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 بازمار ق

 داستایوفسکی

 : جالل آل احمدم مترج

 

 

 

 رمان بوک اولین و آخرین رفیق مجازی شما!!!!
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 قمارباز از دیگر چاپی

 و فرانسه؛ زبان از است احمد آل جالل ترجمهء نخستین قمارباز

. است ساله پنج و بیست موقع آن در جالل ۷۲۳۱ سال پاییز مال

 هدانشگا فارسی ادبیات رشتهء تحصیل از که است سالی سه دو

 ران،ته شرف دبیرستان در که است سالی دو و یافته فراغت تهران

!( تومان دویست از کمتر ای ماهانه حقوق با) است تادبیا دبیر

 رضای محمد شدن تکلیف سال ما، سیاسی تاریخ در ۷۲۳۱ سال

 نهی و امر آمادگی دیگر جوان، شاه.است نابالغ و جوان پهلوی

 .ندارد را...و قوام و فروغی چون پیرسالی وزیران نخست از شنیدن

 این و خواهد می استسی پیرساالران ارادهء مافوق را، خود ارادهء

 خفقان و دیکتاتوری در است ای تازه دوران یک شروع معنای به

 می دیده تدارک شاه، بازی ترور اولین سال، همین ماه بهمن

 در بازی شب خیمه این و!شود می قضا ولی آید می تیر. شود

 همهء دکان و بساط کردن تخته به انجامد می دانشگاه، مراسم

 اما.  توده حزب دکان کردن تخته جمله از. ومطبوعات احزاب

 او که است سالی نخستین جالل، حیات تاریخ در ،۷۲۳۱ سال

 از جمعی همراه پیش، سال یک. ندارد حزبی و سیاسی فعالیت

 انشعاب حزب از توده، حزب از سرخورده همه خویش، فکران هم
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 قبل، سال چند در و روز طول در که فراغتی ساعات. است کرده

 حزبی های فعالیت که اینک شد، می حزبی های لیتفعا صرف

 اشتغال به است داشته نیاز جالل. است آزاد مانده، متروک جالل

 مرسوم اشتغاالت و رقص و عرق و قمار اهل جالل جانشینی تازهء

 زا دارد حکایت فرانسه، زبان از قمارباز ترجمه،. نیست سالیان آن

 .است کرده چاپ کتاب دچن جالل، کتاب، این از قبل. مواضع این

 که نامشروع های عزاداری اش یکی. خویش جیب نفقهء به را همه

 دو تایش، دو و اعتقادی مسائل در انتقادی است ای مقاله

 نخستین قمارباز. است تار سه و بازدید و دید قصهء مجموعه

 ای هزینه که این بدون و است شده چاپ او از که است کتابی

 گرفته الترجمه حق هم تومان سیصد آن، بر افزون و. باشد کرده

.( اش شغلی ماهانهء مواجب و حقوق نیم و ماه یک معادل) است

 فیمعرو فروشی آبلیمو صاحب. است معرفت حسن نخستین، ناشر

 یانتشارات بنگاه یک که تهران، در معرفت کانون مدیر و شیراز در

 همجموع انتشار به دست است سالی دو یک.مبتکر نوجوو اما. است

 از،قمارب. دنیا بزرگ نویسندهء صد از کتاب صد نام به است زده ای

 ناشری نخستین معرفت، کانون. است مجموعه آن پنجم کتاب

 که جاللی. است شده جالل از ای ترجمه چاپ داوطلب که است
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 ار سرمایه ناشر،. است بازاری بی و کار تازه نویسنده روزگار، آن در

 هب هم شاید و است انداخته کار به سکیفداستایو پشتوانهء به

 هم دوست گلستان ابراهیم. گلستان ابراهیم با اش دوستی اعتبار

 هم و شهری هم دوست اما.هم حزب هم و است، جالل فکر

 کتاب تولد بانی و باعث امر، این. هست نیز معرفت حسن کالس

 نظر در همو، سفارش به جالل، مرگ از پس. است قمارباز فارسی

 تجدید و اصالحات با باشد همراه نیز اش شده چاپ آثار که بود

 نخستین جالل، اوصیای که بود جهت همین به بعدی، نظرهای

 زا معرفت کانون بود، جالل آثار ناشران با گرفتن تماس کارشان

 ابتدایی ترجمهء در نظر تجدید و اصالح راه که بود ناشرانی زمرهء

 نداشتند، عناد سر و حال نجالل،چو اوصیای و بست را قمارباز

 ترتیب این به و کردند خارج خویش نظارت حوزهء از را قمارباز

 و رقعی و جیبی قطع در) گوناگونی و متعدد های چاپ که بود

 رضایت بدون پیداست و شد پخش و چاپ کتاب آن از وزیری

 کانون مدیر معرفته حسن که است سالی چند. ناحق به و اوصیا

 آن بیامرزد خدایش و است، پیوسته حق رحمت جوار به معرفت،

 خواهند نمی روشن را معرفت کاتون وی، عقبهء پیداست، که طور

 فردوس، انتشارات اینک .است نایاب ترجمهء آن است سالی دو و



Romanbook_ir 

5 

 

 ام به و است کتاب آن چاپ تجدید داوطلب امر، سوابق از اطالع با

 تازه چاپ به حاضر اصالحات، آن بدون ما و است کرده مراجعه

 .تازه چاپ و چینی حروف به داد رضا ناشر. نبودیم

 رزی فرعی و اصلی تغییرات نوع دو شده، نظر تجدید چاپ این در

 اول چاپ حاشیهء از را جالل خود اصالحات -1: است شده انجام

 آثار چاپ در را جالل های سلیقه -۳. ایم داده قرار سند کتاب

 سند باز و ایم کرده نشاء،مراعاتا در چه و امالء در چه اش، بعدی

 این. است جالل خود حیات آخر سال پانزده ده اول های چاپ ما،

 اثری بیانی، به و آید حساب در باید قمارباز چاپ دومین کتاب،

 ۷۲۱۱ احمد آل شمس. تازه

 از داستایوفسکی کامل آثار فرانسوی ترجمه روی از کتاب این

 R . F   . N انتشارات

 این در قمارباز کتاب است، شده ترجمه ، ۷۱۲۷ سال چاپ 

 که تگف باید و آمده در فرانسه به مونگو هانری وسیلهء به سلسله

 کتهن این. است فرانسه زبان به کتاب این های ترجمه ترین دقیق

 ترجمهء و شخص این ترجمهء میان که ای مقایسه با مترجم را

 را راخی هءنسخ دریافت است کرده کامنسکی هالپرین که دیگری
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 شده، چاپ ۷۱۲۱ سال در پلون" رولیه کتابخانهء وسیلهء به که

 زا وسیله این به و گرفت امانت به خانلری دکتر آقای از مترجم

 .کند می تشکر ایشان

 ا.ا.ج
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 هک است روز سه االن ما کسان. ام برگشته غیبت هفته دو از پس

 یحمس مانند مرا کردم می خیال. اند گزیده رولتنبورگ،سکونت در

 بس رفتاری که ژنرال. کردم می اشتباه ولی کشند می انتظار

 پیش مرا و کرد می صحبت تفرعن به من با داشت فارغ و آسوده

 قرض پول اند شده موفق عاقبت که بود پیدا. فرستاد خواهرش

 ریاما. کرد می پرهیز من نگاه از ژنرال که آمد نظرم به نیز و کنند

 فحر کلمه چند جز من با بود شلوغ خیلی سرش که ونافیلیپو

 تا من گزارش به و شمرد گرفت، من از را پول این وجود با: نزد

 هر که ها، مسکویی عادت به که مجللی شام برای. داد گوش آخر

 و فرانسوی مزنتسوف،مردک منتظر دهند، می باشند پولدار وقت

 که رسیدپ دید مرا قتیو الکساندروونا، پولینا. بودند انگلیسی یک

 فورا باشد من پاسخ منتظر آنکه بی و ام کرده دیر قدر این چرا

 یم این وجود با. داشت تعمد کار این در که بود پیدا. شد منصرف

 مبگوی او برای باید می چه آن. کردیم می صحبت هم با ما بایست

 چککو اتاق یک پنجم، طبقه در من به. کرد می سنگینی دلم بر

 ملتزمان از من که میدانستند همه خانه، مهمان در. بودند داده

 اند شده موفق آنها که داد می نشان چیز همه هستم ژنرال رکاب
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 رایک ژنرال مردم همهء جا این در. بنمایانند طور این را خودشان

 در شام، از پیش. شمارند می روس ثروتمند و بزرگ بسیار رجل

 هزار اسکناس تا دو.داد من به که هایی مأموریت دیگر ضمن

 خرد خانه مهمان دفتر در را آنها من. کنم خرد که داد هم فرانکی

 حساب میلیونر را ما روز هشت مدت برای اقال مردم حاال و کردم

 گردش به را ونادینا میشل که بودم گرفته تصمیم. کرد خواهند

 دبو آورده گیر وقت. خواست مرا ژنرال که بودم ها پله توی و ببرم

 خواهم می کجا را ها بچه که بپرسد و کند بازجویی من از که

 .کند نگاه رو روبه از مرا که نبود قادر راستی به مرد این ببرم؟

 چنان بار هر در من ولی بکند، را کار این خواست می دلش خیلی

 بود پیدا که دوختم می او بر احترامی از خالی و مستقیم نگاه

 پیچیده، هم در و قلمبه لغات از پر جمالتی با. نداشت را طاقتش

 که داد دستور من به شد، می گم اش سررشته آخر دست که

 کازینو تا حداکثر و بگیرد انجام پارک محوطه، در باید ما گردش

 و زننده خیلی و آمد خشم به هم سر آخر و نیابد، ادامه بیشتر

 :گفت خشک

 بازی به و بردارید را ها بچه که بلدید خوب خیلی شما گرنه، و

 :که افزود بعد و...  ببرید رولت
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 این آمادهء و هستید جلف شما که دانم می من میخواهم، معذرت

 حال عین در جهت هر به. بکشانید قمار به را خودتان که هستید

 ار این حق باشم، که ندارم هم ای عالقه و نیستم شما اهللء من که

 زا که من و. نکشانید یبدنام به را خودتان بخواهم شما از که دارم

 هک اید کرده فراموش شما: گفتم کردم می استفاده او خود گفتهء

 الزم پول گویا ببازد قمار در آدم که این برای و ندارم پول من

 .است

 رنج زود قدر این شما. نکنید تعبیر بد مرا های گفته مخصوصا

 نعنوا به فقط کنم می را ها یادآوری این من اگر...  که هستید

 اه بچه با وقتی... دارم حق که کنم می فکر و است ای ساده تذکر

 ادهافت راه جمعی دسته که برخوردم کسانم به برگشتم شام برای

 افاطر باستانی های ویرانه از یک کدام دیدن به دانم نمی و بودند

 های اسب با و رفیع و باشکوه کالسکه، تا بادو رفتند؛ می

 را هکالسک یک پولینا و اریافیلیپوونام با بالنش مادموازل.عالی

 رد ژنرال و انگلیسی آن و فرانسوی مردک آن و بودند کرده اشغال

 را نهاآ ، کوکبه و ایستادند می عابران. میرفتند اسب با آنها دنبال

 الژنر ولی بود کرده را خودش تأثیر آنها هیمنهء. کردند می تماشا

 هک بودم کرده حساب من .ببرد سودی آن از بتواند که نبود آدمی
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 آن با و بودم آورده برایشان سفر این از که فرانکی هزار چهار با

 هشت تا هفت االن باید کنند، قرض بودند توانسته خودشان چه

 کم خیلی بالنش مادموازل برای این و باشند داشته فرانک هزار

 ما خانهء مهمان در مادرش اتفاق به نیز بالنش مادموازل. بود

 را او گارسونها طور همین هم فرانسوی مردک. بود گرفته منزل

 مادام هم بالنش مادمازل مادر. کردند می خطاب موسیولوکنت،

 نم. بودند کنتس و کنت آنها شایدهم آخر. میشد خطاب الکتس

 جا به مرا شام موقع در کنت موسیولو که داشتم شک کامال

 نبود من کردن یمعرف فکر در هیچ معمول طبق هم، ژنرال. بیاورد

 موسیولو و بگوید او برای مرا اسم که نبود این فکر در اقال یا و

 که دانست می بود، کرده اقامت مدتی روسیه در که هم، کنت

 ولی. است کوچکی شخصیت چه ها روس نظر در آموزگار یک

 بخواهید را راستش اما. شناخت می خوب مرا او اینها از گذشته

 که مکرد می فکر. ببینند میز سر مرا که دنبودن منتظر هرگز آنها

 بیشک گرنه و بدهد را الزم دستورهای است کرده فراموش ژنرال

 را خودم خودم، من. کردند می دعوت مهمانان میز به هم مرا

 نرالژ ناراضی نگاه یک قیمت به برایم کار این گرچه کردم؛ معرفی

 شانن من به صندلی یک فورا مهربان فیلیپوونای ماریا و شد تمام
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 داشتم که دشواری موقعیت از مرا أستلی، مستر با مالقات. داد

 آنها جمع در شریک را خودم دیگر من ناخواه و خواه و داد نجات

 در او با من. بود اصیل انگلیسی یک أستلی مستر این. دیدم می

 آن .بودم شده آشنا بپیوندم، خود کسان به که این از قبل پروس

 هفرانس مرز در را او هم بعد. بودیم گرفته منزل ریکدیگ مقابل جا

 سوئیس در دوبار روز پانزده فاصلهء در هم بعد و کردم مالقات

 این به آدمی. یافتم می رولتنبورگ در را او حاال و دیدمش

. بود رسانده حماقت حد به را رویی کم. بودم ندیده کمرویی

 احمقی آدم بیشک چون داشت، اطالع کمرویی این از خودش

 اولین همان آغاز از بود هم فروتن و جذاب این، از گذشته. نبود

 .بزنم حرف او با بودم شده موفق من پروسه در برخوردمان

 اجازه خودش به گاهی ژنرال.کرد می صحبت خیلی روز، سیاست

 ایبر فقط و فروتنی با خیلی ولی کند مخالفت او با که داد می

 معمول، طبق و بود تنگ سخت خلقم. خودش شخصیت حفظ

: که بودم کرده خودم از را همیشگی سؤال این باز شام از قبل

 این از پیش مدتی را آنها چرا ام؟ چسبیده ژنرال این به من چرا»

 می الکساندروونا پولینا به نگاهی نیم گاهی «ام؟ نکرده ترک

 من بر خشم عاقبت. نداشت من به توجهی کوچکترین که افکندم
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 وارد را خود بلند، بسیار صدایی با. رفتم جادر زا و شد مستولی

 مردک آن با که جستم می ای وسیله همه از بیش. کردم بحث

 نمک می فکر بود ژنرال به خطایم که حالی در. دربیفتم فرانسوی

 در که کردم یادآوری او به کردم قطع هم را او حرف حتی که

 سر را دخو غذای توانستند نمی هرگز ها روس گذشته تابستان

 من به تعجب از پر نگاهی ژنرال کنند صرف ها خانه مهمان میز

 :دادم ادامه من و افکند،

 گونه هر که هستید قائل خودتان برای احترام کم قدر این شما

 در نیز رنو رود کنار در پاریس، در.کنید می تحمل را توهینی

 جان رفقای و ها لهستانی این با چنان ها مهمانی میز سوئیس،

 ترین کوچک حتی یکروس، که شده اشغال شان فرانسوی جانی

 ژنرال گفتم می فرانسه زبان به را اینها. ندارد هم اعرابی محل

 که دانست نمی و بود دوخته من به طور همین را نگاهش

 اهنگ تعجب با من نزاکتی بی این به فقط یا و شود خشمگین

 رو میزد حرف مآد با باال از که طور همان فرانسوی، مردک کند؟

 :گفت من به
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 پاریس، در: گفتم جوابش در من. داد خواهند تذکر شما به حتما

 افسر یک با هم بعد. داشتم ای مشاجره لهستانی یک با من

 ها فرانسوی از عده یک ولی. کرد می طرفداری او از که فرانسوی

 که دادند می گوش من های حرف به و بودند گرفته مرا طرف

 جناب قهوهء فنجان در بود نزدیک طور چه مکرد می تعریف

 و بلند صدایی به ژنرال تف؟-. بیندازم تف مونسینور، کشیش

 مردک. گشت می میز دور نگاهش.گفت را این آمیز تعجب

 :دادم جواب من. مینگریست آمیز تحقیر نگاهی با مرا فرانسوی

 هب رسیدگی و مواظبت که کردم می فکر این به تمام روز ادو البته

 پاپ سفارت به رو این از. کشاند خواهد رم به مرا شما کارهای

 کشیش یک جا آن در. کنم ویزا را ام گذرنامه که کردم مراجعه

 یا زده یخ و سرد قیافهء و بود الغر. پذیرفت مرا ساله پنجاه ریزهء

. کنم صبر که خواست من از خشک ولی مؤدب لحن با و داشت

 از ار ملی عقیدهء کتاب و نشستم این وجود با ولی داشتم کار من

 به نسبت آمیز توهین مقالهء یک خواندن به و آوردم در جیبم

 پهلویی اتاق از که کردم حس هنگام این در. پرداختم روسیه

. کردند راهنمایی مونسینور کشیش جناب خدمت را کسی

 دعا به کرد شروع و شد مشوش بود پذیرفته مرا که کشیشی
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 خشک خیلی بار این او و کردم تکرار را درخواستم من خواندن

 اردو اتریشی یک لحظه، یک از پس. «کنم صبر باید: کرد تکرار

 . هستیم قطعی خبر منتظر حاال و است مشهور و شد

 .هستند او مرگ منتظر همه حاال پس -

 من. است امید تنها این حاال تا پیش ماه شش از همه بله،

 او با هرگز من ولی | ید؟امیدوار هم شما هم شما و: پرسیدم

 وجود با.هستم ژنرال خواندهء دختر فقط من. ندارم خویشاوندی

 فراموش اش نامه وصیت در مرا بزرگ، مادر که میدانم این

 پول شما من نظر به: گفتم خاطر اطمینان با من. کرد نخواهد

 ولی دارد می دوست خیلی مرا او. بله. برد خواهید ارث به خوبی

 سوال او از خود نوبه به هم من آید؟ می طور این شما نظر به چرا

 :کردم

 این همهء جریان در هم مارکی آقای که این مثل ببینم، بگویید

 این: پرسید من از جدی نگاهی با پولینا هست؟ خانوادگی اسرار

 خورد؟ می شما درد چه به مطلب

 دهرک پیدا را این وسیلهء ژنرال گویا باشم نکرده اشتباه من اگر- 

 بگیرد؟ قرض او از تا است
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 .اید زده حدس خوب

 'بابوشکا» مزاجی وضع از او اگر که کنید می خیال شما پس - 

 یادتان کرد؟ می شل طور این را اش کیسه در نداشت خبر»

 را اسمش او بود صحبت بزرگ مادر از وقتی شام موقع که هست

 او که کردم خیال من خویشاوندی چه گفت؟ «بایوشکا» بار، سه

 خیلی که من.شد خواهد راهنمایی اول طبقهء به معطلی بی

 و تند لحنی با و رفتم کشیش جلوی صاف بود شده تلخ اوقاتم

 اشخاص مونسینور کشیش جناب که حاال: »اظهارداشتم دنده یک

 کشیش آقای.« بدهد انجام زود هم مرا کار تواند می پذیرد، می را

 خواست می که این مثل. بود مانده واج و هاج و رفت عقب کمی

 را خودش کند می جرأت چیز، هیچ بی روس یک طور چه بگوید،

 یب با خیلی و کند؟ مقایسه مونسینور کشیش جناب مهمانان با

 می حمله من به که این از است خوشحال که این مثل و حیایی

 می خیال: »کشید فریاد بعد و کرد برانداز مرا پای تا سر کند،

 هقهو شد خواهند حاضر آمونسینورا کشیش نابج عالی که کنید

 خیلی هم من «بگذارند؟ کنار شما پذیرفتن خاطر به را شان

 مسخرهء را خودم من هه: »کشیدم فریاد او از بلندتر و تر سخت

 اش قهوه توی من ام نکرده که شما مونسینور جناب عالی ، قهوه
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 و روم یم نکنید، تمام مرا گذرنامهء کار فوری اگر کنم می تف

 « کنم می پیدایش خودم

 در دم تا عقب عقب بود ترسیده که حالی در کشیش آقای و 

 حضور به را مطران جناب یک که وقتی طور؟ چه: »گفت و رفت

  «اند؟ پذیرفته

 و بود گرفته را در جلوی وار صلیب و بود کرده باز را دستهایش و

 که تگذاش نخواهد بمیرد اگر که بفهماند من به خواست می

 ال که گفتم و کردم استفاده خودش های گفته از من. بگذرم

 اسقف و ها مطران و ها کشیش همهء و هستم وحشی و مذهب

 سختگیر را خودم خالصه.... غیره و گیرم می مسخره به را او های

 را ما گذرنامه افکند، من به کینه از پر نگاهی کشیش،. دادم نشان

 یک زا پس و رفت اول طبقهء بهو کشید بیرون سختی به دستم از

 گذرنامه ببینیدش؟ خواهید می. بود شده ویزا من تذکرهء لحظه،

 .دادم نشان را پاپ نماینده ویزای و آوردم در جیبم از را ام

  .بدهید اجازه: گفت بگوید چیزی خواست می گویا که ژنرال

 :گفت و کرد آمیزی تمسخر خندهء فرانسوی مردک
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 معرفی وحشی و دین بی را خودتان که یدا کرده کاری خوب شما

 ازب که است الزم آیا. است نبوده احمقانه خیلی کار این اید، کرده

 کنند نمی جرأت که بیاورم مثل خودمان های روس دربارهء هم

 کنند انکار هم را شان ملیت که است نزدیک و بیاورند در دم

 من که ای خانه مهمان در اقال پاریس، در که باشید مطمئن

 کشیش آقای آن با مرا مشاجرهء داستان وقتی کردم، می زندگی

 ندهگ لهستانی یک کردند، می توجه من از بیشتر خیلی شنیدند

 .داشت دشمنی من با ها نشین خانه مهمان همه از بیشتر که یک

 هم باز ها فرانسوی. کرد می رفتار دیگری جور من با پس آن از

 ردمک برخورد کسی با من یشپ سال دو که کنم تعریف گذاشتند

 طفق بود، زده تیر با را او فرانسوی تیرانداز یک ۷۱۷۳ سال در که

 صشخ این. کند خالی را تفنگش بود خواسته دلش که این برای

 وقت اش خانواده که است بوده ساله ده بچهء یک وقت آن در

 رد جا از دیگر فرانسوی، مردک. کنند ترک را مسکو بودند نکرده

 :گفت و رفت

 نمی خالی تیر ها بچه به رو فرانسه سربازهای است ممکن غیر

 :گفتم جواب در من و |! کردند
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 یک از من را داستان این. است محض حقیقت این این، وجود با

 خودم هم، را زخم جای نیز و شنیدم شرافتمند بازنشسته، افسر

 می حرف عجله با و تند تند فرانسوی مردک. دیدم اش گونه روی

 جمله از او به من ولی. کند حمایت او از خواست می ژنرال زد

 سال در که را برووسکی ژنرال خاطرات برود که کردم سفارش

  .کند مرور است بوده ها فرانسوی زندانی ۷۱۷۳

 موضوع مطلب، برگرداندن قصد به فیلیپوونا، ماریا آخر دست

 راضینا من از را خودش خیلی ژنرال. کشید میان به را دیگری

 کشیدن فریاد به فرانسوی مردک و من که زیرا داد می نشان

 آستلی مستر برای عکس بر نفر، دو ما مجادله،. بودیم افتاده

 بلند صندلی روی از که حالی در او و رسید می نظر به خوشایند

 رد عصر،. بنوشم او با شراب گیالس یک که خواست من از میشد،

 اعتیس ربع یک الکساندروونا یناپول با توانستم من ، گردش موقع

. بودند افتاده راه قمارخانه سمت به پارک راه از همه.کنم صحبت

 داده هاجاز نادینا به و بود نشسته فواره مقابل نیمکت روی پولینا

 .کند بازی کوچکش رفقای یا جا، آن از دور زیاد نه و برود که بود

. بودیم مانده تنها ما و برود که بودم گذاشته را میشل نیز من

 دش عصبانی پولینا. کردیم صحبت احوال و اوضاع از معمول طبق
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 حویلت او به بودم نتوانسته فلورین هفتصد از بیش من که این از

 هزار دو به را جواهراتش من پاریس در که داشت یقین او دهم،

 :گفت می و گذاشت خواهم گور به این از بیشتر حتی و فلورین

 پرسیدم او از. رفت خواهم دست از وگرنه رمدا بیشتری پول من

 :گفت او و است، گذشته ها چه غیبتم مدت در که

 کرده دریافت جدید خبر دو پترزبورگ از که این جز چیزی هیچ

 روز دو سپس و است مریض سخت«  بزرگ مادر» که این اول.ایم

 ،ئیموته از را دومی خبر این. مرد خواهد او که این خبر بعد،

 !نزدیکی بودن مطمئن به که داشتیم پتروویچ

 من از فورا برم می ارث هم من بفهمد که همچه! دارید حق شما

 بدانید؟ خواستید می که است چیزی این.کرد خواهد خواستگاری

 ابجو پولینا! است شده است مدتی کار این که کردم می فکر من

 :داد

 دامها تسکو دقیقه یک از بعد و. نیست اینطور قطعا که دانید می

 دیدید؟ کجا را انگلیسی این: که داد
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. کرد خواهید سوال من از مطلب این دربارهء که بودم مطمئن من

 لنق آستلی مستر با را خودم پیشین های مالقات برایش بعد و

 :که افزودم آن دنبال و کردم

 باید مسلما. شود می سرخ زود خیلی و است محجوب خیلی

 :داشت راظها پولینا. باشد شما عاشق

 .است من عاشق بله

 یارو این راستی. دارد ثروت فرانسوی مردک این برابر اومده - 

 درباره چه آن. کرد شک ثروتش دربارهء دارد؟نمیشود هم ثروتی

 ژنرال.دارد قصر یک او که است این کرد شود نمی شک هیچ اش

 .است کافی شما برای همین. گفت من برای دیروز همین را این

. کردم نمی تردید انگلیسی با ازدواج در بودم شما ایج اگر من

 :پرسید پولینا

 این. است پستی آدم ولی است تر قشنگ فرانسوی مردک -

  .است ثروتمند او برابر اش،ده شرافتمندی از گذشته انگلیسی

 :گفت همیشه از تر آرام پولینا
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 رت باهوش هم خیلی بودنش مارکی از گذشته فرانسوی، ولی. بله

 حقیقت راستی: دادم ادامه لحن همان با من. است انگلیسی از

 خیلی پولینا برای من های سوال. دارد حقیقت هم خیلی دارد؟

 و خود کالم لحن با مرا خواهد می که فهمیدم می. بود ناخوشایند

 به را همین فوری. کند تحریک هایش جواب بودن آور شگفت با

 :گفت جوابم در او و گفتم او

 خشمگین شما ببینم که آید می خوشم من هید؟خوا می چه

 مقابل در مرا تحمل و صبر باید شما که این از گذشته. بشوید

 آرامی به من و. کنید جبران خودتان های سؤال و ها حدس

 :دادم جواب

 سؤالی گونه همه ایراد حق که کنم می ادعا حق غیر به من اگر- 

 جبران گونه هر ایبر که است این خاطر به فقط دارم شما از را

 تقدیم شما به را ام زندگی االن حاضرم حتی و ام آماده مافاتی

 :گفت و خنده زیر زد پولینا. کنم

 فتیدگ شما رفتیم می باال شالگنبرگ کوه از ما که باری آخرین - 

 پرت پایین به سر با را خودتان حاضرید من اشاره، یک با که

 روزی عاقبت بود؟ پا رهزا پرتگاه گودی که هست یادتان. کنید
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 که این برای فقط هم آن بکنم را اشاره این من که رسید خواهد

 یدباش مطمئن و کنید می وفا خودتان قول به طور چه شما ببینم

 درست شما از من.برد خواهم پی شما روحیات به راه این از که

 هاجاز خیلی شما به و ام گذاشته مجازتان که دارم نفرت این برای

 و دارم، احتیاج شما به چون. داد خواهم بیشتر هم باز و ام داده

 .کنم مدارا شما با فعال باید دارم احتیاج شما به چون

 به آمیخته کالمش لحن. میشد بلند جایش از داشت پولینا 

 با را ما میان های صحبت همیشه پیش مدتی از او. بود هیجان

 رپ کلمه، این خود درست بله،. کرد می تمام بغض از پر لحن یک

 :پرسیدم او از من. بغض از

 کیست؟ بالنش ؟مادمازل بکنم هم دیگر سوال یک میدهید اجازه

 عقیدهء که این بی او نگذارم که کردم این برای را سؤال این

 .برود باشد، کرده بیان بالنش مادموازل بارهء در را خودش

 هءواقع هیچ. کیست بالنش مادموازل که دانید می خوب هم شما

 مادمازل. نپیوسته وقوع به تاکنون شما حرکت موقع از ای تازه

 قطع طور به شود محقق «بزرگ مادر» صدای و سر اگر بالنش

 و مادرش مانند هم، بالنش مادموازل زیرا. شد خواهد ژنرال خانم
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 و. نیست اطالع مابی کار خرابی از مارکی، آقای رفیقش مانند نیز

 نیست، این در گو و گفت فعال - است؟ او دیوانهء عاشق هم ژنرال

 ازیب در آن با و بگیرید را فلورین هفتصد این. بدهید گوش خوب

 من .بیاورید دست به پول من برای بتوانید، بیشتر چه هر رولت

 داص را نادینا موقع این در. دارم نیاز پول به بیشتر و زودتر چه هر

 اهر اولین من.ددبپیون دیگران به قمارخانه نزدیک تا رفت و کرد

 باریک

 و حیرت یه میرفتم که طور همان و گرفتم را چپ طرف

 بازی درباره او فرمان. بودم داده عمل آزادی خودم سرگشتگی

. بود کرده اثر من سر روی دستی چوب یک ضریهء مثل رولت

 اندیشیدن برای موضوع همه این که صورتی در. بود عجیبی چیز

 تهانگیخ من در پولینا خاطر به که احساساتی تحلیل به داشتم

 روز پانزده این مدت در بگویم را راستش. بودم مشتاق شد، می

 که امروز از بوده امروز از تر سبک  و تر آسوده بسیار قلبم غیبت،

 ارد غصه اندازه از بیش را خودم سفر، در همه، این با بودم برگشته

 وشج آب در که بود کسی مانند من رفتار و کردم می حس

 در بار یک. میدیدم خواب در لحظه هر را او حتی. باشد سوخته

 ابمخو بودم مسافری قطار اتاق در که موقعی( افتاد اتفاق سوئیس
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 زده حرف خواب در پولینا با بلند صدای با نظرم به و بود برده

 امروز. بود انداخته خنده به مرا همسفران همهء مطلب این و بودم

 یک باز و «دارم؟ دوست را او آیا: »رسیدمپ خود از دیگر بار یک

 برای بگویم، بهتر یا بدهم جوابی چه دانستم نمی دیگر بار

 در او آری. دارم نفرت او از که دادم جواب خودم به بار صدمین

 تمکالما از یک هر پایان در بود دقایقی. بود کریه و زشت من نظر

 او بتوانم تا بدهم را عمرم از نیمی بودم حاضر من آنها در که ماند

 آهسته را دشنه یک بود ممکن اگر که میخورم قسم کنم، خفه را

 می را کار این خشنودی و لذت با من کرد، فرو او سینهء در

 قلهء در اگر که میخورم قسم شرافتم به این وجود با و. کردم

 فورا ، «کنید پرت را خودتان: »بود گفته راستی من به شالگنبرگ

 هم وقت آن. بودم کرده پرت لذت، و خشنودی با مه باز را خودم

 بحران این عاقبت دیگر، راه یک از یا راه این از. دانستم می را این

 به من که این فکر. داند می خوب را این هم او. یابد می خاتمه

 هوس توانم نمی که این و است فراری من از او دانم می وضوح

 فکر این که دارم میناناط من. بدهم واقعیت صورت را خودم های

 او وگرنه کند، می فراهم ای اندازه از بیش خاطر رضایت او برای

 خودش توانست می کجا است، اندیش مآل و محتاط قدر این که
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 کردم می حس بدهد؟ نشان صادق و خودمانی من با طور این را

 هک کند می رفتار قدیمی امپراتریس آن مثل من با االن تا او که

 نمی تلقی مرد یک مثل هرگز را او و شد می لخت شغالم جلوی

 کرده نگاه مرد، یک مثل نه اومراء گویم، می دفعه هزار بله،. کرد

 .است

 و بروم که این مأموریت. بود داده ماموریتی من به این، وجود با

 وقت. بیاورم دست به پول برایش بیشتر چه هر رولت، بازی در

 هب پول باید مدتی چه در و چرا بپرسم خودم از که نداشتم را این

 همیشه مغز این در جدیدی علل و سببها چه با و آورد دست

 هپانزد این مدت در اضافه، به. است شده جایگزین کار، به مشغول

 هنوز من که بود پیوسته وقوع به ای تازه وقایع بیشک روز،

 میشد روشن مطالب این همهء بایست می. کردم نمی را حسابش

. نداشت اهمیت ها این فعال ولی گردید می واضح زودتر چه هر و

 .بروم رولت بازی به باید من که بود این مهم

 تصمیم که حال عین در. بود ناخوشایند من برای این راستی

 دیگری حساب به کردم نمی فکر بکنم، قمار بروم بودم گرفته

 من و کرد می مشوش اندکی مرا حتی مطلب این کنم بازی بتوانم
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 در چیز همه. شدم قمار سالن وارد بدی، بسیار روحی حالت با

 نمی وقت هیچ من. بود ناخوشایند من چشم در اول نظر همان

 کنم، تحمل را ممالک سایر بازهای ورق این فرومایگی توانستم

 هم رقابت با بهار، رسیدن فرا با که روس، بازهای ورق به رسد چه

 و درخشندگی اول:هندد می قرار ستایش مورد را چیز دو فقط

 قطعات بعد رنو رود کنار شهرهای در را قمار های سالن تجمل

 این برای. پوشاند می را میز آنان خیال در که را طال های سکه

 یردگ می الهام شائبه بی خدمتگزاری نوع یک از که هایی توصیف

 غم تاالرهای این حقیقت در. پردازد نمی چیزی آنان به کسی

 های سکه به راجع و هستند خالی جالل و ندگیدرخش از انگیز

. یندآ نمی چشم به نپوشانند را میز تاروی که گفت باید نیز طال

 با انگلیسی یک برجسته، آدم یک گاهی قمار، فصل طول در البته

 ازیب به آید می امسال، تابستان ترک،مثل یک یا و آسیایی یک

 های پول با جز ان،قمارباز دیگر ولی ببازد یا ببرد کالنی پول که

 پول هرگز متوسط طور به و کنند نمی بازی ناچیزی و کوچک

 .شود نمی دیده میزها روپوش سبز مخمل روی زیادی

. گذاشتم قمار سالن به قدم عمرم، در بار اولین برای که وقتی

 ازدحام که این از گذشته. بکنم قمار که داشتم تردید مدتی
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 زنی این و بودم تنها من نگهیوا. کرد می فلج مرا حرکات جمعیت

 خیلی کردن، بازی جای به که آمد نظرم به. داشت را تاثیر همان

 زا نداشتم خونسردی و میزد قلبم که کنم می اعتراف. برگردم زود

 رکت ماجرا یک بدون را رولتنبورگ که داشتم یقین پیش مدتی

 هب خود جبری، و غریزی چیزهایی که داشتم یقین. گفت نخواهم

 باید می این. رسید خواهند سر یکباره من سرنوشت د،درخو

 به اعتمادی چنین که است آور خنده خیلی. شد خواهد و میشد

 ظارانت که را کسانی عقیدهء من ولی. شود پیدا کسی در قمار بازی

 سخت میشمردند نامعقول و پوچ قمار، در را پول آوردن دست به

 هب دیگر راههای از بدتر قمار دلیل چه به میدانستم آمیز مسخره

 میان در که است درست تجارت؟ از مثال است؟ پول آوردن دست

 هب | دارد؟ اهمیت چه من برای این ولی برد می یکی فقط نفر صد

 ماطراف و کنم دقت فقط شب آن که بودم گرفته تصمیم جهت هر

 هب که باری اولین نتیجهء.نکنم چیزی برای هم اقدامی و بیایم را

 معنی بی و اتفاقی چیز یک جز توانست نمی بودم دهآم قمار

 طرز بایست می این، از گذشته. داشتم یقین را این من. باشد

 شماری بی های توصیف وجود با ازیرا گرفتم می یاد نیز را بازی

 از چیز هیچ بودم، خوانده ولع و حرص با رولت بازی از که
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 چیز همه ،اول. فهمیدم نمی و کردم نمی درک را آن خصوصیات

 این مضطرب و حریص ظاهر از.بود انگیز نفرت و ناپاک نظرم در

 هایی قیافه

 قمار میز سبز روپوش تام صد تا صد حتی و دوجین دوجین که،

 نای به میل در شک بی. گویم نمی چیزی بودند، کرده محاصره را

 رذالتی و ناپاکی آورد، دست به پول بیشتر چه هر فورا باید که

 که را آداب مبادی و سیر مردک آن عقیدهء همیشه نم. نمیدیدم

 در که ام دیده آمیز مسخره. داشت هم مرتبی دلخواه آمد در

 می «کرد بازی کوچک باید قمار در» که بازی قاعدهء این جواب

 حس یک بردار فرمان آدم، صورت این در زیرا بد، قدر چه: »گفت

 و پرستی مال که این مثل است شده پست و لئیم پرستی مال

 واحد چیز یک باشد،همیشه مختلف موضوعش گرچه ، آز و حرص

 و پستی «روچیلد» نظر به چه آن. است نسبی کار این نیست

 درباره اما و است توانگری و دستی فراخ من نظر در است لئامت

 آن به مردم که نیست رولت بازی در تنها این استفاده، و سود

 دست به و کردن فراهم برای اه انسان که جا هر.دهند می اهمیت

 این کنند، می کوشش خودشان زندگی آیندهء مخارج آوردن

 خودی به استفاده و سود که این دانستن.  است صادق مطلب
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 در من و است دیگری مسألهء هستند کثیفی و بد چیزهای خود

 که نای بر اضافه بگیرم، ای نتیجه آن از که نیستم صدد در جا این

 این. کردم می حس را بردن به سرشار میل یک خودم در من

 وقتی ، طمع و پرستی پول و ننگ و ناپاکی این عمومی، حرص

 شده عادی و خودمانی من نظر در شدم می وارد قمار سالن به که

 هیچ که نیست این از زیباتر چیز هیچ قمار سالن در. بود

 باز دل و دست با و ترس بدون شود می و ندارد وجود تشریفاتی

 چه به شدن، فریفته خود به راستی بگذریم که اینها از.کرد عمل

 از و بیهوده و پست ذهنی اشتغال یک این آیا خورد؟ می درد

 نای با برخورد اولین در خصوص به چه آن نیست؟ فکری بی روی

 احترام رفتار شیوهء رسد می نظر به ناخوشایند قماربازان، انبوه

 همین به. است قمار میز دور ،ها آن ادب و نزاکت و آنها آمیز

 به بازی میان که دارد وجود دقیق کنندهء مشخص حد یک جهت

 داده آن اجازهء الیق مرد یک به چه آن و «ناپسند» اصطالح

 که قماری یکی: هست قمار نوع دو.گذارد می فرق میشود،

 سوم طبقه مختص که قماری دیگری و هاست جنتلمن مختص

 یازامت این. است فقیر مردم خور در و لئیم و پست یکی این. است

 چه که راستی و روشن و صریح قدر چه قمار سالن در تفکیک و
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 و لوئی ده یا پنج که جنتلمن یک مثال است؛ زشت و پست قدر

 خیلی اگر و گذارد می بازی به این از بیش ندرت به خیلی

 عشق خاطر به فقط رود می باال هم فرانک هزار تا باشد ثروتمند

 او. نهد می بازی به را خود پول که است آن به میل و قمار به

 ای برد معرض در باشد، بردن فریفته مشتاق که این بدون را خود

 آمیز رضایت لبخندی برد، و آمد شانسش اگر. دهد می قرار باخت

 ایدش و کند می مزاح اش پهلویی با و یابد می راه لبش گوشهء به

 قطف البته نیز این و بگذارد، بازی به ار خود برد برابر دو نو از هم

 پیشامد و اتفاق در دقت برای است، کنجکاوی حس ارضای برای

 هر در و است کردن اعداد حساب به تسلیم را خود برای است،

 دنبر عامیانه و پست میل فرمانبردار هرگز جنتلمن، این او صورت

 هب یا و رولت قمار به نباید جنتلمن یک که، این خالصه. نیست

 فقط که گذران وقت کار یک اندازه، به جز «چهل و سی» بازی

 یحت. بنهد وقعی است شده درست او تفریح و کردن سرگرم برای

 شک شود می جمع آنها طبق داو که هایی تله و حسابها در نباید

 فرض که حالی در کند می را خود بازی نزاکت، با خیلی او. کند

 و دور که پستی و عامی مردم تمام و دیگر قماربازان تمام کند می

 جنتلمن از همه زنند، می انگ فلورین یک برای و هستند براو
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 دخو کردن سرگرم برای فقط او خود مثل که ثروتمندهستند های

 این واقعیت از اطالعی بی این گاهی. اند مشغول بازی به

 خیلی. است مآبانه اشراف خیلی بچگانه، سادگی و زودباوری

 که ام دیده را مادرها از خیلی من. است اتیکآریستوکر

 معصوم موجودات که را خود ملیح دخترهای راه دخترهایشان

 در و اندازند می جلو نیستند، بیشتر ای ساله شانزده با پانزده

 بازی قواعد اند، گذاشته شان دست در طال سکه تا چند که حالی

 می یا و ردب می که جوان دختر این و دهند می شرح برایشان را

 البهایش گوشهء لبخندی که همچنان و مشعوف خیلی بازد،

 عجیب خاطری اطمینان مادبا ژنرال. گردد می بر بازی از چسبیده

 یک او برای که دوید پیشخدمت یک. شد نزدیک قمار میز به

 گیآهست با و نکرد مطلب این به توجهی ژنرال ولی.بیاورد صندلی

 و کشید بیرون فرانک سیصد آن زا. آورد در را خود کیف زیاد،

 او و آمده سیاه باز. نداشت بر را خود برد.برد و گذاشت سیاه روی

 قرمز سوم بار. گذاشت سیاه روی طور همان را خود برد هم باز

 و خونسردی، با و باخت فرانک دویست و هزار بار یک در او و آمد

 بردش اگر که هستم مطمئن من. کشید کنار را خودش خندان

 خونسردی توانست می سختی به خیلی میشد برابر سه یا دو
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 یک - من خود چشم جلوی این وجود با. کند حفظ را خودش

 ایشسیم روی تاثیر از ای سایه کوچکترین که این بی فرانسوی،

 جنتلمن یک. باخت را تمامش بعد و برد فرانک هزار سی بیفتد،

 تحریک باخت اخودر ثروت و دارایی تمام اگر حتی نباید واقعی

 لمث. بدهد اهمیت کم خیلی پول، به باید او. بشود متأثر بشود،

 افاشر خیلی مسلما. نیست دقتی و توجه هیچ الیق پول که این

 هک جایی از و حقیر و پست مردم ناپاکی از انسان که است مآبانه

 اطالعی بی و نادانی اظهار دهند، می جوالن آن در موجودات این

 انهمآب اشراف کمتر، این از نیز، مطلب این عکس یگاه ولی. بکند

 طبقهء سکونت محل در شدن دقیق و کردن مالحظه و نیست

 در ولی کردن معاینه را آن دوربین و عینک با حتی و عوام پست

 مثل آور، نفرت مردم این دیدن که این به کردن وانمود حال عین

 کردن سرگرم برای فقط مقدر، مضحکه، یک مثل سرگرمی، یک

 انسان میشود. است مآبانه اشراف نیز این. هاست تماشاچی

 با باید ولی کند یکی مردم این انبوه جمعیت با هم، را خودش

 تماشاچی یک عنوان به فقط که بدهد نشان خود، مخصوص رفتار

 در د،باش داشته جمعیت با مشترکی قدر هیچ که این بی مشتاق،و

 و اصرار با که نیست شایسته وانگهی. است آمده جمع میان
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 رازی. نیست جنتلمن یک مقام الیق کار این.کرد نگاه پافشاری

 اصل، در. نیستند مداوم دقت یک خور در هایی منظره چنین

 زیاد بسیار جنتلمن یک برای توجه، قابل و دیدنی مناظر

 دقتی و توجه خور در اینها تمام من نظر به این، وجود با.نیستند

 یک عنوان به تنها که کسی برای خصوص به. است کامل

 و قلب صمیم از را خودش و باشد نشده جمع این وارد تماشاچی

 اعتقادهای درباره اما و. باشد داده قرار آنها عداد در مسلم ایمان با

 نای در توان نمی ها آن برای که گفت باید خودم، شخصی اخالقی

 برای را مطلب این دارم عالقه من. جست اعراب از محلی مبحث،

 زا پیش مدتی از که کنم اعتراف باید. بگویم خود وجدان تبرئهء

 بدهم، اخالقی مالکی و ضابطه خودم افکار و اعمال به که این

 دیگری محرک نیروی معرض در را خود من. هستم متنفر سخت

 پلید و زننده طرزی به راستی پست، و عامی مردم. ام داده قرار

 میزهای سر که کنم باور وانمت می حتی من. کنند می قمار

 که پاها میز. »گیرد می صورت نیز کوچکی پست قمار،دزدیهای

 می نگه را ها حساب و پایند می را داوها و اند نشسته میز ته

 عامی مردم چه و. زنند می دست کار این به زیاد خیلی دارند

 نهاای از. هستند فرانسوی شان اغلب!پاها میز این هستند مناسبی
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 این ها توصیف این و ها یادآوری این از من هدف گذریمب که

 دانستم وقتی آخر دست من. بدهم شرح را رولت بازی که نیست

 .گذاشتم جریان در را خود کم کم کنم، رفتار آینده در چگونه که

 اغلب اول، ردیف های بازیکن میان در که بودم دریافته مخصوصا

 کس بردهای و آید می مخفی و آهسته که شود می دیده دستی

 که میشد این عمل این نتیجهء. کند می غصب را دیگری

 حاال و میرفت هوا به که بود فریادها و افتاد می راه مشاجرهای

. است بوده شما داو،داو که کنید ثابت شاهدتان کمک به و بروید

 یک مثل من نظر در آن تشکیالت و کردن قمار طرز کار، آغاز در

 می حدس مبهم خیلی فقط. بود ناخوانایی خط. بود جادو کتاب

 و تاق روی ها شماره روی را خودشان داروهای قماربازها، که زدم

 ناپولی پول از که گرفتم تصمیم گذارند، می ها رنگ روی و جفت

 به باید که این فکر. بگذارم بازی به فلورین صد فقط الکساندروونا

 فلج مرا حرکات و مرا کنم، قمار دیگری خاطر به و دیگری حساب

 هک داشتم عجله من و بود ناخوشایند بسیار احساسی این. کرد می

 که همچه شک بی که آمد می نظرم به. کنم آزاد زودتر را خودم

 یستن نیز را خودم شخص شانس کنم قمار به شروع پولینا نفع به

 و پرستی خرافه فورا که این بی راستی آیا. ساخت خواهم نابود و
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 مارق میز سبز روپوش به توان می بگیرد، را انسان نگریبا وسواس

 لورین،ف پنجاه یعنی، فردریک؛ سکهء پنج گذاشتن با شد؟ نزدیک

 صفحه. گذاشتم جفت روی را ها سکه |. کردم بازی به شروع

 یک دستخوش که حالی در بودم، باخته من.آمد سیزده و چرخید

 احساس، این به دادن پایان برای فقط و بوده بیمارگونه احساس

 ده من. آمد قرمز. گذاشتم قرمز روی دیگر فردریک سکه، پنج

 اب باز من و آمد قرمز باز. باشد گذاشتم جا را،همان فردریک سکه،

 حاال. بود قرمز هم باز کردم شروع داشتم حاال که داوی تمام

 شمارهء دوازده روی را آن تای بیست. داشتم فردریک سکه، چهل

 حاصل ای نتیجه چه آن، از بدانم که نای بی گذاشتم، وسط

 به حاال اولی فردریک ده.دادند را آن برابر سه من به و.شد خواهد

 و عادی غیر احساسی هنوز ولی بود رسیده فردریک هشتاد

 تصمیم که بود گذاشته عذابی و ناراحتی چنان مرادر عجیب،

 .بروم و بیفتم راه گرفتم

. ام نکرده بازی باید که طور آن رسد، می نظرم به خودم، خیال به

 جفت روی را فردریک سکه، هشتاد نوه تصمیم،از این وجود با

 من به دیگر فردریک هشتاد و چهارآمد نمرهء بار این. گذاشتم

 و جست به و رابرداشتم فردریک شصت و صد همهء من. دادند
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 گردش ملی باغ در شان همه. افتادم راه آلکساندروونا پولینا جوی

 بار ینا. ببینم شام موقع در جز را پولینا نتوانستم من و دکردن می

 جوالن بود، دیده خالی را میدان که ژنرال و نبود فرانسوی مردک

 ردیگ بار یک که این از بود خوشحال مطالب، دیگر میان در.میداد

 یم. ببیند قمار میز سر مرا ندارد میل که کرد می یادآوری من به

 و نامبد او ام باخته کالنی پول من نودبش که این محض به: »گفت

 کالنی برد هم اگر شما: که افزود جدی لحنی با.« شد خواهد رسوا

 این از بیش من شک بی. شد خواهم بدنام باز من باشید، داشته

... کنید اعتراف خودتان آخر ولی کنم راهنمایی را شما ندارم حق

 لحنی با او ابجو در من. نکرد تمام را جمله اش معمولی عادت به

 :که گفتم خشک

 بپردازم کردن قمار به هم دارم،اگر من که کمی خیلی پول با

. کند نما انگشت مرا که بود نخواهد بزرگ قدر آن من های باخت

 را پولی و ببینم را پولینا توانستم رفتم، باال اتاقم طرف به وقتی

 عشاطال به نیز و بدهم دستش به بودم برده او برای قمار در که

 نندهک تهدید لحنی با او.کرد نخواهم قمار او برای دیگر که برسانم

 :پرسید
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 چه؟ برای

 :دادم جواب نگریستم می او به تعجب با که حالی در من

 فلج مرا شما کار این کنم قمار خود برای خواهم می که این برای

 . کند می

 :پرسید کننده مسخره لحنی با او و

 رستگاری شانس تنها رولت، که هستید مطمئن هنوز شما که

  شماست؟

 یقین. است طور این که کردم تأیید جدی بس ای قیافه با من

 است ممکن برد، خواهم چرا و چون بی که این به من قطعی

 راحت مرا ولی کنم، می اعتراف این به من باشد، تمسخرآمیز

 ردب در خودش با مرا که کرد اصرار وونا الکساندر پولینا! بگذارید

 پیشنهاد و داد من به فردریک سکه هشتاد و بدهد شرکت روز آن

 پیشنهاد اصل، از من. بدهم ادامه بازی به شرط همین با که کرد

 کس حساب به توانم نمی که رساندم اطالعش به و کردم رد را او

 هبلک آمد نمی خوشم کار این از که این برای نه.کنم قمار دیگری

 پولینا بعد. باخت خواهم صورت ینا در مطمئنم که این خاطر به

 :گفت اندیشناک ای قیافه با



Romanbook_ir 

38 

 

 هیچ که باشد تواند می احمقانه قدر چه من خود مخصوصا و

 هم باز باید شما. ندارم رولت بازی و قمار به جز دیگری امیدواری

. کنید بازی نصف نصفا حساب باهمان و بدهید ادامه قمار به

 .کرد خواهید را کار این مسلما

 .کرد ترک مرا بدهد گوش هایم اعتراض به که این بی وقت، آن 
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 مامت بلکه. نگفت من به قمار دربارهء هم کلمه یک پولینا، دیروز

 هر و کرد می پرهیز شود صحبت طرف من با که این از هم، روز

 که ای مالحظه بی خودخواهی با کردیم می برخورد هم با بار

 خوب من و. کرد می رفتار من با بود، آن در خصمانه اهانتی

 اهانت رفتار تا کرد نمی هم کوششی کوچکترین حتی میدیدم

 این همه، این با. بدارد پوشیده من، به نسبت را خودش آمیز

 مرا و هستم الزم برایش که داشت نمی مخفی من از هم را مطلب

 یبیعج روابط. است داشته نگه ذخیره نامعلوم، نیتی و مقصد برای

 توضیحش هرگز توانستم نمی من که بود شده برقرار ما میان

 از مردم همهء مقابل در او که غروری و نخوت با خصوص به. بدهم

 دوستش وار دیوانه من که دانست می مثال. داد می بروز خود

 عاشقانهء احساسات از که داد می هم اجازه من به حتی و میدارم

 نای از بهتر چیز هیچ .کنم صحبت پیشش مانعی هیچ بی خودم

 :گفت می که نبود او تحقیر و اهانت مؤید من برای

 ی همه که دهم می اهمیت تو احساسات به کم قدر این بینی می

 می احساس من از چه آن یا بگویی من برای توانی می چه آن
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 سیارب من با کارهایش درباره این، از پیش. است یکسان برایم کنی

 کامل صداقت روی از وقت هیچ حبتهاص این ولی کرد می صحبت

 روا من به نسبت که تحقیرهایی بگذریم،در که این از نبود

 حالی در برد؛ می کار به نیز را نوع این از هایی ظرافت میداشت،

 یک از مثال بودم، خبر با اش زندگی وضع فالن یا فالن از من که

 هک ردک می تعریف طوری را وقایع از ای عده برایم بزرگش، غصهء

 من، به یا و بکشد کار به کار، آخر در مرا بتواند شد، الزم اگر

 دنبالهء از هنوز من اگر ولی. بدهد هایی ماموریت غالم یک مانند

 و بیم و ها شکنجه در نیز من که میدید نداشتم،اگر اطالع وقایع

 سعی که دانست نمی این الیق مرا شریکم،هیچ او های هراس

 مبیرون دلواپسی از و کند دلگرمم آمیز محبت صداقتی با کند

 هب خطرناکی و ناگوار های ماموریت که وقتی این، وجود با.بیاورد

 و دست و صداقت با که میدادم ترجیح من. گذاشت می ام عهده

 رخاط به شدن مضطرب او برای ولی.برسانم انجام به را آن دلبازی

 بار هس شاید من که صورتی در داشت؟ فایده چه من احساسات

 شکنجهء در و میشدم غمگین هایش غصه و غم آواز خود از بیشتر

 به دربارهء را او قصد پیش، هفته سه از! افتادم می هراس و بیم

 گفته من به پیش، از هم خودش حتی. بودم دریافته رفتن، قمار
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 به داد، نمی اش اجازه ادب و نزاکت که او جای به باید که بود

 میل هرگز من ، هایش گفته لحن در .کنم بازی و بروم قمار

 این،. کردم نمی حس را پول آوردن دست به و کردن قمار سادهء

 می خوانده کالمش لحن در که بود جدی اضطراب یک احساس

 پس داشت، اهمیت کم خیلی او برای خود خودی به پول.شد

 متوانست می من که بود مقتضیاتی. داشت هدفی کار این از ناچار

. مدانست نمی چیزی آنها از وقت آن تا ولی کنم انش بینی پیش

 علت غالبا این و داشت می روا من به نسبت که اهانتی و تحقیر

 ار او تشریفاتی هیچ بی که میداد را این امکان من بودجه اصلی

 یک و غالم یک او نظر در من که لحاظ این از. کنم پیچ سوال

 رد که نداشت دلیلی کرد، نمی من به توجهی هیچ او و بودم بنده

 به که این باهمهء ولی. برنجد من شدید کنجکاوی حس مقابل

 نمی را جوابم بپرسم، او از خواهم می چه هر داد می اجازه من

 این ما روابط تمام. کرد نمی هم توجهی ترین کوچک گاهی و داد

 بود؟

 ستادهفر پترزبورگ به پیش روز چهار که تلگرافی از کسانم دیروز،

 کرده صحبت خیلی بود، ترسیده آن برای جوابی هنوز و بودند

 یب. مینمود مشغول دل و عصبانی با و ناراحت آشکار ژنرال بودند
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 ناراحت هم فرانسوی مردک. بود بزرگ مادر درباره تلگراف شک،

 این در جدی و دراز بحثی شام، از پس دیروز، مثال. بود عصبانی و

 یب و متفرعن لحن همه، برابر در فرانسوی مردک. بودند کرده باره

 می که است معروفی مثل یک بود؛ گرفته خود به ای مالحظه

 آورد می بار خرابی هم کفنش توی بدهید رو که را مرده: »گوید

 بی هب که کرد می رفتار عجیبی جسارت با نیز پولینا با حتی«. 

 ایه گردش در آسانی به ها، این از گذشته. بود تر نزدیک نزاکتی

 مسافرت در و ها سواری در. کرد می شرکت ملی باغ در وادگیخان

 پیش مدتی از من. بود خانواده همراه اطراف، به کوچک های

 اب فرانسوی مردک این آشنایی موجب که را مقتضیاتی از برخی

 رد میدانستم بود کرده برقرار ارتباط شان میان و بود شده ژنرال

 ولی. کنند دایر ای ارخانهک هم با که بودند گذاشته قرار روسیه

 یا بود رسیده انجام به آنها نقشهء آیا که نداشتم اطالع دیگر من

 طور به این، بر اضافه. کردند می صحبت آن از هنوز که این

. ودمب دریافته نیز را خودم کسان خانوادگی اسرار از اندکی اتفاقی،

 اینتنگ یک از را ژنرال گذشته سال در راستی به فرانسوی مردک

 هب روبل هزار سی که طریق این به است، بوده داده نجات پولی بی

 از عزل از پس بوده توانسته صورت این به ژنرال و داده قرض او
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 ور این از و بپردازد بوده بدهکار دولت به که را پولی اداری، شغل

 بیش ای بازیچه فرانسوی، مردک دست در ژنرال که است طبیعی

 مادمازل این اکنون، خصوص به اکنون، یول. باشد توانست نمی

 من. کرد می بازی قضایا این تمام در را اول نقش که بود بالنش

 . کنم نمی اشتباه نظریات این در که مطمئنم

 کنند می اظهار ما کسان خانوادهء در کیست؟ بالنش مادمازل این

 و کند می زندگی مادرش با که است فرانسوی متشخص زن یک

 خترد از یکی او که گویند می نیز.دارد نیز کالتی و سرشار ثروت

 به من سفر از قبل گویا. است مارکی آقای دور بسیار عموهای

 و رسمی بسیار روابطی بالنش مادمازل و فرانسوی مردک پاریس،

 اند هکرد می زندگی هم با احتیاط کمال با و اند داشته تشریفاتی

 هب صمیمی و شینآت خیلی شان خویشاوندی و دوستی فعال ولی

 و خراب قدری به آنان نظر به ما وضع هم، شاید. رسید می نظر

 های راه بردن کار به احتیاجی دیگر اکنون که است انگیز اسف

 خوب پریروز،من. بینند نمی مطالب کردن کتمان یا و مخصوص

 طور چه را مادرش و بالنش مادمازل آستلی، مستر که کردم حس

 پیش از را آنان که این مثل رد،ک می برانداز سماجت با

 نای از قبل هم فرانسوی مردک که رسید نظرم به نیز. میشناخت
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 قدری به أستلی مستر وانگهی. است کرده برخورد آستلی مستر با

 به که بود تودار قدری به و بود عفیف قدری به بود، محجوب

 دیناپسن و بد رفتار گونه هیچ و کرد اطمینان او به میشد راستی

 سالم او به حال هر در فرانسوی مردک. نمیداد نشان خودش از

 او از آستلی قرار این از و کرد می نگاهش زحمت به و کرد می

 راچ که دانستم نمی بود،اما روشن خوب مطلب این. نداشت ترسی

 قدر این ولی نداشت؟ اطالعی هنوز تقریبا آن از بالنش مادموازل

 بحث، ضمن در. شد آشکار رازش فرانسوی مردک دیروز که بود

 مستر گفت که کرد می صحبت موضوعی چه اطراف در نمیدانم

 این و داند می را مطلب این او و است ثروتمند خیلی آستلی

 دازبران را آستلی مستر چشمی زیر بالنش مادموازل که شد سبب

 شد می خوب. بود اضطراب دستخوش ژنرال رفته هم روی.کرد

 مرگ از دهنده مژده تلگراف یک لتیحا چنین در که کرد درک

 .دارد اهمیت او برای قدر چه اش، خاله

 هب نیز من کند، می پرهیز من با زدن حرف از پولینا دریافتم تا 

 کردم می خیال لحظه هر ولی.کردم تظاهر عالقگی بی و سردی

 در. زد خواهد حرف من با و کشید خواهد کناری به مرا االن که

 مادمازل اطراف در را خودم افکار توانستم امروز و دیروز عوض،



Romanbook_ir 

45 

 

 رفته دست از که این مثل ژنرال، بیچاره کنم متمرکز بالتش

 چنین ای عالقه با هم آن سالگی، پنج و پنجاه در باختن دل.بود

 نز بی مطلب، این به است بزرگی بدبختی راستی به آتشین،

 و را هایش قرض را اش ورشکستگی را هایش بچه را او بودن

 مادمازل.افزود باید بود شده اش باخته دل که را زنی نیز، سرانجام

 هک داشت را هایی صورت آن از یکی ولی بود زیبا بسیار بالنش

 خواهم می را چه آن نمیدانم من. دارد می وا ترس به را آدم

 هب من من، خود لحاظ از نه؟ولی یا شود می ملتفت کسی بگویم

 نجپ و بیست که این مثل. ام دهبو مشکوک همیشه زنها گونه این

 و اقچ ای باالتنه گرد، هایی شانه با ریخت، خوش و بلند.بود ساله

 رپ و مشکی شبق مثل موهایش گون، گندم صورت رنگ و مناسب

 های چشم. بود کافی آرایش بار دو برای که طوری به بود پشت

 نگاهش و بود زردی به متمایل چشمش سفیدی داشت، سیاهی

 یمال سرخاب همیشه لبهایش و سفید خیلی هایش اندند.بیشرم

 شصدای. بودند برانگیز تحسین هایش دست و پاها ساق. بود شده

 حالی در گاهی و بود دار رگه و خشن و کلفت زنانهء صدای یک

 ولی. خندید می قهقهه به میداد نشان را خود های دندان تمام که

 ماریا حضور در اقال و بود خاموش و حیا بی نگاهش عادی حال در
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 ینا آور تعجب خبر هنگام، آن در. بود طور این پولینا و فیلیپوونا

 به بالنش مادمازل. گشت برمی روسیه به فیلیپوونا ماریا که بود

 من و بود بهره بی تربیت و علم از که آمد می طور این من نظر

 هک طور همان بود، محدود خیلی فکرش که بگویم توانم می حتی

 از خالی بیشک اش زندگی. بود نیز گر حیله و اداعتم بی

 فرانسوی، مردک مارکی بگویم تر کامل. است نبوده ماجراهایی

 مادری فقط شاید نیز مادرش و نبود او خویشاوند هرگز شاید

 مالقات را همدیگر ما که برلن در که بود مسلم ولی بود خیالی

 رد. داشتند هم با ای شایسته و مناسب رابطه، او و مادرش کردیم،

 ارمد تردید من نیز تاکنون گرچه-مارکی آقای دربارهء که صورتی

 باید چرا و چون بی  نه؟ یا داشت واقعا را عنوان این آیا او که

 به را او رفتارش، طرز آلمان در چه و مسکو در چه گفت

 پرسیدم می خودم از من. کرد می وابسته عالی و باال اجتماعات

 صرق یک صاحب که گفتند می است؟ بوده ارهک چه فرانسه در که

 زیادی وقایع من غیبت روزهء پانزده در که داشتم تردید من. است

 و ژنرال میان که دانستم نمی هنوز عالوه به و باشد افتاده اتفاق

 خالصه، نه؟ یا است شده گوها و گفت آخرین آیا بالنش مادموازل

 تهوابس بیش و کم ی،یعن بود؛ ما وضع به وابسته مطالب این همهء
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 می رخب مثال اگر. بدهد نشان آنها به بتواند ژنرال که بود پولی به

 مادمازل که بودم مطمئن من است، نمرده بزرگ مادر که آمد

 کردم می من که غیبتی قدر این.میشد گور و گم فوری بالنش

 همه قدر چه که آه. بود شده آوری خنده موضوع نیز خودم برای

 را مطالب این همهء لذتی چه با من بوداو آور رتنف مطالب این

 می آیا بشوم؟ دور پولینا از توانستم می آیا اما کردم می ترک

 شک بی جاسوسی، نپردازم؟ جاسوسی به او اطراف در توانستم

 داشت؟ اهمیت چه من برای ولی است آوری نفرت و پست کار

 ریکتح مرا کنجکاوی حس هم باز آستلی مستر امروز و دیروز

 در گاهی. است پولینا عاشق او که هستم مطمئن آری. است کرده

 شود می را زیادی چیزهای چه پاکدامن، و عفیف آدمی بیمار نگاه

 فرو را او و کند باز دهان زمین است حاضر که عفیفی آدم! خواند

 نگاهش در او احساسات از ای نشانه کوچکترین عوض در و ببرد

 ،حال عین در مطلب این.نشود وشنر کسی به و نکند خودنمایی

 در غالبا آستلی مستر دار خنده هم و است آور شگفتی هم

 در بعد و داد می نشان را خودش اول کرد می مالقات باما گردش،

. تگذش می میسوخت، ما به پیوستن اشتیاق در مسلما که حالی

 را ما دعوت مؤدب خیلی کرد می سعی کردیم می دعوت را او اگر
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 در یا قمارخانه در کردیم، می استراحت که جاهایی در.کند رد

 های نیمکت نزدیک در که کرد نمی فراموش وقت هیچ کنسرت،

 کوه روی جنگل، در ملی، باغ در بودیم ما که جا هر.بنشیند ما

 خور، در بی و بیندازیم اطراف به نگاهی که بود کافی شالگنبرگ؛

 انقلمست یک عقب ای و پهلویی باریک جادهء در را أستلی مستر

 من با مخصوصا تا جست می ای وسیله کنم می خیال. ببینیم

 سه یا دو و کردیم مالقات را یکدیگر صبح، امروز. کند صحبت

 بریده بریده صدایی با گاه گاه. شد بدل و رد مان میان ای کلمه

 هب کرد شروع بگوید بخیر روز من، به که این از قبل. زد می حرف

 : که این گفتن

 |! ام دیده را او مثل های زن خیلی...  بالنش مادمازل... آه -

 می من به معنی پر نگاهی با که حالی در شد، خاموش بعد و 

 بجوا در زیرا داشت مقصودی چه گفته این از دانم نمی. نگریست

 :پرسیدم که من سؤال

 چیست؟ مقصودتان

 :که کرد اضافه ذاتی بد روی از ای خنده با و جنباند را سرش 

 :گفت بعد و...  است طور همین
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 دارد؟ عالقه گل به پولینا مادموازل آیا -

 طور؟ چه. دانم نمی چیزی مطلب این از: گفتم جوابش در من

 دانید؟ نمی هم را این حتی شما

 میخندیدم، که حالی در من و گفت را این تعجب از پر لحنی با 

 : گفتم

 . دانم نمی چیزی مطلب این از من نه،-

 دور و کرد ای اشاره سر با بعد و. اندازد می فکر به مرا این آها -

 با بدی فرانسهء با ما. بود تر راضی خیلی پیش از نظرم به و شده

 .کردیم صحبت هم

 

4 
 شب یازده ساعت االن. بود ربطی بی و افتضاح مسخرهء روز امروز

 امروزه. کنم می آوری جمع را خاطراتم کوچکم، اتاق در من. است

 پولینا برای کردنم قمار و رولت بازی به رفتن به من اجبار با

 شرط دو به را او فردریک شصت صدو. شد شروع وونا الکساندر

 رقما نصف و نصف حساب به خواستم نمی که این اول:پذیرفتم
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 کی چرا که بدهد توضیح من برای بعدا پولینا که این دوم و کنم

 احتیاج مورد پول مبلغ چه واقعا و دارد پول به احتیاجی همچه

 دست به خاطر به فقط او که کنم فرض توانستم نمی. اوست

 و بیشک او. کند قمار خواهد می پول آوردن

 آنها از من که مقصدهایی برای بود، ممکن که زودتر چه هر

 قمار به اگر که داد قول من به. داشت الزم پول نداشتم خبری

 یها قیافه چه بود، ازدحام مارق سالن در. بدهد توضیح برایم بروم،

 وسط قمار میز طرف به راهی خودم برای امن حریصی و شرم بی

 بی با کار اول در قمارم. گرفتم جای «پا میز نزدیک و کردم باز

 نمی بازی به سکه سه یا دو جز بار هر در. شد شروع جراتی

 هب. کردم درک را زیادی نکات و بودم دقیق این وجود با. گذاشتم

 از گذشته کنند، می قمار دربارهء که هایی حساب تمام من رنظ

 معنای راستی دهند، می آن به قماربازان از بسیاری که اهمیتی

 پوشیده کاغذهای روی را ها حساب این قماربازها. ندارد چندانی

 .کنند می ضبط خودشان اعداد از

 و کنند می حساب کنند، می یادداشت دقت با را ای ضربه هر

 را همه که این از پس و گیرند می نتیجه آن از را برد های شانس
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 بعد. …و گذارند می بازی به را خودشان داو عاقبت زدند تخمین

 کنند، می بازی حسابی هیچ بی که ای ساده مردنی های آدم مثل

 به که کردم درک هم را ای نکته من گذشته اینها از بازند می

 طبق اتفاقی، های نسشا آمدن هم سر پشت. باشد درست نظرم

 را آن جبری، و حتمی فرمان یک فقط بلکه نیست، منظمی اصول

 تداف می اتفاق مثال. است عجیب خیلی البته این و کند می اداره

 که این از بعد درست آخری شمارهء دوازده بازی، دور دو در که

 نوبت بعد و آید می در است آمده بیرون میانی شمارهء دوازده

 وسطی تای دوازده دنبال در نو از که رسد می اولی تای دوازده

. دافت می اتفاق پی در پی بار چهار یا سه کار این و بیاید بیرون

 می بیرون بار دو آخری تای دوازده که این از پس اوقات بیشتر

 تای دوازده نو از باز و آید می در بار یک فقط اولی تای دوازده آید

 و ساعت یک مدت در طور همین و آورد می شانس بار سه میانی

 ؟نیست آور تعجب این آیا. کند می پیدا دنباله ساعت، دو تا نیم

 رد بی سیاه، که رسد می موقعی روزی، همچه ظهر از بعد مثال

 لحظه هر در شانس این. آید می قرمز از بعد تناوب به و خور

 ارب سه یا دو رنگ، دو این از یک هر که طوری به کند، می تغییر

 مثال، شب همان با روز آن فردای آیند نمی هم دنبال در شتربی
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 و آید می بیرون بار دو و بیست تا حتی هم، سر پشت قرمز فقط

 این از برخی. است طور این روز یک سرتاسر حتى اوقات بعضی

 کنار را روز تمام که بودم آموخته آستلی مستر از من را نکات

 می کند، بازی بار کی حتی که این بی قمار میز سبز روپوش

. باختم کمی خیلی مدت در را ام دارایی تمام امروز من اما.ایستاد

 ار بردم همهء تو از بردم و گذاشتم جفت روی فردریک بیست اول

 نای بی دیگر بار سه یا دو همچنین و بردم باز و گذاشتم جا همان

 روی دقیقه چند در فردریک صد چهار به نزدیک بیازم چیزی که

 وقت این در ولی بود، رفتن موقع حاال و بودم کرده نباشتها هم

 هب اشتیاق مثل چیزی بود؛ گرفته فرا مرا سراپای عجیب احساسی

 خرهمس به اشتیاق مثل آن، طلبیدن مبارزه به و سرنوشت تحقیر

 را پولی ترین بزرگ. کردم می حس را آن دادن آزار و آن کردن

 گذاشتم بازی به فلورین، زاره چهار یعنی، بود؛ مجاز بازی در که

 باقی جلویم را چه آن تمام داشتم، که هیجانی و شور در باختم و

 نو از و گذاشتم بازی به طریق همان به و برداشتم بود مانده

 نمی حتی. کردم ترک گیج، آدم یک مثل را سالن و باختم

 شام موقع در جز را خودم باخت است؟ آمده سرم به چه فهمیدم

 ملی باغ در موقع آن تا و نگذاشتم میان در وونا الکساندر پولینا با
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. بودم عصبانی نو از پیش شب مثل شام موقع. بودم سرگردان

. خوردند می شام ما با هم باز بالنش مادمازل و فرانسوی مردک

 بود دیده قمار در مرا شجاعت و بود خانه قمار در صبح یکی، این

 فرانسوی مردک. مینگریست رام زیادی دقت به توجه با بار این و

 شخص مال ام باخته که را پولی که پرسید من از صریح خیلی

 برده سوءظن پولینا به که کردم حس نه؟ یا است بوده خودم

 هک گفتم دروغ به من. داشت کاسه نیم زیر کاسهای خالصه است،

 همچه من که بود آمده تعجب به ژنرال. است بوده خودم پول

 با را قمار که دادم توضیح من او ام آورده چنگ به کجا از را پولی

 از پس را خودم دارو که این از پس و کردم شروع فردریک ده

 هک رسیدم جایی به کردم، برابر دو مرتبه هر در بار هفت یا شش

 امر جیب آخری بازی بار دو ولی داشتم فلورین هزار شش یا پنج

 حالی در. بود کردنی باور ناچار گفتم، را چه آن تمام. کرد خالی

 انستمنتو ولی مینگریستم پولینا به میدادم را توضیحات این که

 .بدهم تشخیص چیزی اش قیافه در

 نم که بود گذاشته آورد عمل به ممانعتی که این بی عالوه،او به 

 نای و گفت دروغ باید که گرفتم نتیجه همین از من و بزنم حرف

 پوشیده باید ام کرده می قمار او حساب به من که را مطلب
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 توضیحاتی من برای باید که کردم می فکر جهت هر به. داشت

 که بودم منتظر. بگوید صبح امروز که بود داده هم قول و بدهد

 عوض در. بود کرده حفظ را سکوت او ولی بگوید چیزی ژنرال

 او که ادباری حالت در شاید. داشت مضطرب و عصبانی حالتی

 ولیپ چنین این تمام کند باور که بود واردش خیلی برایش داشت،

 مثل احمقی آدم اختیار در و مالکیت به ساعت ربع یک مدت در

 .باشد آمده در من

 گفت فرانسوی مردک و ژنرال میان دیشب باید که میزدم حدس

 مدت البد که میزدم حدس باشد، گرفته در هیجانی پر گوی و

 مردک. اند هبود زده حرف حرارت با خلوت جایی در درازی

 دنبال برای حتما صبح امروز و داشت خشمناک حالتی فرانسوی

 مردک. میرفت ژنرال نزد وقت اول که بود دیشب بحث کردن

 که کرد گوشزد من به ذاتی بد با فهمید مرا باخت وقتی فرانسوی

 هم را مطلب این چرا نفهمیدم من و بوده عاقل اینها از بیش باید

 :افزود
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 نظر به هست، ها روس میان زیادی قماربازهای که حال عین در

 جوابش در من و. نیستند هم کردن قمار الیق حتى روسها من

 :گفتم

 نشده اختراع ها روس برای جز رولت بازی من عقیدهء به ولی

 . است

 یادآوری او به من و خندید آمیز تحقیر خیلی فرانسوی مردک

 عنوان به اه روس از که حالی در و است من با حق که کردم

 ستایم،ب را آنها که این از پیش میزدم، حرف حسابی قماربازهای

 وربا مرا حرفهای شد می نتیجه در. کردم سرزنش و تقبیح را آنان

 .کرد

 شمخ به که ژنرال. بگذارم احترام ها آلمانی بت این به تا بگذرانم

 :پرسید بود آمده

 است کمی مدت این شدن ثروتمند در ها آلمانی روش بت؟ کدام

 وقت جا این در که نکاتی همه، این وجود با. هستم جا این که

 کتحری است، کرده منقلب مرا تاتار طبیعت بکنم، درک داشتهام

 دوازده ده دیروز، ثروت و قدرت این به تف راستی. است کرده

 درست دیدم چه هر خوب، بسیار. زدم قدم اطراف این در کیلومتر
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 یم البد دید، میشود اخالق های کتاب توی که بود چیزهایی مثل

 برای ها خانه همهء.گویم می را آلمانی مصور های جزوه دانید،

 طور به که مخصوصی های» فاتر» دارند، «بابا» یک خودشان

 بتینجا و شرافتمندی چنان با هستند، شریف و نیکوکار عجیبی

 که را شرافتمند های آدم توانم نمی من. ترساند می را انسان که

 همهء شب،. کنم تحمل بشود، شان نزدیک ترسد می انسان

 در. خوانند می تقوا از پر و مقدس های کتاب خانواده، اعضای

 می زمزمه ها بلوط شاه و تارونها میان در آنها،یاد کلبهء اطراف

 لک یک که را آنها خانهء بام کند، می غروب که خورشید. کند

 و جاذبه پر منظرهء هچ. کند می زینت گذاشته، النه رویش لک

 همه بگذارید و من عزیز ژنرال نشوید عصبانی ای شاعرانه واقعا

 نم پدر مرحوم که هست یادم کنم تعریف گیرنده لحنی با را چیز

 این از هایی کتاب من، برای و مادرم برای ما برای ها شب نیز

. بود مان باغچه زیرفون های درخت زیر نیز آن. خواند می قبیل

 باری،. کنم تصویر دقت با را مطالب این همهء توانم می خوب من

 زیر در کورکورانه و است اسیر و مطیع ای خانواده هر جا این در

 مثل و کنند می کار گاو مثل همه. است گرفته قرار فاتر قدرت

 دقص انباشت ثروتی فاتر که هم وقتی. کنند می انداز پس جهود
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 بزرگش پسر به را خودش زمین با را خودش شغل که کند می

 . کند واگذار

 شده شوهری بی به محکوم که دخترشان برای موارد، گونه این در

 به است مجبور هم تر کوچک پسر. گذارند نمی سهمی است

 درآمدش و برود مزدوری به یا شود استخدام و برود ارتش خدمت

 روی آری،. کند تر کالن را آن و بریزد خانوادگی سرمایهء روی را

 اینها همهء. دارم اطالع من. کنند می عمل جا این در اصول این

 و شرافتمندی، یک. ندارد بودن شرافتمند جز دیگری محرک هیچ

 دکن می تصور هم تر کوچک پسر رسیده درجه منتهای به نجابت

 یدها یک این آیا. کنند می استثمار را او شرافتمندی، خاطر به که

 خودش پای با که این از تاس خوشحال قربانی که این نیست؟ آل

 ادزی تر بزرگ پسر... دیگر بگویید بعد و رود؟ می قربانگاه به

 باشد کرده نامزد را دختری است ممکن گاهی او. نیست خوشحال

 ازدواج او با تواند نمی هرگز ولی باشد مانده او گرو در قلبش و

 این بی نیز نامزد خانواده. ندارد را الزم پول نامزدش چون کند،

 دهخن با و کنند می صبر بدهند دست از را کاری پرهیز و تقوا که

 دافت می گود نامزد های گونه. روند می قربانگاه به شادی و رویی

 بیست از پس سرانجام و شود می خشکیده دخترک بیچاره و
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 خیلی فلورینها دیگر حاال. شود می آور رو شانس سال،

 اترف وقت آن. اند شده شتهانبا هم روی پرهیزکارانه و شرافتمندانه

 جوان دختر دخترک، آن با اش ساله چهل بزرگ پسر ازدواج در

 دارد، سرخ دماغ و افتاده های پستان که ای ساله پنج و سی

 و پند و ریزد می اشک هنگامی چنین در. کند می خیر دعای

 بزرگ، پسر حاال. کشد می را خود نفس آخرین و دهد می اندرز

 همان دوباره باید که است شده تقوا با اترف یک خود نوبه به

 ترکوچک پسر سال شصت یا پنجاه از پس. بگیرد سر از را داستان

 رایب که کند می فراهم یکالن سرمایهء خودش برای نیز اولی فاتر

 می واگذار خودش پسر به نیز یکی این. گذارد می جا به پسرش

 انندم کسی عاقبت نسل، شش پنج از بعد طور همین و کند

 کس چه داند می خدا یا» وسى هویة» یا «روچیلد دو بارون»

 با منظره یک این آیا خوب بسیار آید؟ می وجود به دیگری

 و رنج قرن دو یا یک آمیز افتخار پایان است این نیست؟ عظمت

 اخالق ثبات که جایی آن است این وشرافتمندی تحمل و مرارت

 می منتهی آن بامیه روی لک ولک جویی صرفه روحیات، و

 این و است، آن جهء در نهایت این خواهید؟ می چه دیگر.شود

 خودشان دیدگاه از را دنیا همه درستکاری و نجابت های نمونه
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 ندارند شباهتی خودشان با که را کسانی همه و کنند می قضاوت

 روس مثل که دهم می ترجیح من خوب بسیار. کنند می تکفیر

 هرگز امن کنم غنی را خودم رولت بازی در یا و بگیرم جشن ها

 .باشم «وسی هوپه» نسل شش از پس که کنم نمی را این تحمل

 برای فقط که نیستم مایل و دارم احتیاج خودم برای را پول من

 می اغراق خیلی که کنم می حس. باشم زنده سرمایه به خدمت

 لحنی با ژنرال! است این من اعتقادات است بد قدر چه ولی گویم

 :داشت اظهار آهسته و رانهمتفک

 نه؟ یا هست شما های گفته در زیادی حقایق که دانم نمی من

 ناپذیر تحمل پسند خود یک کامل نمونهء راستی شما ولی

 اش جمله عادتش به بنا... کنند راشل شما مهار که همچه. هستید

 حسط از که رسید می مطلبی به وقتی ما ژنرال گذاشت ناتمام را

 یم ناتمام را هایش جمله بود باالتر کمی روزانه ثبح یک معمولی

 هایش چشم و میداد گوش قیدی بی با فرانسوی مردک. گذاشت

 گفتم من چه آن از چیزی هیچ تقریبا و بود بازمانده سخت

 به و ردک می تظاهر آمیز تحقیر عالقگی بی یک به پولینا. نفهمید

 را میز سر بحث مورد موضوعات از یک هیچ که رسید می نظر

 .است نشنیده
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 من هب ناهار از پس این وجود با بود، رفته فرو فکر به سخت پولینا

 از و برداشتیم را ها بچه. باشم همراهش گردش در که گفت

 آمده هیجان به حسابی که من. رفتیم ملی باغ به فواره سمت

 :پرسیدم و از ابلهانه و مقدمه بی بودم،

 نمی شما همراه مارکی آقای آیید می بیرون شما وقتی دیگر چرا

  زند؟ نمی حرف شما با حتی که است روز چند چرا و آید؟

 : گفت من جواب در عجیب لحنی با پولینا

 نشنیده و از تاکنون من. است رذلی و پست مرد که این برای -

 این درک از که من. کند صحبت طور این«دگریو» درباره که بودم

 :پرسیدم بعد. ماندم خاموش میترسیدم او خشم

 نبود؟ کوک ژنرال با امروز که شدید متوجه هیچ

 :گفت نامهربانی با پولینا 

 او هک نیستید اطالع بی شما است؟ خبر چه که بفهمید میخواهید

 مادر اگر و اوست گرو در امالک تمام. دارد خود اختیار در را ژنرال

  .شد خواهد امالک همه، مالک فورا فرانسوی مردک نمیرد، بزرگ
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 گذاشته گرو به چیز همه که دارد حقیقت مطلب این پس آه، -

 مطمئن ولی. نداشتم یقین ولی بودم شنیده را این من شده

 .باشید

 :گفتم آهسته من

 کنم نمی فکر طریق این به! داره نگه خدا بالنش مادمازل پس

 قدری هب ژنرال من نظر به ببینید بشود ژنرال خانم بتواند او دیگر

 را خودش مغز کند ترکش مادموازل اگر که اوست دلباختهء

 خیلی ای عالقه همچه یک او سال و سن در. کرد خواهد متالشی

 :گفت اندیشناک آلکساندرونا پولینا |! است خطرناک

 . شد خواهد بدبخت ژنرال که کنم می فکر هم من

 رت روشن این از بتوان است ممکن غیر مطمئنا؟: کشیدم فریاد من

 زنش خواهد می ژنرال پول خاطر فقطبه بالتش که داد نشان

 این .است نکرده فکر نیز او شایستگی بارهء در حتی ژنرال.بشود

 تیراس بزرگ، مادر درباره اما و شده، برگزار تشریفاتی هیچ بی کار

 هی که نیست چیزی این از تر پست و این از دارتر خنده که

 وزهن آیا ؟ است مرده آیا: »بپرسند و کنند تلگراف هم سر پشت
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 چه باره این در شما آلکساندروونا، پولینا شما «است؟ نمرده

 دارید؟ عقیده

 چه آن است، یاوه ها این همه: گفت من جواب در تنفر روی از 

 پاک قدر این شما بینم می که است این دارد می وا تعجب به مرا

 اب کنید؟ می خوش چیز چه با را خودتان دل شما. هستید طینت

 صریح من ببازم بروم که دادید من به چرا من؟ های پول تنباخ

 خصوص به کنم قمار توانم نمی دیگران برای که گفتم شما به

 بودید، کرده امر من به چون کردم، اطاعت ولی شما شخص برای

 از آیا ببینم بگویید حاال. نیست من به مربوط کار، نتیجهء دیگر

 می چه برای را پول این اید؟ شده حیران پول قدر این کردن گم

 | خواستید؟

 کنید؟ می چه برای را ها سؤال این

 گوش. بدهید توضیح من برای که دادید قول خودتان آخر- 

 مثال و کنم قمار خودم حساب به اگر که مطمئنم من کنید،

 قدر چه هر شما وقت آن. برد خواهم باشم داشته فردریک دوازده

 . بگیرید میخواهید

 :گفتم همچنان من و کرد اخم او
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 هب فقط شما نظر در که این به من. نشوید عصبانی هدیه این از

 من از حتی شما که آگاهم چنان دارم، ارزش صفر یک اندازهء

 اهمیتی من طرف از هدیه یک. کنید قبول توانید می هم پول

 . ام باخته را شما پول من آخر این، از گذشته. ندارد

 نوع یک گفتارم لحن در که دید می چون و انداخت من به نگاهی

 :گفت و برید نو از را بحث دنبالهء است نهفته تمسخر و خشم

 خواهید می اگر ولی.خورد نمی شما درد به هیچ من کارهای

 این من. مقروضم زیادی مبلغ من که بدانید بدانید، را حقیقت

 هم واری دیوانه امید.بپردازمش خواهم می و ام کرده قرض را پول

 پوش سبز میزهای کنار در جا، همین مطمئنا که دارم این به

 ولی دانم، نمی هم خودم چرا؟. آورد خواهم دست به را آن قمار،

 این که این برای شاید میداند؟ چه کسی. دارم ایمان آن به

 - .بگیرم را تصمیم این که ناگزیرم من و است من شانس آخرین

 این. آورد دست به پول ،قیمت هر به بایستی که این برای شاید یا

 زند، می چنگ خاشاکی هر به که ماند می غریقی مثل درست

 نیفکند غرقاب به را خودش انسان اگر که کنید اعتراف خودتان



Romanbook_ir 

64 

 

 یک جای به را خاشاک یک که هست این به احتیاجی دیگر آیا

  بگیرد؟ تیر

 :گفت بود آمده تعجب به که پولینا

 روز پانزده نیست؟ نوع مینه از چیزی هم شما امیدواری مگر

 قطعی یقین از من برای مفصل خیلی خودتان که بود پیش

 قتشوی نیز مرا و کردید صحبت رولت در قمار در بردن به خودتان

 نای آیا. نکنم فرض شعوری بی آدم را شما که گردید می این به

 با که است یادم زیرا، .کنم نمی خیال که من بود؟ شوخی حرفها

 اندیشناک جوابش در. کردید می صحبت جدی بسیار لحنی

 : گفتم

 خواهم که دارم اعتماد این به هم هنوز من و است درست این-

 سؤال این خواهید می شما که دانم می هم را این حتی من. برد

 به را پول همه این که این از پس چرا که کنید تلقین من به را

 حس خودم رد تردیدی ام،هنوز باخته اسفناک قدر این طرزی

 به که این محض به برد، خواهم دارم اطمینان من ولی کنم نمی

 کجا از یقین این. برد خواهم بپردازم کردن قمار به خودم حساب

 توضیح که است دشوار خیلی من برای شده؟ حاصل شما برای
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 هک میدانم نیز ببرم، قمار در بایست که دانم می فقط من. بدهم

 علت همین به البد. است من رستگاری و نجات وسیلهء تنها این

 .برد خواهم قمار در یقین به کنم می حس که است

 فقط ببرید، قمار در که است الزم قیمت هر به هم شما برای پس

 هست؟ شما در پوچ اطمینان این که این دلیل به

 یک که دانید می ناقابل هم این برای حتی مرا شما که دارم حتم

 این: داد جواب اعتنایی بی با پولینا کنم؟ حس را جدی احتیاج

 من باشد، أری من جواب میخواهید اگر. است یکسان من برای

 آزار را شما جدی چیزهایی است ممکن که دارم شک این در فقط

 به نه ولی باشید ناراحت است ممکن شما. کند ناراحتتان و دهد

 چه. هستید مزاج دمدمی و نامرتب آدمی شما جدی طور

 یبرا پیش کمی که دالیلی از یک هیچ دارید؟ پول به احتیاجی

 :دویدم حرفش میان من. نبود کننده قانع دادید شرح من

 رضق البد.بپردازید دارید که را قرضی باید که گفتید االن شما

 نیست؟ فرانسوی مردک به آیا است؟ مهمی

 آزاد قیدی گونه هر از را خودتان امروز شما چه؟ یعنی سؤال این

 اید؟ مست آیا. یدا کرده
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 همه که دهم می خودم به را این اجازهء من که دانید می خوب

 مه باز. کنم سؤال صداقت با و باز خیلی هم گاهی و بگویم را چیز

 یک مقابل در هم کسی و هستم شما بندهء من کنم، می تکرار

 .کند نمی پرخاش و شود نمی قرمز بنده،

 فرضیهء توانم نمی هالمن حرف این همهء است چرند قدر چه

 زا اگر من که باشید داشته خاطر به. کنم تحمل را شما بندگی»

 می دلم که است لحاظ این از که کنم می صحبت خودم بندگی

 عمل یک عنوان به را مطلب این من. باشم شما بندهء خواهد

 بزنید، حرف صراحت با -. میدارم اظهار خودم اختیار از مستقل

 دارید؟ لپو به احتیاجی چه شما

  | بدانید؟ را مطلب این خواهید می طور چه شما

 : گفت داد خود سر به که آمیزی تکبر حرکت با الکساندرونا پولینا

 .بخواهید شما که طور هر -

 بی» .کنید می عمل آن به ولی کنید نمی قبول را بندگی فرضیه

 چرا پرسید می خواهید، می را این من از!« بده جواب چرا و چون

 !است چیز همه پول که این برای! سوالی چه دارم؟ احتیاج پول به
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 را پول داشتن آرزوی آدم که حال عین در ولی هستم ملتفت

 رس تا شما بیندازد عجیبی دیوانگی چنین در را خود باید دارد،

 هب برای.اید رفته آرزو این به نسبت گذشتگی خود از و جنون حد

 هدف یک مثال هست، هایی محرک و دالیل پول آوردن دست

 ! میکنم تقاضا. بزنید حرف صادقانه معین،

 میداد خرج به کردن سؤال در که حرارتی. بود آمده خشم به گویا

 :گفتم. انداخت می شعف به مرا

 را یک کدام دانم نمی من هست،ولی کار در هدفی مسلما-

 اشتهد پول اگر که دلیل این به بگویم، ساده خیلی بدهم؟ توضیح

 بنده یک دیگر و شد خواهم دیگری آدم شما نظر در باشم،

 . بود نخواهم

  شد؟ خواهید نائل مقصود این به طور طور؟چه چه

 است ممکن من که کنید نمی تصور حتی شما است سؤالی چه-

 سیارب نکنید نگاه بنده یک مثل مرا دیگر شما که برسم جایی به

 !ام داشته یادز ها ناباوری این از و تعجبها این از هم من خوب
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. است بخش لذت شما برای بندگی این که گفتند می خودتان-

 فریاد عجیبی لذت با من. اندیشیدم می طور همین هم من

 :کشیدم

 و دلپسند سادگی کردید؟چه می فکر طور همین شما که

 ،بودن شما بندهء که کنم می اعالم من.خوب بسیار.دارید مطبوعی

 :دادم ادامه گفتن هذیان به و... است بخش لذت من برای

 وجود رسیده درجه منتها به لذت یک خواری و فروتنی این در-

 روی هایش تسمه که وقتی تازیانه این شاید داند می که. دارد

 سح را لذت این بشود شکافد، می را گوشت و آید می فرود پشت

 کنم؛ حس هم را دیگری های لذت میخواهم شاید من ولی. کرد

 نم به که روبلی هفتصد سالی خاطر به ژنرال یز،م االن،سر همین

 شما جلوی مرا کنم، وصولش توانم نمی من هم شاید و پردازد می

 مرا انداخته، باال ابروهای یا «دگریو مارکی» آقای کرد سرزنش

 کی .شناسد نمی مرا اصال انگار که کرد می برانداز پررویی با چنان

 شما جلوی روز یک ار دروغین مارکی این من که گفت شما به

 زد؟ نخواهم دهانش توی و آورد نخواهم گیر
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 را او شایستگی شود می حال هر در ای بچگانه ادعاهای چه

 .کرد تصدیق

 انسان ارزش دعوا آن از آمدن بیرون فاتح باشد، هم دعوا قرار اگر

 .برد می باال را

 وانمت نمی من که است این میزنید که حدسی تنها شما گفتید- 

 ههم که حالی در یعنی ؛ کنم ثابت را خودم شایستگی و قتلیا

 نمی که هستم من فقط است الیق و شایسته کس همه و چیز

 ینا از هم من است ممکن که کنید نمی فکر آیا. باشم الیق توانم

 .طورند همین روسها تمام چه گر باشم؟ داشته چیزی شایستگی

 روسها یحهءقر با طبیعت:دهم می توضیح شما برای حاال من

 شایسته ظاهری صورت که گذارد نمی و گیرد می را جلوشان

 اهمیت که است ظاهر صورت جاهمان این. کنند پیدا خود برای

 .دارد

 یافتن برای هم نبوغی باید داریم سرشاری قریحه، که ها روس ما 

 این اغلب ما ولی بدهیم خرج به خور در و شایسته ظاهری صورت

 و ها فرانسوی عوض در.فاقدیم است، یابنا خیلی که را، نبوغ

 با که دهند می اهمیت ظاهر صورت به قدری به ها اروپایی دیگر
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 بیعجی شایستگی توانند می نیز پستیها بدترین به حتی آن

 آنها پیش ظاهر صورت و شکل که است همین خاطر به. بدهند

 زا دست که این بی تواند می فرانسوی یک. دارد اهمیت قدر این

 تواند نمی ولی نماید تحمل را بزرگ توهین یک کند، خطا پا

 از تخلف را این زیرا. بزنند بشکن رویش جلوی که بدهد اجازه

 فرانسوی از ما جوان دخترهای اگر. داند می ادب و سنن و رسوم

 ظاهر ها فرانسوی که است دلیل این به فقط آید می خوششان ها

 در ،من عقیدهء به بگویم؛ تربه بخواهیم اگر. دارند زیبایی و عالی

 مورد این در. کند نمی بازی نقشی هیچ ظاهر صورت مورد این

 این توانم نمی هم حال عین در است، کاره همه فرانسوی خروس

 را بهترش خروسها شاید.نیستم زن من چون بفهمم، را مطلب

 هم شما و گویم می پال و پرت دارم من رفته هم روی ولی. دارند

 نای از نترسید زنم می حرف شما با وقتی. گیرید مین مرا جلوی

 همه بگویم، را چیز همه خواهد می دلم من. بگیرید مرا جلوی که

 هک بگویم باید. گذارم می کنار را ظاهری صورت گونه هر و را چیز

 گونه هر از بلکه دورم، به سازی ظاهر گونه هر از تنها نه من

 فلج آدم مثل درست الحا من. ام عاری نیز لیاقت و شایستگی

 مدت. ندارم سر در فکری هیچ. میدانید را دلیلش. هستم ای شده
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 روسیه در چه آن مثل گذرد می جا این در چه آن از که هاست

 اطرافم به نگاهی که این بی درسدن شهر از خبرم بی گذرد، می

 مرا چیز چه جا آن در که میزنید حدس البد.کردم عبور بکنم،

 که این مثل و ندارم امیدی هیچ که این مثل کرده، می مجذوب

 اشم وانگهی. میزنم حرف صریح من. هستم صفر یک شما نظر در

 من خورد؟ می من درد چه به اش بقیه هستید، من روی جلوی

 دانم، نمی هم خودم دارم؟ دوست را شما طور چه و چه برای

 اییزیب حتی که کنید می تصور آیا. نیستید زیبا شما هم شاید

 بد آدم شما مطمئنا ؟ بفهمم توانم نمی من هم را شما صورت

 شریفی احساسات هرگز بایستی شما احساسات. هستید دلی

 باشند؟

 رطو این زیرا. بخرید پول قیمت به مرا که اید کرده خیال شاید-

 من. ندارید عقیده من احساسات شرافت و پاکی به پیداست که

 وقتی بخرم؟ را شما که ام بوده این خیال به کی من: زدم فریاد

 رفک به شما.رفت در تان دست از نخ سر کردید می گویی قلمبه

 .بخرید مرا خود بعد و مرام عالقهء و توجه اول که هستید این
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 مبرای که گفتم شما به من. نیستید کار این آدم شما نه ولی-

 از.آورید می در پا از مرا شما. بدهم توضیح این از بهتر است دشوار

 بایدن من مقابل در چرا که دانید می. نشوید عصبانی من پرچانگی

 هک این از گذشته. هستم دیوانه آدم یک درست من.شد عصبانی

 از که این برای ندارد، اهمیتی چندان من برای شما غضب و خشم

 صدای فقط اتاقکم در که است کافی شوم پشیمان خودم کار

 چه برای اصال و.مکن مجسم خاطر در را شما پیراهن خش خش

 را خودم من که این برای شوید، می عصبانی من خاطر به شما

 نیدک استفاده کنید، استفاده من بندگی از ؟ نامم می شما بندهء

 علت به کشت؟نه خواهم را شما سرانجام، که میدانید هیچ دیگر

 من برای شما داشتن دوست که این خاطر به نه و بردن حسد

 کشت خواهم این برای را شما ساده، خیلی فقط، نه است، ممنوع

 بین از و ببلعم درندگی با را شما دارم آرزو گاهی که

 ... میخندید.ببرم

 :گفت بود آمده خشم سر بر که پولینا

 و! شوید ساکت که کنم می امر شما به. خندم نمی هرگز من

 قسم. میشد خفه داشت خشم از که حالی در شد، خاموش
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 دوست ولی کردم نمی درک چیزی او یزیبای از که میخورم

 نم،ک تماشایش ایستد، می من مقابل در طور این وقتی که داشتم

 نیز او. بیاورم غضب سر بر را او داشت می وا مرا که بود همین

 نیز را این شده عصبانی قصد از و کرد درک را مطلب این شاید

 :کشید فریاد تنفر سر از او و گفتم برایش

  فضاحتی؟ و ننگ چه! هب - 

 |:گفتم را خودم حرف دنبال من و

 بسیار هم با ما کردن گردش که بدانید دارد؟ اهمیت چه من برای

 بزنم، را شما که ام داشته را این آرزوی بارها من. است خطرناک

 هک کنید می خیال شما و کنم تان خفه. برگردانم شکل از را شما

 را عقلم که دارید می وا مرا شما داشت؟ نخواهم را کار این جرأت

 ترسید؟ نخواهم شما غضب باز و رسوایی این از آیا. بدهم دست از

 بی را شما من دارد؟ اهمیتی چه من برای شما غضب و خشم ولی

 باز که دانم می نیز و دارم می دوست باشه داشته امیدی که این

 را شما اگر. داشت خواهم دوست پیش از بیش بار هزار را شما هم

 هک دیرتر چه هر امن خوب بسیار بکشم باید نیز را خودم بکشم،

 را شما از دوری ناپذیر تحمل رنج که این از پس باشد، ممکن
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 باور را مطلب این آیا. کشت خواهم را خودم کردم، درک خوب

 ارممید دوست پیش از بیشتر را شما روز هر من میدانید؟ نکردنی

 خواهید می طور چه شما قرار این از است ممکن غیر تقریبا این و

 تحقیر مرا که دیروز هست یادتان ؟ نباشم قدری و قضا من که

 یک» گفتم؟ چه برایتان شالگنبرگ روز آن دربارهء کردید، می

 هکلم یک اگر «بیندازم پرتگاه در را خودم من تا بگویید کلمه

 یم مطلب این در آیا. بودم انداخته پرتگاه در را خودم بودید گفته

 : زد فریاد او و کنید؟ شک توانید

 ! ای ابلهانه چانگی پر چه

 هب احتیاج من شما، حضور در نیست مهم این ابلهانه غیر یا ابلهانه

 در.میزنم حرف هم من و انتهاء بی زدن حرف دارم؛ زدن حرف

 آن به و کنم می فراموش را ام خودخواهی همهء من شما حضور

 میخندم؛

 :کرد قطع رام کالم رنجیده، لحنی با او و 

 کنم؟ پرت شکنبرگ از را شما که کرد خواهید وادار مرا چه برای

 فریاد من و | داشت؟ خواهد من برای سودی چه فایده بی کار این

 :کشیدم
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 پا از مرا وقتی را «فایده بی» عالی کلمهء این شمامسلما 

. خوانم می شما روح در من. برید می کار به قصد از درافکندید،

 یدمف لذت،همیشه و کیف ولی است فایده بی کار این گویید می

 هم مگس یک روی اگر حد، بی و مستبد و جبار قدرت یک. است

 مستبد و جابر انسان سرشت. دارد لذتی و خوشی نوع یک باشد

 از بیش را یکی این شما و برنجاند که دارد می دوست و است

 .میدارید دوست اندازه

 من قیافهء. کرد می نگاه یمخصوص دقت با مرا که است یادم

 کرده منعکس مرا نامعقول و ارتباط بی احساسات تمام میباید

 هک بود مطالبی اطراف در تنها وبیش کم ماه گوی و گفت. باشد

 کف دهانم. بود دویده خون من های چشم توی. آوردم جا این در

 هک خوردم قسم شرافتم به برایش من، شالقنبرگ، در. بود کرده

 تحقیر شوخی برای فقط و کرد خواهم پرتاب را خودم کند امر اگر

 نای و باشد کرده تف من روی که این مثل بود؟ گفته را این آمیز

 .نبود شدن پرت از تر کم من، حال

  کرد؟ نخواهم اطمینان شما به چرا-
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 خودش فقط که گفت آمیزی تحقیر لحن با را جمله این پولینا

 آمیز تکبر و دار نیش قدری به او لحن.بود آن ادای به قادر گاهی

 دخو او. بکشم بودم حاضر میل کمال با را او میخورم قسم که بود

 او برای را مطلب همین وقتی. انداخت می بزرگی مخاطرهء به را

 :پرسید بریده، و خشک خیلی او و گفتم نمی دروغ گفتم، می

 نیستید؟ غیرت بی شما آیا - 

 مطلب این به من که هاست مدت باشد، طور این شاید دانم نمی-

 .ام نکرده فکر هرگز

 کشیدش؟ می!«بکشید را مرد این بگویم شما به من اگر- 

  را؟ کی -

 .بخواهم را که هر-

  را؟ فرانسوی مردک -

 همخوا تعیین من که را کسی بدهید جواب نکنید، استنطاق مرا-

  | ؟نه یا کنید می صحبت جدی االن آیا که ببینم خواهم می کرد،

 منتظر آمد می عجیب من نظر در که اضطرابی و صبری بی با

 :زدم فریاد ومن ماند جوابم
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 من از بیهوده آیا داده؟ رخ اتفاقی چه گفت خواهید من به عاقبت

 یم است برقرار جا این در که را عجیبی نظمی بی ترسید؟من می

 ردخت شده، ورشکست که هستید مردی خواندهء دختر شما. بینم

 بالتش، عفریتهء این به عالقه و عشق از که خلى آدم ءخوانده

 نفوذ یا هست فرانسوی مردک این هم بعد کرده، خراب را خودش

 و جدیت چنین با شما وقت آن و. دارد شما در که اسرارآمیزی

 که بدانم من اقال.کنید می من از سوالی همچین یک ای، عالقه

 کار و داد همخوا دست از را عقلم من گرنه و است، خبر چه

 ابراز که صداقتی همه این از اگر.زد خواهد سر ازم آمیزی جنون

 .بکشید خجالت خودم از اقال شوید، نمی شرمسار ام داشته

 رمنتظ و ام کرده شما از سؤالی من. نیست اینها به مربوط موضوع

 :کشیدم فریاد من. هستم آن جواب

 می شما آیا ولی کشت خواهم من بخواهید شما را که هر مسلما

 داد؟ خواهید فرمانی چنین این آیا... توانید

 داد خواهم فرمان کرد؟ خواهم را شما مالحظهء که کنید می فکر

 خواهید را این تحمل. داشت خواهم نگه کنار حادثه از را خودم و

 من فرمان به بیشک شما.ندارید را اش توانایی نه، ولی کرد
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 خواهید هم مرا و دآم خواهید آن از پس ولی گشت خواهید

 .ام داده شما به قتل فرمان و ام کرده جرأت چرا که کشت

 به. کردم حس خودم در اضطرابی و لرزش من کلمات، این با 

 ردم،ک می تلقی گستاخ شوخی یک عنوان به را مطلب این یقین

 او که بودم این از مات من. بود زده حرف جای همه این او گرچه

 واج و هاج نیز و ندارد ابراز را مطالبی ورط این تواند می طور چه

 بود قائل من بر را حقی چنین خودش برای که این از بودم

 سلطه و قدرت چنان در را خودش بتواند که این از بودم مبهوت

 بین از در برو،: »بگوید من به صراحت کمال با که کند حس ای

 در.« ممیدار نگه کنار را خودم البته من و کن شتاب خودت بردن

 وجود حد از زیاده صراحتی و وقاحت من عقیدهء به کلمات این

 این حدود کرد؟ خواهد رفتار من با طور چه او عاقبت ولی.داشت

 او که نقشی. گذشت می در نیز بندگی و حقارت از رفتار طرز

 و. ساخت می برابر و مساوی او با مرا میداد، تخصیص من برای

 گوهای و گفت این همهء بود ردنینک باور قدر چه و پوچ قدر چه

 هنوز ما.خندید قهقهه به ناگهان پولینا. میزد سخت من قلب ما

 مقابل در و بودند بازی سرگرم که ها بچه جلوی نیمکت، روی
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 راهی در را مردم و کردند می توقف ها درشکه و ها ارابه که جایی

 .بودیم نشسته کردند، می پیاده رفت، می قمارخانه طرف به که

 :گفت بلند صدای با او 

 «وورمرهلم بارون خانم بینید؟ می را چاق اشرافی خانم این -

 یدکن نگاه را شوهرش. جاست این که نیست بیشتر روز سه. است

 دارید خاطر به. دستش عصای آن با خشک، و دراز پروسی یک

 به زود کردند؟ می برانداز پررویی با را ما طور چه پریروز که

 سر از را تان کاله شوید، نزدیک خانم به روید،ب شان مالقات

 چه؟ برای- |! بگویید او به فرانسه به کلمه چند و بردارید

 پرتاب شالگنبرگ از را خودتان حاضرید که خورید می قسم شما

 به حاضرید را خودتان من فرمان به که کردید می ادعا و کنید

 من ها، تراژدی این و کشتارها این جای به بدهید، هم کشتن

 خواهم می کنید اطاعت گو و گفت یی.بخندم خواهم می فقط

 .بزند را شما عصایش با بارون آقای که ببینم

 کرد؟ نخواهم را کار این کنید می خیال فرستید؟ می دعوا به مرا

! خواهم می را این من بروید،.فرستم می دعوا به را شما من آری- 

 به بود نخواهد بیش عجیبی هوس این گرچه. رفت خواهم باشد،
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 یرغ طور به و ژنرال خاطر نارضایتی باعث مطلب این که این شرط

 رخاط به من که دهم می قول. نشود شما دلتنگی باعث مستقیم

 خاطر به و شما برای بلکه شوم می مضطرب که نیست خودم

 توهین خانم یک به و برود آدم که عجیبی فکر چه. است ژنرال

  کند؟

 تنها اشم بینم می که طور این: گفت تمسخرآمیز لحنی با پولینا

 خون از پر شماالن های چشم فقط هستید، چانه پر آدم یک

 ناهار سر که است شرابی علت به مطلب این هم شاید. است

 و است ای عامیانه و احمقانه چرند عمل این البته. اید نوشیده

 یم درک خوب را مطلب این من. شد خواهد عصبانی آن از ژنرال

 ارک این. بخندم خواهم می من گویید، می چه ولی.کنید باور کنم،

 کردن توهین از. باشد کافی باید شما برای همین خواهم، می را

 با را شما فورا چون بگویید، چیزی نیست الزم هم او خانم به

 . زد خواهم دستی چوب

 این مسلما. برخاستم او مأموریت دادن انجام برای خاموش، من

 از را خودم طور چه نمیدانستم من که بود ای احمقانه داماق کار

 می نزدیک بارون خانم به وقتی این، وجود با بکشم، بیرون آن
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 می حس شده تحریک بچگانه، روح یک اثر از را خودم شدم،

 .بودم آمده هیجان به مست آدم یک مثل که این از گذشته. کردم

 چه فریادهایی، چه. است شده سپری احمقانه روز آن از روز دو

 و علت تنها من، فقط او جنجالی و هیاهو چه و وشورتی شارت

 از.بودم دار خنده مرج و هرج همه این و جنجال همه این سبب

 من، خود برای کم، دست ای، اندازه تا مطلب بگذریم که اینها

 آیا. بود شده ام چه که کنم درک توانم نمی.بود کننده مشغول

 طور به فقط یا و بردم می سر به هیجان از بحرانی در راستی

 و گفتم می پال و پرت و بودم شده خارج خودم خط از ساده،

 لمعق که گاهی آمد می نظرم به بگیرد؟ را جلویم که بودم منتظر

 بیرون کودکی از و مدرسه از زحمت به که گاهی شود، می زایل

 اپولین تقصیر اش همه. میزنم دست بچگانه حرکات به آیم، می

 وقوع به بچگانه حرکات این شاید او بودایی او سر زیر همه.بود

 امر که بود نومیدی شک، بی میداند، چه کسی بود، نپیوسته

 من و است احمقانه چه استدالل این میراند و کرد می هدایت

 .بود زیبا شاید. دارد هایی خوبی چه او که بفهمم توانستم نمی

 دلباختهء را همه زیرا.بود زیبا رسید می نظر به که طور این آری،
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 یم نظرم به. بود الغر خیلی ولی بود رعنا و بلند.بود ساخته خود

 .کرد تا را او یا و ساخت ای بسته او از میشد که آمد

 خرمایی رنگ موهایش. بود آور ستوه. بود باریک و دراز پایش 

 گربهء یک های چشم مثل درست هایش چشم داشت، مخصوص

 ماه چهار بودا نگاهش در تکبری وچه نخوتی، چه اما. بود ماده

 شب یک بودم، آمده در آنها خدمت به تازه من که موقعی پیش،

 .داشت حرارت پر و دراز گویی و گفت فرانسوی مردک تاالر،یا در

 یم گمان برگشتم، اتاقم به وقتی من که کرد می نگاه چنان را او

 جای پر طور آن. ودب زده سیلی با که این از پس را او که کردم

 دوست را او من که بود بعد به شب آن از است بوده دوخته

 . مطلب سر برگردیم اما. میداشتم

 در و گذشتم رفت می بزرگ جادهء طرف به که باریکی راه از

 قدمی پنج در. ایستادم اشرافی خانم و آقا آن انتظار به آن، میان

 که است یادم بارون، خانم. کردم سالم و برداشتم را کالهم آنها،

 بر در روشن خاکستری ابریشمی گشاد اندازه بی پیراهن یک

 و داشت کوتاهی قد. بود دراز و دار چین گشاد، پیراهن، داشت،
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 ار گردنش که داشت باشکوهی و بزرگ غبغب بود، چاق اندازه بی

 .پوشاند می

 شیطنت و حیا بی و ریز های چشم بود، رنگ ارغوانی صورتش 

 خشن بود مردی بارون. بود کننده مراعات رفتارش و تداش باری

 چین که داشت گر حیله قیافهای ها آلمانی همهء مثل. بزرگ و

 پنج و پنجاه. بود انداخته چروک آن روی شماری بی کوچک های

 اش سینه توی از بیش کما قدمهایش. داشت عینک و بود ساله

 مثل. تهاس آلمانی نژاد کنندهء مشخص این شدند، می شروع

 قیافهء خطوط در سنگین موجود این. بود مغرور طاووس یک

 طرز به که داشت مانند گوسفند چیزهای یک از آثاری خود،

 .بود گرفته جای صورتش ته در عمق، در مخصوصی

 .رسید من نظر به ثانیه چند عرض در اینها همه 

 توجه زحمت به بودم داشته نگه دستم در که کالهم و من سالم 

 ابروهای آهستگی به بارون آقای. کرد جلب من سوی به را آنها

 با من و آمد من طرف به راست بارون خانم و انداخت باال را خود

 هک کنم می افتخار بارون ال مادام: گفتم مقطع و شمرده فرانسهای

 .هستم شما غالم
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 خندهء که حالی در و گذاشتم سر به را کالهم و دادم سالم بعد و

 کالهم. چرخیدم بارون آقای طرف به داشتم لب بر آمیزی تشکر

 خودم کارابت به دیگر این ولی برداشتم سر از پولینا دستور به بنا را

 می بر مرا چیز چه که میداند خدا. دادم نشان بچگیهایی که بود

 .بود من در شدن پرت و سقوط یک احساس. انگیخت

 !هان- 

 اب آلمانی زبان به میگشت من سوی به که طور همان بارون آقای 

 طور همان من. کشید فریاد طور این تعجب و خشم از پر لحنی

 زآمی احترام وضعی با کردم می تبسم و نگریستم می او به که

 آخرین تا را ابروهایش. بود واضح و روشن او تردید. ماندم خاموش

 مخان شد، تیره پیش از بیش اش قیافه و کشید باال ممکن حد

 مبدل خشم به که حیرتی با مرا و چرخید من رفط به نیز بارون

 نیز نفر چند و کردند می نگاه را ما عابران. کرد برانداز میشد،

 . بودند ایستاده

 : کشید فریاد بیشتر غضب و خشم با نو از بارون آقای

  |! هان-
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 کردم می نگاه او های چشم در مستقیم که طور همان من و

 :گفتم آلمانی به و شمرده

 !( بله) ولیا،- 

 : کشید فریاد میداد تکان را عصایش که حالی در بارون آقای و

 اید؟ دیوانه مگر

 ار او من های لباس شاید. ترسید می داشت کم کم که، این مثل 

 یدهپوش لباس ظرافت با و دقیق خیلی من. بود انداخته تردید به

 . متشخص آدم یک مثل درست بودم،

  :کشیدم ادفری ناگهان قوایم تمام با من

 ! یاوووول-

 هر خود گوهای و گفت در که ها برلنی عادت به که حالی در و

 مختلف طرق به بدهند، جمله به مختلفی معانی که این برای آن،

 می تکیه حرف این روی کنند، می تکیه 1 صدادار حرف روی

 . کردم
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 تقریبا و زدند دور فورا بودند شده زده وحشت که خانمش و بارون

 که این بی ای عده و گفتند بد عدهای مردم، میان در. کردند فرار

 . است گنگ و درهم من، خاطرات وانگهی کردند، نگاه مرا بفهمند،

 پولینا طرف به عادی های قدم با و کردم کج را راهم من،

 برسم نیمکت متری صد به که این از پیش ولی ووتارفتم الکساندر

 می خانه مهمان طرف هب و شد می دور ها بچه با که دیدمش

 : گفتم و رسیدم او به ورودی در دم. رفت

 خودتان گلیم حاال خوب، بسیار. را احمقانه کار این.... دادم انجام

 . بکشید بیرون آب از را

 .فتر باال ها پله از و گفت طور این بکند نگاه مرا حتی که این بی

 و جنگل رد بعد ملی، باغ در. بردم سر به خارج در را عصر تمام 

 کاهگلی، کلبه، یک در. اطراف خصوصی امالک از یکی در حتی

 تالر یک دهقانی، غذای این و آشامیدم آبجویی و خوردم نیمرویی

 تمبرگش خانه مهمان به که بود یازده ساعت شده تمام برایم نیم و

 دست در را دستگاه دو من کسان. کرد احضار مرا فورا ژنرال و

 .داشت اتاق ارچه هم، روی که داشتند
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 تهگذاش آن در دراز پیانوی یک و بود تاالر مثل و وسیع اولی اتاق 

 ژنرال کار اتاق که بود دیگری بزرگ اتاق آن، پهلوی و بود شده

 اتاق وسط که حالی در ژنرال، که جایود این در. شد می شمرده

 ظارانت بود، گرفته خود به مجلل و شکوه با وضعی و بود ایستاده

 و بود نشسته تخت روی همه فرانسوی مردک. کشید می مرا

 :  کرد شروع طور این ژنرال

 سؤال ازتان اید کرده که کاری از دهید می اجازه آقا، جناب-

 کنم؟

 بی.بشوید مطلب وارد صاف که دهم می ترجیح من ژنرال، آقای-

 .کنید صحبت آلمانی آن با من مالقات از میخواهید االن شک

 شخصیت یک. است وورمرهلم بارون آلمانی ینا ؟ آلمانی آن با-

 .اید کرده نزاکتی بی بارون، خانم با و او با شما. است مهم

 .هرگز-

 :کشید فریاد ژنرال 

 !آقا جناب اید، انداخته وحشت به را آنها شما-
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 هب هایم گوش ام، بوده برلن در که وقتی از من. است ممکن غیر -

 روش با آن روی و شود می ارتکر دم هر که «وول یا،» کلمهء این

 وقتی من. است کرده عادت کنند، می تکیه زننده و مختلف های

 به «وول یاء» این چرا دانم نمی کردم، مالقات راه در را آنها

 خانم که، این از گذشته... شد عصبانیتم باعث و رسید خاطرم

 هب راست که دارد عادت کرده، مالقات مرا بار سه تاکنون که بارون

 .کرد لگد پا زیر شود می گرم یک مثل مرا بیاید،انگار من رفط

 را خودم خودخواهی حس توانم می هم من که کنید اعتراف

 به نزاکت و ادب کمال با و برداشتم را کالهم من. باشم داشته

 :گفتم. بودم مؤدب که دهم می اطمینان شما

 رونبا آقای وقتی و «باشم شما غالم که دارم افتخار من خانم» 

 او مثل طور همان که این به شدم وادار!« هان: »گفت و برگشت

 با ارب یک گفتم بار دو را جمله این «ادوولی: « بگویم و بزنم فریاد

 خودم قوای همهء روی که حالی در دوم بار و خودم عادی لحن

 . بودم،همین کرده تکیه
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 مشعوف سخت بچگانه درست توضیح این از که کنم می اذعان

 احمقانه با را داستان این همهء که داشتم عجیبی آرزوی .بودم

 . کنم مبالغه آن در و بدهم بسط و شرح ممکن طرز ترین

 :کشید فریاد ژنرال و آمدم ذوق سر پیش از بیش من

 |! است طور این که میخورم قسم اید، کرده مسخره مرا-

 که گفت او به فرانسه به و برگشت فرانسوی مردک طرف به بعد 

 تحقیر خندهء دگریو.هستم ای مشاجره ایجاد صدد در من ماحت

 ژنرال سر من و انداخت باال را هایش شانه و آورد لب بر آمیزی

 : کشیدم فریاد

 که کاری. نیست چیزی همچه هیچ نکنید، را ها خیال این! آها -

 این به صراحت کمال با من. است بوده آور عصبانیت ام کرده من

 .کنم می اعتراف مطلب

 بی روی از و مسخره بچگانهء عمل یک را عمل این شود می 

 دمخو من که ژنرال آقای بدانید و. همین فقط ولی دانست نزاکتی

 مقتضیاتی من عقیدهء به مورد این در اما.کنم می سرزنش جدا را

 و بطلبم پوزش خودم عمل از دهد می اجازه من به که هست

 تحریک عصبانی، را خودم و هستم مریض. کنم پشیمانی اظهار
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 یاراخت که افتد می اتفاق ها وقت بعضی و بینم می بلهوس و شده

 داشته زیادی عالقهء بار چندین راستی ، میدهم دست از را خودم

 دارد فایده چه وانگهی..  از و کنم خطاب دگریو مارکی به که ام

 عالئم اینها، خالصه. بشود عصبانی شاید کنم تمام را حرفم که

 بخواهم معذرت وورمرهلم بارون از وقتی آیا نمیدانم. است بیماری

 خواهد حساب به را عمل این هم باز دارم را کار این خیال چون

 طبق بگذریم که اینها از.نه که کنم می فکر خودم نه؟ یا آورد

 قضایی مسائل در مطلب این از است چندی دارم، که اطالعاتی

 الیحه در که طریق این هب. اند کرده استفاده سوء به شروع هم

 ایشان موکل که این بر دلیل اقامهء با مدافع، وکالی جنایی، های

 به و نداشته شعور و نبوده واقف خود کار به ارتکاب حین در

 دفاع خود مشتریان از است، بوده دچار مرض نوع یک به اصطالح

 دفاع در مثال. کنند می معرفی گناهی بی به را آنان و کنند می

 آن از ولی شده قتل مرتکب من موکل: که دارند می اظهار خود

 علم که بکنید را تصورش ژنرال آقای.« ندارد خاطر به چیزی

 تیراس که کند می ثابت علم این. میدهد حق آنان به نیز پزشکی

 هم اگر مریض آن حین در که دارد وجود موقتی جنون نوع یک

 را خود حافظهء قوهء کم دست ندهد، دست از را خود شعور همهء
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 از خانمش و بارون آقای اما داد خواهد دست از کامل طور به

 پروسی های یونکرس از گذشته این از و هستند قدیم نسل مردم

 طب علم های پیشرفت گونه ازاین نتیجه در و روند می شمار به

. پذیرفت نخواهند مراهرگز توضیحات این نیز و خبرند بی جزایی

 ژنرال؟ ایآق چیست شما عقیدهء

 :گفت ناآشکار تحقیر از پر و خشن لحنی با ژنرال 

 باره یک که است این من وظیفهء. است کافی آقا است کافی-

 بارون پیش نباید شما. کنم خالص شما بچگیهای این از را خودم

 رگ شما، با ارتباط گونه هر.بطلبید پوزش خانمش و او از و بروید

 بیشتر آنان نظر در نباشد، هم معذرت یک طلب خاطر به جز چه

 که است فهمیده بارون آقای. بود خواهد کننده تحقیر پیش از

 برای خانه قمار در را مطلب این. هستید من منزل آدمهای از شما

 من است الزم اقال که برسانم شما اطالع به باید و گفت من

 .کنم جلب را او رضایت

 من مرا؟ اید، ردهک دچار محظورهایی به مرا که آقا، فهمید می -

 که ما داده قول نیز و بطلبم پوزش او از و بروم بارون پیش بایست

 .نباشید من منزل های آدم جزو شما دیگر امروز همین از
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 او خودتان، گفتهء طبق األبد، ژنرال آقای بدهید اجازه اجازه،

 باشم، شما منزل آدمهای از نباید دیگر من که است کرده تقاضا

  بله؟

 دست به راه این از را او رضایت که ام دانسته خودم من نه، -

 ام عزیز آقای. شد خواهد راضی طریق این به بارون البته و بیاورم

 . شویم جدا هم از حاال باید

 سه و فردریک چهار مملکت، این پول به من، از شما طلب-

 توانید می.کاغذ روی آن حساب هم این و پول این. است فلورین

 بیگانه هم به نسبت االن هم از دارم نگه خدا. دکنی رسیدگی

 گفت خواهم او به و زد خواهم صدا هم را گارسون االن. هستیم

. بود نخواهم شما خانهء مهمان خرج مسئول صبح، فردا از که

 ژنرال با شمرده، و گرفتم را پول من. هستیم هم آقا چاکر

 :که گفتم برایش جدی خیلی و کردم خداحافظی

 نم. بیاید خاتمه طریق این به تواند نمی کار، این ژنرال، آقای - 

 های نارضایتی و ها دلتنگی شما چرا که خورم می تأسف خیلی

 اشتباه این میخواهم معذرت ولی اید کرده تحمل را بارون آقای

 دیده مجبور من جای به را خودتان طور چه شما. شماست شخص
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 اید کرده ادعا که این از مقصودتان بخواهید؟ عذر بارون از که اید

 شما منزل در ؟من است بوده چه هستم شما منزل آدمهای از من

 هن و هستم شما پسر نه من. دیگری چیز نه ام بوده آموزگار فقط

 من اعمال جوابگوی توانید نمی شما و شما سرپرستی تحت در

 هستم، داری صالحیت آدم حقوقی، اصطالح به خودم، من.باشید

 و هستم لیسانسیه زادهء نجیب یک و دارم سال جپن و بیست من

 من حد از بیش احترام فقط. ندارم خویشاوندی هم،هیچ شما با

 دخالت این مورد در که دارد می باز این از مرا شما مقام به نسبت

 دست ژنرال. بخواهم دلیلی خودم شخص کارهای در موردتان بی

 مردک سوی به که حالی در و برداشت آسمان به را هایش

 دشای که فهماند کلمه چند ضمن در او به گشت می بر فرانسوی

 . کنم دعوت دوئل به را او ام آمده من

 عصبانی دگریو آقای خندهء از که این بی من.خنده زیر زد او و

 :گرفتم را خود کالم دنباله، آرام و خونسرد لحن با بشوم

 به که شما چون و کنم؛ ول را بارون که نیستم حاضر من ولی-

 در و کنید گوش بارون های شکایت به اید داده اجازه خودتان

 تمام در حقیقت در بدهید، نشان شریک را خودتان او زیان و سود
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 آقای شما، اطالع به دارم افتخار اید، کرده شرکت قضیه این

 اتقاض خودم نام به بارون آقای از فردا صبح اول که برسانم ژنرال،

 او از.بدهم توضیحاتی برایش صریحا دهدب اجازه که کرد خواهم

 از است، داشته کاری من با وقتی علت چه به که پرسید خواهم

 است؟ داده قرار مخاطب ثالثی شخص با را خود من، سر فراز

 الاعم جوابگوی که ام بوده ناقابل و ناتوان من که این مثل درست

 . باشم خودم

 خبر این الماع با پیوست؛ وقوع به زدم می حدس من چه آن

 :کشید فریاد و شد زده وحشت سخت ژنرال آور شگفت و ناگهانی

 رد مرا میدانید هیچ کنید دنبال را لعنتی کار این خواهید می چه

 پرهیز کار این از من خدای ساخت؟ خواهید گرفتار موقعیتی چه

 نیز، جا این... میخورم قسم من گرته، و کنید پرهیز آقا کنید

 همچنین و من مقام آخر،..… من. …ومن هست ای عالیه مقامات

 دست به را شما کرد، خواهند بازداشت را شما خالصه بارون، آقای

 راه دیگری افتضاح مبادا تا کرد خواهند اخراج شهر از شهربانی

 نیست؟ شدید، ملتفت بیندازیداالبد
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 هم ترس که بود پیدا برید می را او نفس غضب، که طور همان 

 دبو ناپذیر تحمل او برای که مخصوصی ونسردیخ با من و داشت

 : دادم جواب

 نیاورده بار به هنوز که افتضاحی برای را فرد یک ژنرال، آقای -

 خودم توضیحات هنوز من وانگهی. کرد بازداشت شود نمی است

 نای من که دانید نمی اصل از شما و ام نگفته بارون آقای برای را

 این خواهم می فقط من. رساند همخوا پایان به نحو چه به را کار

 دیگری شخص و هستم قیمومیت تحت در که را فرض و حدس

 است، موهن من برای که را فرض این دارد، نفوذ من ارادهء بر

 پریشان طور این و شوید دستپاچه ندارید حق شما کنم، روشن

 یلحن به خود خشمگین لحن از مرتبه یک که ژنرال. باشید خاطر

 در مرا های دست حتی و بود داده کالم تغییر آمیز استرحام

 : کرد زمزمه طور این بود، گرفته خود دست

 هدیوان خیال این ایوانوویچ، آلکسی خدا، به را شما خدا، به را شما-

 ارک این از که اید کرده مجسم نظر در ببینم،هیچ!  کنید ول را وار

 ودتانخ دیگر، نارضایتی یک آمد؟ خواهد دست به ای نتیجه چه

 نگه جا این در را خودم است شده طور هر باید من کنید، اعتراف
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 که را مقتضیاتی همهء شما که آه فعلی حال در خصوص به. دارم

 من کنیم حرکت جا این از وقتی!نمیدانید گرفتارم آن در من

 مرخص فعال فقط را شما. بیاورم خودم پیش دوباره را شما حاضرم

 .کنم می

 : کشید ادفری نومیدی با و 

!  برید می پی دارد می وا کار این به مرا که عللی به شما خالصه -

 . ایوانوویچ آلکسی. …ایوانوویچ آلکسی ببینم،

 و نباشد دستپاچه که خواستم ازو باز بودم رسیده در به که من

 خارج عجله به و گفت خواهم مؤدبانه را چیز همه که دادم قول

 .شدم

 و رسوم و آداب در را خود قدری به ها، روس خارجه در گاهی، 

 که این از اندازه بی و افراط حد به که کنند می محصور قیود

 ترسند می کرد، خواهند نگاهشان طور چه و گویند می چه مردم

 ادعای که کسانی غالب که است معروف خالصه دارند، وحشت و

 گردو پوست توی را خود پای همیشه دارند، بزرگی و اهمیت

 را معینی ظاهر صورت و ریخت اشخاص گونه این.  اند گذاشته

 بیندیشند که این بی شده، پذیرفته همیشه برای بار یک که
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 در ها خانه مهمان در منشی و غالم بایستی و دارند می دوست

 بر عالوه ژنرال ولی کنند پیروی آنها از مجالس، در و ها گردش

 دکنن می مجبور ار او که بود کرده اشاره چندی مقتضیات به این،

 به. دارد نگه و کند حفظ را خودش مخصوص وجههء نه جا این در

 با را کالمش لحن و داشت برش ترس فوری که بود دلیل همین

 خوب ژنرال. سپردم یاد به خوب را مطلب این من. داد تغییر من

 مسئول مقامات به صبح فردا و دهد خرج به حمق توانست می

  .باشم هوشیار بایست می من طریق ینا به بدهد، اطالع دولتی

 یعصبان داشتم عالقه پولینا مقابل در فقط هارمن این از گذشته

 هکرد رفتار رحمانه بی طور این من با او. ژنرال مقابل در نه بشوم

 من اکنون بود انداخته نامعقول چنین راهی در مرا و بود

 که کند ااستدع و خواهش من از تا برانگیزم را او خود میخواستم

 رخط به را خودش پولینا اگر فقط بچگانه، عمل. بمانم راه این در

 اتاحساس اضافه به.بپذیرد پایان بود ممکن افکند، می بدنامی و

 اگر مثال. بود شده انگیخته من در ای تازه های هوس و جدید

 آن معنی هرگز بردم می بین از میل کمال با او مقابل در را خودم

 مرا بارون اگر نیز و هستم همتی بی و اراده بی آدم که داد نمی را

 که داشتم آرزو من.داد نمی را معنی این زد، می هم چوب با
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 هم را نقش بهترین حال عین در و کنم مسخره را آنها همهء

 ینا از نیز پولینا شک بی و داد خواهم نشان آنها به. باشم داشته

 هم اگر نیز و کرد اهدخو احضار مرا و افتاد خواهد ترس به افتضاح

 . نیستم سستی و اراده بی آدم که دید خواهد اقال نکند احضار مرا

 هم با پلکان در که ها بچه کلفت از االن هم آور تعجب خبر یک

 به هاتن ، عصر قطار با فیلیپوونا ماریا که شنیدم کردیم، برخورد

 خود عموی پسر پیش که است کرده حرکت کارلسباد شهر طرف

 مدتی کنم، باور گوید می کلفت را چه آن ؟اگر چه یعنی برود،

 از همه که بود ممکن طور چه ولی.بوده سفر این تهیه در او است

 مطلب این از که هستم من تنها شاید ولی باشند خبر بی آن

 ماریا پریروز که داد خبر هم را این کلفت. ام نداشته خبری

. ستا بوده کرده دشدی و سخت گویی و گفت رالژن با فیلیپووتا

 بالنش مادموازل دربارهء گو و گفت این شک بی میفهمم حاال

  .هستیم قاطعی وقایع آستانهء در ما آری، است، بوده

 جدا مرا حساب که گفتم و خواستم را گارسون و زدم زنگ صبح

 وحشت به مرا که نبود گران قدر آن اتاقم کرایه،. دارند نگه

 سیزده اکنون. کنم ترک را خانه مهمان کند مجبورم و بیندازد
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 و نیازی بی که است ممکن جا آن در ولی دارم پول فردریک

 در هنوز عمل در است، عجیبی چیز. باشد من انتظار به ثروت

 ثروتمند اکنون دیگر که کسی مثل درست ولی ام نبرده قمار

 دیگری طور هم، این از غیر کنم، می فکر و کنم می حس است،

 . کنم رتصو توانم نمی

 مانمه در که گرفتم تصمیم بود، زود خیلی صبح که این وجود با

 خانه، مهمان این. بروم آستلی مستر دیدار به ها انگلیس خانه

 تاکنون. رسید سر فرانسوی مردک هنگام همین در. ماست نزدیک

  طرواب اواخر این در که این از گذشته. بود نیفتاده اتفاقی چنین

 را خودش تحقیر تنها نه بود، بریده و شده سرد آقا این با من

 که کرد می هم سعی حتی داشت، نمی کتمان من به نسبت

 هرگز را او که داشتم دالیلی خودم برای من، اما. بدهد نمایشش

 و ساخت متعجب سخت مرا او رسیدن سر. باشم نداشته دوست

 خیلی را خودش. دارد کاسه نیم زیر کاسهای که فهمیدم زود

 ددی وقتی. گفت تهنیت اتاقم بارهء در مرا و داد می نشان مهربان

 می زودی این به آیا که پرسید دارم، دست در را کالهم که

 نزد کاری برای دارم خیال فهمید وقتی و بروم گردش به خواهم

 . گرفت خود به اندیشناکی قیافه بروم آستلی مستر
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 یا و داشت احتیاجی که وقتی ها فرانسوی تمام مثل دگریو،

 و لزوم این که وقتی و میشد مهربان و شاد بود، کار در سودی

 زا ندرت به گردیده می کننده کسل سخت شد، می تمام احتیاج

 و دستور طبق همیشه که این مثل و بود مهربان خود، طینت سر

 یدمید این به احتیاج اگر.میشد مهربان معین حساب یک طبق یا

 هایش بوالهوسی بدهد، شانت عجیب یا و بوالهوس را خودش که

 هایریخت وجهی، ترین قاعده بی به و بود پوچ و احمقانه بسیار نیز

 اند، شده عادی و پست هاست مدت که را ای افتاده مد از و کهنه

 اصالت مذهب واقعی محصول سرشت، در. گرفت می خود به

 خالصه. بود عادی کامال و مفلوک کامال و بورژوا کامال ، سودمندی

 من، عقیدهء به: کرد تصور میشد که بود مخلوقی ترین آور تکسال

 را روس دختران با و کار تازه آدمهای توانند می فقط ها فرانسوی

 باید که طور همان کسی هر. کنند خود مجذوب و بدهند فریب

 بتمح اظهار این و همیشگی و تغییرناپذیر جلوهء پستی،این این

 از و کند می درک زود اءر رویی خوش و تردستی سر واز ظاهری

 . نماید می تنفر احساس آن

 :کرد شروع طور این متفرعن، ولی مؤدب حال عین در لحنی با
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 به مرا ژنرال که کنم نمی مخفی.ام آمده شما نزد کاری برای من-

 من. است فرستاده میانجی عنوان به هم شاید و آور پیام عنوان

 و کم شما، دیشب ویگ و گفت از دانم، می بد خیلی را روسی که

 من برای کلی طور به ژنرال ولی. نکردم درک چیز هیچ بیش

 رطو این را اش گفته من... کنم می تصدیق من و گفت چیزهایی

 :کردم قطع

 بازی را میانجی نقش کار این در هم شما دگریو آقای طور چه-

 کنید؟ می

 تمنیس بیش «اوچیتل آموزگاری من که است این مطلب حقیقت-

 ستدو که باشم داشته را این افتخار بتوانم کنم نمی گمان یچه و

 آنها با ای صمیمانه و نزدیک روابط یا و شوم شمرده خانواده این

 آنها از من که هست هم مقتضیاتی حال عین در. باشم داشته

 قطف شما که است ممکن ببینم، بگویید همه این با. ندارم اطالعی

 شما عاقبت چون باشید؟ شده هفرستاد ژنرال خانواده، طرف از

. دارید سهمی است، مربوط خانواده این به چه آن در هم خودتان

 . هستید قضایا تمام بر حاکم شما
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 ولی بود واضحی و روشن سؤال. نبود خوشایند برایش من سؤال

 :گفت جدی و خشن خیلی. بدهد لو را خودش خواست اونمی

 های موقعیت علت به کارهایی، علت به کلی طور به من -

 تقاضا شما از ژنرال. هستم وابسته و مربوط ژنرال، با مخصوصی

 نآ. کنید پوشی چشم داشتید دیروز که مقاصدی از که کند می

 واقعیت از دور خیلی مسلما اید کرده تصور خودتان برای شما چه

 که برسانم شما اطالع به است داده مأموریت من به ژنرال و است

 آقای که این از گذشته. رسید نخواهد تیجهن به هرگز آنها در

 بسیار او برای صورت هر در. پذیرفت نخواهد را شما اصال بارون

 شما به نسبت خودش گذشته، های نارضایتی از که است ساده

 چه شما لجاجت این کنید، اعتراف خودتان. کند نظر صرف

 که این محض به است کرده تعهد قطع طور به ژنرال دارد؟ سودی

 در و بپذیرد خودش خدمت به نو از را شما بدهد، اجازه وقعیتم

 این گویا. پرداخت خواهد را شما مواجب نیز مدت این تمام

 نیست؟ طور این هست، سودمند کافی اندازه به پیشنهاد

 : که گفتم و کردم اعتراض او به آرام بسیار لحنی با من
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 یدشا بلکه کرد نخواهد طرد مرا بارون تنها نه کنید، می اشتباه-

 . کرد خواهد گوش نیز من توضیحات به

 :افزودم و

 چه قضیه این در من ببینید اید آمده که بگویید پس خوبا-

 .کرد خواهم اقدامی

 است مند عالقه قضیه این به طور این که ژنرال! من خدای-

 چه شما که بداند اگر بود خواهد خوشایند خیلی برایش مسلما

  است؟ طبیعی خیلی مطلب نای بکنید؟ خواهید می

 روی که طوری همان او و دادن توضیح به کردم شروع من

 تمسخری با را سرش میداد،و گوش بود شده پهن اش صندلی

 را خودش رفته هم روی.بود کرده خم اندکی من طرف به آشکار

 تنهای با را کار این که کنم وانمود کردم کوشش من. بود گرفته

 آقای که دادم توضیح برایش و ساندر خواهم انجام به جدیت

 هب ژنرال، خدمتکار عنوان به من از که شکایتی و ناله و آه با بارون

 در و درآورده دستم از مرا کار اول، وهلهء در است، کرده ژنرال

 اعمال مقابل در گفتن جواب از که فردی مثل من با دوم وهلهء

 اش هندید شود می که موجودی مانند و است ناتوان خودش
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 اختالف داشتن نظر در با وصف، این با. است کرده رفتار گرفت،

 از زحمت به جا این در غیره و اجتماعی موقعیت اختالف و سن،

 مزاحمت خواهم نمی من کردم می جلوگیری خودم خندهء

 از طفق یا و بطلبم رضایت بارون از بروم یعنی، باربیاورم؛ جدیدی

 .کنم رضایت اظهار او

 می این به قادر خوب خیلی را خودم که دارم عقیده ین،ا وجود با 

 در که این دربارهء خانمش از خصوص به و او واز بروم که بینم

 می رنج مرضی از و کنم می حس کسل را خودم اغلب اواخر، این

 از گذشته. بخواهم معذرت غیره و ام شده عجیبی آدم نیز و برم

 هب نسبت ای زننده روش چنین با گذشته شب که بارون خود این

 از مرا که است خواسته او از و داده قرار خطاب مورد را ژنرال من

 برایم دیگر االن که داده قرار موقعیتی در مرا کند، اخراج کارم

 طلب خانمش از چه و او خود از چه و بروم است ممکن غیر

 خیال مطمئنا مردم تمام هم و دو، آن هم چون. بکنم معذرت

 به بیاورم دست به را کارم دوباره که این برای من کرد خواهند

 پیش که شود می این نتیجه اینها تمام از ام آمده خواهی معذرت

 بارون آقای از و بروم که بینم می مجبور را خودم من چیز همه از

 ددار اظهار مثال. بطلبد معذرت مالیم، عباراتی با من از که بخواهم
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 بارون که وقتی و است داشتهن مرا به کردن حمله قصد هرگز که

 کمال با و باز آغوش با من وقت آن داد انجام مرا خواهش این

 تقدیم او به را خودم شخص های پوزش صداقت و صمیمیت

 خواهم بارون از فقط که گرفتم نتیجه خالصه، و داشت خواهم

 چه و عجیبی نازکی دل چه آخ.…ببخشد مرا که خواست

 تصدیق آقا، آخر، ؟.…خواست معذرت باید چرا ظرافتی و موشکافی

 هک این برای فقط و قصد از را مطالب این همه شما که آقا.... کنید

 دشای ولی چینید می هم دنبال آورید، در غضب و غیظ به را ژنرال

... من عزیز آقای. دارید معینی هدف کارها این کردن دنبال از

 مچهه آلکسی، آقای ام، کرده فراموش را شما اسم ببخشید

 نیست؟

 ربطی چه شما به مطلب این مارگی، آقای ببینم، بدهید اجازه-

  | دارد؟

 ...  ژنرال آخر-

 را خودش باید می که داشت می اظهار دیشب او چه ژنرال! آها -

 ولی که بود شده مضطرب همچه و کند حفظ آبرومندی طرز به

 . نفهمیدم هیچ من
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 بیشتر را انسان خشم که استرحام به آمیخته لحنی با دگریو،

 : گفت افروخت برمی

 مادموازل شما. دارد وجود معینی مقتضیات مورد این در -

 شناسید؟ می را کومینک

  است؟ بالنش مادمازل مقصودتان -

 خودتان. مادرش خانم کومینکسو بالنش مادموازل. بله آها -

 ن،همچنی نیز و شده دلباخته ژنرال خالصه،... ژنرال کنید، تصدیق

 در هک بکنید را تصورش. بیفتد اتفاق زودی همین به ازدواج شاید

 ...ناگوار وقایع این افتضاحها، این موقعیتی همچه

 هب مربوط که ای واقعه نه و میبینم افتضاحی نه مورد این در من

 .بشود ازدواج امر

 خصوصیت این. شود می خشمناک زود خیلی بارون آخر آه - 

 دعوای یک سرانجام دانید، یم که شما. است پروسها اخالقی

 . انداخت خواهد راه آلمانی

 آن جزو دیگر من چون شما به نه است، من به مربوط مطلب این-

 تاس ممکن که بیشتر چه هر کردم می کوشش - نیستم خانواده
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 دهش گرفته تصمیم پس بدهید، اجازه ولی بزنم نفهمی به را خودم

 موقع چه ازدواج کند؟ ازدواج ژنرال با بالنش مادموازل که است

 های آدم از اقالچرا را خبر این بگویم، خواستم می بود؟ خواهد

 گهیوان شما به توانم نمی من باشند؟ داشته نگه پنهان باید خانه

 هک میدانید شما این وجود با. نیست قطعی خیلی هنوز مطلب این

 به رو را کارهایش باید ژنرال. هستند روسیه از خبرهایی منتظر

 .کند هرا

 !«بابوشکا» آه آه، -

 : گفت و انداخت من به خشمناک نگاهی دگریو 

 طرز به و شما فکر به شما، ذاتی مهربانی به جدا من عاقبت -

 رفتاری خانواده این مقابل در مسلما شما. دارم اعتقاد شما رفتار

 یک و شناس نمک آدم یک خویشاوند، درخوریک که کرد خواهید

 .است محترم مرد

 این که گفتید االن اشما اند کرده اخراج مرا آخر بدهید، ازهاج-

 :بگویند شما به اگر این، وجود با. است بوده ظاهر حفظ برای کار

 بدهید اجازه ولی بکشم را شما گوش ندارم قصد حقیقت در من»
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 ییک تا، دو هر این که کنید اذعان«  بکشم را تان گوش ظاهرا که

  است؟

 :داد جواب تکبر و نخوت با او و

 این همهء مقابل در شما گوش که حاال است، طور این که حاال-

 هک بگویم شما برای بگذارید است، سنگین واستدعاها تقاضا

 مقاماتی جا این در. گرفت شود می نیز دیگری های تصمیم

 درکاجوان به.کنند اخراج اینک هم از را شما توانند می که هستند

 بارون مثل بزرگی شخصیت با هدمیخوا شما مثل ای تجربه بی

 گذاشت؟ خواهند آسوده را شما کنید می خیال!برود کلنجار

 اشم از من اگر. ندارد ترسی شما از جا این در کس هیچ که بدانید

 الژنر شما چون بود، خودم شخص ابتکار به فقط کردم، تقاضایی

 . اید ساخته مضطرب سخت را

 از خدمت پیش یک تدس به را شما بارون که کنید می خیال-

  | انداخت؟ نخواهد بیرون در

 :گفتم بسیار خونسردی با پاسخش در

 می اشتباه شما. رفت نخواهم او مالقات به خودم که من ولی-

 زاربرگ مؤدبانه و خوب قدری به وقایع این تمام. دگربو آقای کنید
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 اج این از من. بکنید توانید نمی هم را فکرش شما که شد خواهد

 جیمیان عنوان به که کنم تقاضا او از تا روم می آستلی ترمس نزد

 پیش او. بیاید من کمک و همراهی به بدانید بهتر شما اگر یا و

 آموزگاری من اگر.شد خواهد هم پذیرفته و رفت خواهد بارون

 گاهی تکیه بی آدم و روم می شمار به دست زیر و نیستم بیش

 معروف، لرد یک نوه، میدانند همه را این آستلی، مستر هستم،

 مطمئن. برد می سر به جا همین در هم او که است( پیبروک لرد)

 حرف و بود خواهد مؤدب خیلی آستلی مستر با بارون که باشید

 را بارون روش این أستلی مستر وگرنه کرد خواهد گوش را او های

 چه ها انگلیس که میدانید دانست خواهد خودش به اهانت

 خواهد او نزد را دوستانش از یکی و ندهست لجوجی آدمهای

 ممکن کارها که بینید می. دارد زیادی دوستان چون فرستاد،

 نمی هم را فکرش شما که بگیرند خود به دیگری صورت است

 رد. بود برداشته ترس کامال را فرانسوی مردک. بکنید توانید

 نتیجه آن از او و بود کردنی باور خوب خیلی مطالب این حقیقت

 پا بر افتضاحی تو از که هستم این به قادر راستی من که فتگر

 :گفت آمیز تضرع سخت لحنی با و کنم
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 رضایت طلب بکنید خواهید می شما چه آن. میشوید خوشحال-

 که گفتم االن هم من. است مرافعه و جنجال ایجاد بلکه نیست

 شاید. است واقعیت از دور و کننده سرگرم تصورات، این همهء

 .کنید تصدیق را این خودتان

 گرفتم، دست در را کالهم و شدم بلند من که دید وقتی ولی 

 :گفت

. برسانم شما به شخصی طرف از را کلمه دو این که ام آمده من-

 . بگیرم را آن جواب که اند گفته من به و بخوانید

 جیبش از را ای خورده مهر الک و شده تا کاغذ گفت را این وقتی

 پولینا خط به را سطور این من و کرد دراز من یسو به و آورد در

 :خواندم

 عصبانی شما. کنید دنبال را داستان این خواهید می نظرم به -

 سپرده بچگانه کارهای دست به را خودتان اختیار و اید شده

 شما برای این از پس شاید من که هست مقتضیاتی ولی.اید

 مآرا را خودتان و بردارید دست کار این از لطفا. بدهم توضیحشان

 من برای شما است پوچ و احمقانه وقایع این همهء قدر چه. کنید

. کنید برداری فرمان که اید داده قول من به و هستید الزم
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 مطیع و رام کنم می خواهش بیاورید خاطر به را شالگنبرگ

 ! کنم می امر شما به را این باشد الزم هم اگر و باشید

 :بود نوشته حاشیه در و

 ودم،ب من گذشت دیروز که وقایعی اصلی علت کنید می فکر اگر 

 ببخشید! مرا

 هب کردم شروع و پرید لبهایم رنگ.شد تار هایم چشم که این مثل

 خودداری و خونسردی به که ملعون، فرانسوی این و لرزیدن

 که این مثل. برگرداند من از را چشمش کرد، می تظاهر عجیبی

 می ترجیح من. است نکرده درک مرا اضطراب برساند خواست می

 :گفتم او به. خنده زیر بزنم بلند صدای با که دادم

 اجازه حاال. باشد مطمئن که بگویید مادموازل به خوب بسیار-

 ؟دادید نشان من به را کاغذ دیر قدر این چرا بپرسم شما از بدهید

 راستی، اگر جزئی، و پوچ مسائل درباره بحث همه این جای به

 بهتر نظرم به بودید آمده مأموریت همین دادن انجام برای تنها

 …کردید می شروع راه همین از بود

 قدری به من برای مطالب این همهء خواستم، می من آه، -

 من .ببخشید مرا طبیعی کامال صبری بی امیدوارم که بود عجیب



Romanbook_ir 

112 

 

 از من وانگهی. دریابم را مقصدتان شما خود از که داشتم عجله

 وقت که کردم می فکر و نداشتم اطالعی که اغذک محتوای

 .هست همیشه شما به آن سپردن

 در جز را کاغذ که اند بوده کرده سفارش شما به قبال. فهمم می-

 اهر روبه شفاها را مطالب اید نتوانسته که وقتی ، لحظات آخرین

 آقای بزنید حرف صریح نیست؟ طور این. ندهید من به کنید،

 !دگریو

 نگاهی که حالی در و کرد می خودداری به تظاهر که لیحا در او 

 :گفت بود انداخته من به شگفت

 ! شاید-

 نظرم به. شد خارج و داد تکانی را سرش او برداشتم را کالهم من

 ممکن آیا. دیدم کننده مسخره خندهای هایش لب روی که آمد

 با مرسید پلکان پای به وقتی باشد؟ این از غیر دیگری چیز بود

 حساب به رسیدگی هنوز ما:»کردم می زمزمه طور این ودمخ

 از نباید تو ، فرانسوی آقای جناب ایم، نکرده تمام را هایمان

 آوری جمع را خودم افکار توانستم نمی!« بکشی دست انتظار

 .کرد خنک کمی مرا بیرون سرد هوای.کنم
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 فکر ود آمد جا به حواسم و هوش تو از که وقتی بعد، لحظه چند

 این معنی، بی و پوچ حرفهای این که این اول. افتاد سرم به

 تهدیدهای این و هوا در های مشت این و باورنکردنی تهدیدهای

 دوم کند؟ پا بر تواند می کاملی و جامع هراس و بیم چه بچگانه،

 کی پولیناداردابه بر عجیبی نفوذ چه فرانسوی، مردک این که این

 داده، انجام است داشته احتیاج او را هچ آن پولینا اش، اشاره

 روابط. است کرده «تقاضا» من از حتی و نوشته من برای کاغذی

 حل مسئله، یک من برای کار آغاز همان از هم با نفر دو این

 شنیدم پولینا خود زبان از آخر، روزهای این در ولی بود نشدنی
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 او هکرد می تحقیر را او وقتی نمود می تنفر اظهار او به نسبت که

 یم رفتار ادبانه پولینابی با و نداشت اطالعی جریان این از که را

 از خودش پولینا. کردم می درک را مطلب این حاال من. کرد

 این. بود کرده صحبت من برای داشت او به نسبت که تنفری

 مردک پس. شد می فهمیده هم، او دار معنی اقرارهای از مطلب

 .اوست مطیع پولینا و دارد تسلط پولینا بر فرانسوی

 

 شاه های خیابان طول در جا این اهالی اصطالح به گردش، موقع

 این دید مرا که این محض به. کردم مالقات را انگلیسی بلوط،

 : کرد شروع طور

 که من پیش البد هم شما و آمدم می شما پیش من آها آها، -

  اید؟ کرده ترک را تان کسان حاال شما طور، این

 شده رطو چه ببینم بگویید اول |:پرسیدم آمیز تعجب لحنی اب من

 مردم همهء البد پس اید؟ یافته اطالع مطلب این از شما که است

 دارند؟ اطالع آن از

 از کسی. ارزد نمی زحمتش به این وانگهی کس همه نه،نه آه، - 

 .ندارد اطالع مطلب این
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 اید؟ دانسته کجا از را مطالب این شما پس - 

 پیش برایم آنها فهمیدن موقعیت یعنی، دانستم؛ می را آن من-

 به و دارم عالقه شما به من رفت؟ خواهید کجا به جا این از.آمد

 .آمدم می شما پیش که است دلیل همین

 این از هنوز من. )آستلی مستر هستید، خوبی خیلی آدم شما

( گذاشته؟ جریان در را او کسی چه که بودم تعجب در مطلب

 نمی بدتان البد هم شما و ام نخورده هنوز را ام قهوه من چون

 همه من و کشید خواهیم سیگاری. برویم خانه قمار به پس آید،

 خواهید تعریف هم شما و کرد خواهم تعریف شما برای را چیز

 . کرد

 اریسیگ من. آوردند برایمان قهوه نشستیم بود قدمی صد در کافه

 حرکت بی را چشمانش.ردنک چنین آستلی مستر ولی زدم، آتش

 من و کرد می آماده شنیدن برای را خودش و بود دوخته من به

 :کردم شروع طور این

 نتیجه این به. مانم می جا همین. رفت نخواهم جا هیچ من-

 عشق زا او با باید میروم، آستلی مستر پیش وقتی که بودم رسیده

 این از نیز روزها این تمام در. بگویم چیزی پولینا به نسبت خودم
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 او ا،ه این از گذشته. بودم نگفته او برای چیزی بیش و کم مطلب،

 در پولینا که بودم دریافته کار آغاز همان از. بود محجوب خیلی

 أستلی مستر گرچه. دارد ای اندازه بی و عجیب جلوهء او نظر

 بود، عجیبی چیز ولی. آورد نمی زبان به هم را او اسم هرگز

 من دوخت، من به را کدرش چشمان و نشست او که همچه

 همه دارم میل که کردم حس چرا، میداند خدا خودم، در ناگهان

 .کنم نقل او برای را چیز

 های حال تغییر و تحوالت همهء و را عشقم یعنی، را چیز همه 

 برایم خیلی این و دادم شرح او برای را مطلب ساعت نیم در را آن

. میزدم حرف کامل اعتماد با که بود باری اولین. بود خوشایند

 حس گفتارم عاشقانهء های قسمت بعضی در را او تردید وقتی

 چیز یک از فقط. کردم زیاد قصد از را هایم گفته حرارت کردم،

 قدر آن فرانسوی مردک دربارهء چرا که این از: خوردم می تأسف

 .زدم حرف زیاد

 و بود نشسته حرکت بی و خاموش من جلوی آستلی مستر

 مردک از من که وقتی اما بود برده فرو من نگاه ته تا را نگاهش

: که پرسید جدی خیلی و برید مرا گفتهء میزدم حرف فرانسوی
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 ای کنم ذکر گفتارم در نیز را فرعی مورد این. ام داشته حق آیا»

 داشت ها سؤال طرح در عجیبی روش همیشه آستلی مستر «نه؟

 : گفتم سؤالش این جواب در من و

  .نه که ترسم می دارید حق شما-

 آقای این دربارهء متقنی چیز ساده، های حدس این از غیر شما-

  بگویید؟ توانید نمی پولینا مادموازل ارهءودرب مارکی

 : دادم جواب من

 د،باش طور این اگر.  بگویم توانم نمی متقنی چیز مطمئنا نه،-

 د،ای کرده صحبت مطالب این دربارهء من با که این از تنها نه شما

 اید، کرده فکرهایی همچون خودتان پیش که این خاطر به بلکه

 .هستید کار خطا

 : که کردم تصدیق من 

  است؟ صحیح-

 :کردم اضافه بودم آمده تعجب به مخفیانه که حالی در و

 وقایع آن، از پس و. نیست این است مهم که مطلبی اکنون ولی-

 پولینا خلی خل. کردم نقل او برای جزئیاتش تمام با را دیشب
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 دلی کم و کارم از را خودم شدن مرخص بارون، با خودم ماجرای

 مالقات نیز بعد کردم، نقل او برای را ژنرال اندازه، از بیش ضعف و

 لبمط یک عنوان به جزئیاتش، تمام با دگریو، با را خودم صبحانهء

 و دادم نشان او به را کاغذ آخر دست و گفتم او برای فرعی

 :پرسیدم

 عقیدهء که بودم آمده من چیست؟ این دربارهء شما عقیدهء - 

 این که بینم می این به قادر را خودم حتی من... بپرسم را شما

 . بکنم سرانجام را کار این هم شاید و بکشم را فرانسوی مردک

 :گفت آستلی مستر

 شما. شود می پولینا مادموازل به مربوط چه آن در ولی نیز من

 منفور آدمهای با کند وادارمان احتیاج وقتی ما که دانید می خوب

 صرف توان، می نیز جا این در. کنیم برقرار روابطی ناچاریم نیز

 طیرواب ندارید، اطالعی آن از شما که فرعی مقتضیات از نظر

 کم، دست را خودتان توانید می مسلما شما من عقیدهء به. داشت

 راستی پولینا، دیروز روش دربارهء اما کنید آرام موارد، بعضی در

 ایعص زیر شما فرستادن با او کنم می فکر. است بوده عجیب که

 من و کند خالص شما چنگ از را خودش است خواسته می بارون
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 نکرده؟ استفاده خودش عصای از بارون چرا که کنم می تعجب

 ساین شخصی چنین طرف از جنونی و خلی خل همچه یک ولی

 هک است نداشته شک او مسلما. است زننده ستیرا.متشخص قدر

 خواهید انجام کاغذش با نیز را آمیزش مطایبه خواهش این شما

 ... داد

 فریاد بودم دوخته چشم آستلی مستر به که طور همان من

 :کشیدم

 می آیا. اید کرده درک را مطالب همهء حاال نظرم به دانید، می

 مستر! پولینا دموازلما شخص طرف از کیست؟ از کاغذ که دانید

 عجبت از پر نگاهی با مرا یافت تسلط خود به دوباره وقتی آستلی

 :گفت و نگریست

 آن در را سوءظن و تردید من و درخشد می هایتان چشم شما

 را خودتان تردید که ندارید حقی کمترین شما ولی خوانم می

 ابجو از اصال و. بشناسم را حقی چنین توانم نمی من. کنید ابراز

 . کنم می خودداری شما سؤال به دادن

 :بودم شده تحریک عجیبی طور به که من

 . نیست الزم.باشد-
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 و جاک کی، که رسید فکرم به مطلب این چرا بفهمم که این بی و

 انتخاب خود راز محرم عنوان به را آستلی مستر پولینا طور، چه

 نم نظر دم تر، کم آستلی مستر اواخر این در وانگهی است؟ کرده

 کی من برای همیشه او که بگویم باید هم پولینا دربارهء. آمد می

 مخواست وقتی مثال که حدی به. است بوده نشدنی حل ی مسئله

 بدهم، شرح آستلی مستر برای را خودم عشق داستان همهء

 و صریح مطلب گونه هیچ گفتارم در که این از کردم تعجب

 مامت برعکس،. بگویم وانستمت نمی او با خودم روابط از را مثبتی

 عجیب،باور خیالی، نیز خودم نظر در حتی روایط، و وقایع این

 !امد می نادر و نکردنی

 :دادم ادامه طور این بود افتاده شماره به نفسم که حالی در

 زیادی مطالب و هستم مشقش من است، خوب است، خوب-

 اعیشج مرد شما وانگهی. بیاورم حساب به توانم نمی که هست

 ماش سفارش و پند من و است دیگری چیز مطلب اکنون. هستید

 بدانم میخواهم را تان عقیده خواهم، نمی را

 :گفتم مکث اندکی از پس و. 
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 د؟بو برداشته ترس قدر این را ژنرال چه برای کنید، می فکر چه-

 به مبالغه حد این تا من احمقانهء عمل این در آنها همهء چه برای

 حتی که اند داده بسط و شرح قدر این را طلبم دادند؟ خرج

 در جز او)کند پادرمیانی آن در است دانسته الزم شخصا دگریو

 تمالقا به)بیاید من مالقات به و کند نمی دخالت خطیر مورد این

 عاقبت دگریو خود بله کند، تمنا و خواهش من از و ارزش بی من

 دآم نه ساعت یکنزد او که باشید داشته نظر در هم را مطلب این

 خودم از من. بود دستش در موقع آن در پولینا مادموازل کاغذ و

 اپولین مادموازل شاید است؟ شده نوشته موقع چه کاغذ پرسم می

 نیست این از غیر عالوه به.اند کرده بیدار خواب از کار این برای را

 من که چیزی ترین کم) اوست بندهء پولینا مادموازل بگوییم که

 از حتی خود کاغذ در او چون است این گیرم می نتیجه او غذکا از

 این تمام از شخصا پولینا این، از بوداغیر کرده عفو طلب من

 درجه این به مطالب این در چه برای است؟ میفهمیده چه مطالب

 ناشناس بارون یک از چرا است؟ داده نشان مند عالقه را خودش

 بالنش مادمازل با ژنرال دواجاز در همه اینها و ترسند می قدر این

 به که گویند می شان همه باشد؟ داشته تواند می تأثیری چه

 ظحف مخصوصی طرز  به را خودشان باید مقتضیات این مناسبت
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 مخصوصی خیلی روش این دیگر، که کنید تصدیق ولی. کنند

 شما های چشم در من فهمید؟ می چه ها این از شما است شده

 . آگاهید من از بیشتر مطالب این از که خوانم می

 :گفت و داد تکان را سرش و خندید آستلی مستر

 هستید آنها خانهء در چون شما که کردم می خیال راستی من-

 مادموازل به مربوط فقط قضایا این تمام. دارید اطالع من از بهتر

 تایید را ادعا این قطعی صحت توانم می من و شود می بالنش

 .کنم

 :کشیدم فریاد صبری بی روی از من

 شد انگیخته من در امید این ناگهان و)؟ بالتش مادموازل هم باز-

 (کنم کسب پولینا، مادموازل دربارهء مطالبی که

 دارد مخصوصی عالقهء فعلی حال در بالنش مادموازل من نظر به-

 به و خانمش و بارون با برخوردی و مالقات گونه هر از که این به

 آنان اب انگیز افتضاح حتی و ناخوشایند برخورد یک از اولی طریق

 . کند پرهیز

 |!  آه آه -
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 در جا این قمار، فصل در بالنش مادموازل که است سال دو -

 اما بوده جا این مواقع همان در هم من. برد می سر به رولتنبورگ

 دش نمی نامیده کومینک مادموازل بالتش، مادموازل که این دیگر

 و نبوده کار در کومینک بیوه خانم اسم به رشماد از هم بحثی و

 تازه نیز دگریو. دانست نمی چیزی مطلب این از کسی اقال یا

 طبق که هست دالیلی و شواهد. است شده «مارکی»تازگیها. است

 تصور حتی توان می. کنم تأیید توانم می را مطلب این من آنها

 می را کسی جای این در و است تازه نیز دگریو اسم این که کرد

 .است بوده کرده مالقات دیگری اسم با را مرد این که شناسم

 .دارد مردم با جدی روابطی و آمدها و رفت راستی. او ولی -

 این از تواند می هم بالنش مادموازل. است آسان خیلی کار این -

 ارونب همین خانم شکایت به پیش سال دو ولی باشد داشته رابطه

 را شهر که بود شده اعالم بالنش دموازلما به شهربانی طرف از

 .بدهد گوش امر این به که بود مجبور او و کند ترک

  است؟ ممکن چیزی همچه طور چه-

 امن با پرتس، یک ایتالیایی، یک همراهی به اول بالتش مادموازل-

 جا این به قبیل، این از دیگری چیزهای یا باربرینی قدیمی
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 از همیشه پایشان تا سر که دبو هایی آدم آن از مرد این.آمد

 فتشگ کبکبهء با. است شده پوشیده اصل های انگشتری و جواهر

 بازی در بالنش مادموازل. کردند می آمد و رفت مردم میان آوری

 روی او از شانس بعد ولی.برد می کار میزداول قمار «چهل و سی»

 در و باخت کالنی پول شب یک در که هست یادم. گرداند می

 علومم پرنس آقای زود، خیلی صبح یک التفاتی، بی کمال نتیجه،

 شدند مفقود نیز ها کالسکه و اسبها. گردید نیست به سر کجا نشد

 مانده مقروض خانه، مهمان به هنگفتی مبلغ بالنش مادموازل و

 این از بود، باربرینی مادموازل حال به تا که- زلما مادموازل. بود

 و تیره نومیدی در بود آمده در زلما شدهء مسخ صورت به پس

 زا پر را خانه مهمان سر تا سر. کشید می فریاد. بود افتاده تاری

 نیز را خود پیراهن هیجان، موقع در و بود کرده خود زاری و گریه

 لهستانی کنت یک خانه مهمان در روزها، آن در. بود کرده پاره

 نندک می سفر خارج به که ها لهستانی تمام)بود گزیده اقامت

 پاره را خود های لباس که حالی در زلما مادموازل و( هستند کنت

 این در خراشید می را زیبایش های گونه و را صورتش و کرد می

 عموق و شد باز هم با شان صحبت سر.کرد تأثیر لهستانی کنت

 بازو که حالی در شب.بود شده آرام دیگر زلما مادموازل صبحانه،
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 هب بنا بالنش مادمازل. آمدند خانه قمار هب بودند داده هم بازوی به

 اندازه از بیش حرکاتش و رفتار و میخندید بلند خیلی عادتش

 از دسته آن ردیف در را خودش زود خیلی و بود فرز و چابک

 زسب روپوش میز به وقتی که آورد در رولت حرارت از پر بازیکنان

 راهل دیگر قمارباز یک خود شانهء با شوند می نزدیک( قمار میز)

 جا این در رفتار طرز این. بیاورند دست به جایی تا دهند می

 مطلب این به البد شما. هاست خانم نوع این مخصوص ظرافت

  اید؟ برخورده

 . بله اوه،-

 ولی نارضایتی با همیشه مثل گرچه. ندارد هم را این ارزش-

 روز هر که هاشان آن به اقال خانمها نوع این به قماربازها، عاقبت

 به ولی. میدهند راه کنند می خرد فرانکی هزار های اسکناس

 تازه، های اسکناس کردن خرد از ها خانم این که این محض

 مادموازل. گردند بر که کنند می خواهش آنها از کردند خودداری

 هم باز ولی داد می ادامه خود های اسکناس کردن خرد به زلما

 شانس اغلب ها خانم این که باشید داشته نظر در. بود شانس بد
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 من داستان خوب. دارند خود نفس بر عجیبی تسلط دارند، هم

 .میرسد آخر به دارد هم

 مادموازل و شد؛ نیست به سر پرنس مثل هم کنت صبح روز یک 

 که این برای کس هیچ بار این. آمد قمار به تنها روز آن شب زلما

 در.نکرد معرفی او هب را خودش و نیامد جلو بدهد او به را بازویش

 شد پاکباخته درست او روز دو عرض

 بازی به را پولش سکهء آخرین که این از پس قمار میز سر

 بارون به چشمش و کرد نگاه را برش و دور باخت، و گذاشت

 ولی مینگریست آمیز تنفر دقتی با را او که افتاد ورمرهلم

 به خطاب و رفتن در میدان از او تنفر اظهار این با زلما مادموازل

 لویی سکه، ده که خواست فن، اهل مردم خندهء یک با بارون

 وقایعی، چه دنبال در دانم نمی دیگر و بگذارد قرمز روی برایش

 یگرد که دادند اطالع او به بود کرده بارون خانم که شکایتی طبق

 نم که کنید می تعجب شاید. بشود پیدایش قمارخانه در نباید

 از من را اینها دانم می را افتضاح این اتجزئی تمام طور چه

 اب را زلما مادموازل شب همان که خویشاوندانم از یکی مسترفیدر

 ملتفت حاال. ام شنیده بود، برده» اسیا به خودش کالسکه،
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. بشود ژنرال خانم خواهد می بالنش مادموازل حاال میشوید؟

 این زا بدی ماجراهای به پس این از دیگر که این برای مسلما

 خودش برای. کند نمی قمار دیگر او حاال. نشود دچار قبیل

. دهد می قرض ربح، مقابل در قماربازها به که دارد ای سرمایه

 این که کنم می فکر حتی من. است تری عملی راه این البته

 او شریک اگر شاید نیز دگریو.باشد مقروض او به هم بدبخت ژنرال

 او ،ازدواج موقع تا اقال که کنید تصدیق است، مقروض او به نباشد

 اب خالصه. کند جلب خود سوی به را خانمش و بارون توجه نباید

. باشد افتضاح یک ایجاد پی در نباید دارد،هرگز او که موقعیتی

 توانست، می شما اعمال و بودید آنها خانواده به وابسته شما

 بازوی به بازو روز هر او که آن حال و کند پا بر را افتضاحی همچه

. شد می ظاهر مردم میان در پولینا مادموازل همراه به یا و ژنرال

 شوید؟ می ملتفت حاال

 ما طرف به زده وحشت گارسون، که کوبیدم میز روی چنان من 

 :زدم فریاد من و دوید

 ! نمیفهمم نه، -

 |:دادم ادامه خشمناک وضعی به و
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 ار قضایا این تمام که شما ببینم بگویید أستلی، مستر" -

 جور چه بالنش مادموازل این که داشتید اطالع و میدانستید

 رالژن به چرا یا و بودید؟ نگفته چیزی من به قبال چرا است، آدمی

 بازوی به یازو هم حاال که پولینا، مادموازل به چرا خصوص به و

 می آمد و رفت خانه قمار در و مردم میان در بالنش مادموازل

 است؟ ای پسندیده کار این آه، اید؟ گفتهن چیزی آن از کند،

 :داشت اظهار تمام خونسردی با آستلی مستر 

 دست از کاری چون بودم نگفته چیزی مطالب این از شما به من-

 لعمط باید چیز چه از قبال را دیگران من وانگهی. نبود ساخته شما

 مادموازل دربارهء من از بیشتر خیلی شاید ژنرال باشم کرده

 گردش به پولینا مادموازل و او با وجوداین، با و دارد اطالع بالتش

 اب که دیدم را بالتش مادموازل دیروز. است بدبختی آدم او رود می

 تبدبخ پرنس یارو، این و دگریو همراهی به عالی بسیار اسب یک

 مفلوک کرند اسب یک با را آنها ژنرال، و میرفت نعل چهار روسی،

 اذیت را او پاهایش درد که کرد می تشکای صبح. کرد می دنبال

 به وضعی و سر چنین مفلوک، اسب این با وقت آن و کند می

 که داد دست من به فکر این موقع همان در. بود گرفته خود



Romanbook_ir 

129 

 

 این عالوه، به. است رفته دست از ناپذیری عالج طرز به بیچاره

 شناسایی افتخار که است کمی مدت فقط و نبود من کار

 . دارم را لیناپو مادموازل

 :گرفت نتیجه طور این خشک لحن با آستلی مستر

 محبتی و صمیمیت وجود با که گفتم شما برای اکنون وانگهی-

 شمبا قائل شما برای را حق این توانم نمی دارم شما به نسبت که

 .رابپرسید چیزها بعضی که

 :گفتم میشدم بلند که حالی در من و 

 مادموازل داستان از البد نیز ناپولی مادموازل که است کافی - 

 فرانسوی مردک این از تواند نمی چون ولی است؟ آگاه بالنش

 برود؟این گردش به او با که کند می راضی را خودش شود جدا

 .است روشن من برای روز مثل مطلب

 و فشار در را او این، از غیر دیگری نفوذ هیچ که باشید مطمئن 

 دباش قدم هم بالنش مادموازل با شههمی که است نداده قرار تنگنا

 هم نزدیک بارون به که کند تقاضا من از کاغذ وسیلهء به یا و

 او رب را ناپذیر تحمل نفوذ این که است مرد همین شک بی. نشوم
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 بارون چک دم مرا پولینا خود آخر اینها از گذشته ولی دارد

 د؟شوب دستگیرتان چیزی مطلب این از شاید کنید سعی!  انداخت

 است ژنرال معشوقهء کومینک مادمازل اوال که اید کرده فراموش-

 ددار هم کوچکی برادر و خواهر یک پولینا مادموازل که این ثانیا و

 و احمق مرد این فعال و هستند ژنرال ، اش ناپدری فرزندان که

 رها خودشان حال به را آنها شده، ورشکست پیداست، که طور این

 . است کرده

 ار معنی این ها بچه کردن اترک است طور همین درست هبل بله،-

 این در پولینا. اند کرده ول خود حال به را آنها کامال که دهد می

 بشود موفق هم شاید و کند دفاع آنها منافع از که است مانده جا

. است صحیح اینها تمام. بدهد نجات را مرد این دارایی از اندکی

 به قدر این آنها همهء چرا که میفهمم حاال من وانگهیاوه

 میدهند؟ نشان عالقه «بابوشکا»

 : پرسید آستلی مستر 

  | کی؟ به-

 ینا گرچه. بمیرد ندارد تصمیم که مسکویی زرنگ پیزن این به-

 . هستند او مرگ تلگرافی خبر منتظر ها
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 چیز همه. است شده جلب او به نسبت همه توجه ناچار بله آه -

 کنند، باز را نامه وصیت که این محض هب. است مربوط او ارث به

 خواهد باز دستش نیز پولینا مادموازل. کرد خواهد ازدواج ژنرال

 ...دگریو و شد

  چه؟ دگریو صحیح،

 چیزی منتظر این، جز او. گرفت خواهد را مطالباتش نیز دگریو-

 کنید؟ می خیال طور این. نیست

 :گفت ندبز ینادان به را خودش داشت اصرار که أستلی مستر

 . دانم نمی چیزی این از بیش من-

 :کردم تکرار آشفتگی با من

. است نشسته ارث انتظار به هم او دانم می ، میدانم من ولی-

 که این محض به و داشته خواهد سهمی ارث از پولیناهم چون

 خواهد دگریو گردن به را خودش درآمد تملکش در سهم این

 طورند؟ این زنها همهء.افکند

. دشون می غالمها و ها بنده ترین پست به تبدیل آنها ترینمغرور

 را تصورش شما که را چه هر عالقه کمال روی از تواند می پولینا
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 و تنها وقتی.او دربارهء من عقیدهء است این بدارد دوست بکنید

 شتشسرنو قبل از که این مثل کنید نگاهش است نشسته متفکر

 و بدبختی یک دچار ازل از و شده محکوم پیش از شده، تعیین

 و زندگی حوادث و سیلها تمام مقابل در. است گردیده نکبت

 کیست کند؟ می صدا مرا کی ولی او کند، می خم پشت عشق،

 یآلکس: »زد داد کسی روسی، به که شنیدم کشد؟ می فریاد که

 ! کنید گوش. کنید گوش.... است زنانه صدای!« ایوانوویچ

 تقریبا را کافه. بودیم شده نزدیک نهخا مهمان به هنگام این در

 لیأست مستر. بودیم کرده ترک بفهمیم، که بیاین خودو به خود

 :که کرد اشاره

 دانم نمی ولی بود روسی زن یک صدای که شنیدم هم من بله، -

 زا صدا این. آید می کجا از صدا میبینم حاال بود؟اما کی صداز این

 نوکرهایش و نشسته بزرگ راحتی صندلی یک در که است زنی

 وا سر پشت و بیاورندش مهتابی روی که میدهند حرکتش دارند

 پیاده قطار از االن هم که این مثل. کنند می جا جابه را چمدانها

 .اند شده
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 کنید، نگاه. زند می صدا دارد هم باز آها، زد؟ صدا مرا چرا ولی-

  |! دهد می تکان دست ما برای

 :گفت أستلی مستر

 .بینم می-

 :کشید فریاد زننده و خشک صدایی خانه مهمان بالکن روی از 

 !احمقی آدم چه من خدای ایوانوویچ آلکسی. …ایوانوویچ آلکسی- 

 روی من.افتادیم دو به خانه مهمان در طرف به تقریبا ما و 

 و افتاد پایین تعجب شدت از هایم دست و... و رفتم باال مهتابی

 .زد خشکم جایم سر

 صندلی روی ، ساختمان جلوی وسیع مهتابی در بزرگ مادر

 اج آن به را گردانش صندلی. بود نشسته باوقار گردانش راحتی

 مهمان های پیشخدمت و خوداو خدمتکاران. بودند کرده نقل

 .بودند گرفته را او دور کردند می افراط احترامات ادای در که خانه

 وارد تازه این خدمت به و داشت حضور هم دار خانه مهمان

 راه توشهء با و هایش آدم تمام با که بود شتافته متشخص

 …بود رسیده خانه مهمان به ناگهانی قدر این فراوانش،
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 زن کاین تاراسویچف واسیلیونا آنتونی. بود خودش درست 

 همان مسکویی، خانم و بزرگ مالک وقار،همان با و ثروتمند

 و شصت زن نای. بود شده تلگراف همه این موضوع که «بابوشکا»

 که این مثل و بمیرد نداشت تصمیم که رفته مرگ دم سالهء پنج

 مثل بود، شده وارد ما بر ناگهانی طور این باشد، افتاده آسمان از

 جا آن به گردانش صندلی با اخیر، سال پنج مدت در همیشه،

 راضی، خود از و خشم زود چابک، عادتش، بنابر و بود شده برده

 س،ک همه به نسبت و داشت افراشته گردنی و بود نشسته راست

 از که بود طور همان درست خالصه زد، می نق و بود متکبر

 افتخار بار دو ژنرال، خانواده، در آموزگاری سمت به ورودم ابتدای

 مخشک تعجب از او مقابل در من که بود طبیعی. داشتم را دیدنش

 بودند ردهآو مهتابی توی اش راحتی صندلی در را او وقتی. بزند

 شناخته مرا. بود دیده خود تیزبین های چشم با قدمی صد از مرا

 نیروی دارای نظر این از چون. بود کرده صدایم کنیدام به و بود

 .بود عجیبی حافظهء

 کسی همان این که طور این پس: »گفتم می طور این خود با من

 هی و باشد رفته خاک زیر به و باشد مرده داشتند انتظار که است

 خاک به را ما همه او ولی دادند می خودنوید دل به را ارتش
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 فهمیده خانه مهمان اهل همهء را مطلب این. سپرد خواهد

 کرد؟ خواهد چه ژنرال کرد؟ خواهند چه من اکسان من خدای!اند

  »سازد رو و زیر را خانه مهمان همهء تواند می زن این

 :ادد قرار مخاطب مرا دلچسب لحنی با بزرگ مادر

 چشم با طور این که است شده ات چه من، دوست خوب، بسیار-

 خیر به روز و کردن سالم األبد ای ایستاده من جلوی گشاد، های

 به مرا شاید است؟ گرفته را تو غرور، شاید دانی؟ نمی هم را گفتن

 هک خودش، تشریفات رئیس به پوتاپیچ میشنوی ای؟ نیاورده جا

 ای ریزه پیرمرد -که کرد خطاب بود کرده همراهی سفر در را او

 رنگ قرمز و طاس سرش و داشت سفید کراوات و لباس و بود

!  اند کرده هم خاک زیر مرا االن.شناسد نمی مرا میشنوی؟ -بود

 دهمر است؟ مرده آیا: »که اند فرستاده تلگراف پشت تلگراف هی

  «نه؟ یا است

 زنک این که بینی می خوب بسیار میدانم را همه من. بله بله،-

 . است زنده هنوز مهربان،

 :گفتم خوشحالی روی از بود، آمده جا سر حالم تازه که من
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 و گرفتم جای نشسته، قطار در رفتم دارد؟ آوری تعجب چیز چه-

 خوش و بودیم آسوده خیلی قطار در من عقیدهء به افتادم راه به

  میگردی؟ بر گردش از حاال تو خوب،. نداشت هم تکان گذشت،

 . زدم قمارخانه در بله،دوری-

 :گفت نگریست، می را خود اطراف که طور همان مادربزرگ،

 پشت پر و انبوه ها درخت و است گرم است، خوب جا این هوای-

 خودشان خانهء حاال ما کسان.دارم دوست را همین من. اند

 . گویم می را ژنرال هستند؟

 .باشند خانه باید همه موقع این بله،!  آها -

 شده تنظیم و مرتب هاشان ساعت طور همان هم جا آه،این-

 بیرون هم خوری هوا برای البد شوند؟ می قائل تشریفات و است

 عالی این. دارند کالسکه یک ام شنیده که طور این روند؟ می

 ته به را شان ثروت که این از پس. نیست روسی، های جناب

 | آنهاست؟ با هم پراسکویا! کنند می فرار خارجه به رساندند

 .باشد ایشان با باید هم آلکساندروونا پولونیا بله، 
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 شان همه باید خودم من عالوه به هم فرانسوی مردک یارو این-

 جا این بیراتو ژنرال پیش صاف مرا ایوانوویچ آلکسی ببینم، را

 است؟ خوب حالت

 ۔واسیلیونا آنتونی هست، طوری یک ای،-

 .شود نمی سرش زیچی ها ظرافت این از بزرگ مادر

 گاهدست یک من به که بگو احمق گارسون این به پوتاپیچ تو، و-

 هب را بنه و بار و بدهند اول طبقه در سکونت قابل و راحت عمارت

 و اصرار ببرند؟ مرا خواهند می همه چه برای اما. کنند نقل جا آن

 اههمر این!  عجیبی صفتی چاکر و پستی چه چه؟ برای پافشاری

 | ؟کیست تو

 : دادم جواب من و پرسید طور این من از دوباره 

 .است آستلی مستر این،-

  آستلی؟ مستر -

 می را ژنرال هم او. من خوب بسیار آشنایان از یکی مسافر، یک -

 . شناسد
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 ار هایش دندان که این بی که است همین برای انگلیسی، یک -

 را ها یانگلیس من اصال. کند می تماشا مرا بدهد فشار هم به

 منزل کجا! ببرید آنها عمارت به مرا خوب بسیار. دارم دوست

  اند؟ کرده

 مهمان وسیع پلکان از همه، جلوی انداختند،من راه را بزرگ مادر

 مردمی. کرد می تأثیر مردم در ما دسته بهت. رفتم می باال خانه

 می گشاده را هاشان چشم و ایستادند می خوردند می بر ما به که

 ترین اشرافی و گرانبهاترین بهترین، ما، خانهء مهمان. ساختند

 های خانم با بیشتر انسان راهروها، و پلکان در.بود ها خانه مهمان

 ،پایین در ها خیلی. کرد می برخورد باوقار های انگلیسی و مجلل

 گرفته قرار تأثیر تحت سخت خود، نوبهء به که دار خانه مهمان از

 که میداد جواب آنها از یک هر به ناچار او و شدند، می جویا بود،

 خانم یک کنتس، یک روسی، زن یک متشخص، خارجی یک این

 گراندوشس برای پیش هفته یک از که عمارتی در و است مجلله

 ظاهر گزیده منزل است، بوده شده داشته نگه محفوظ «ن»

 اش راحتی صندلی در که بزرگ، مادر وقار با و متشخص

 مادربزرگ،. کرد می جلب را همه توجه د،بو نشسته باطمطراق

 سماجت و کنجکاوی با کردند می برخورد او با که را اشخاصی
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 می من از را آنان رسم و اسم بلند، صدایی با و کرد می برانداز

 صندلی در که طور همان و بود هیکل خوش بزرگ، مادر. پرسید

 دارد؛ بلندی قد که زد حدس شد می بود، نشسته اش راحتی

 ،تیر مثل بدهد، تکیه صندلی پشتی به که این بی را ودشخ

 مشخصات که را اش خاکستری بزرگ سر. داشت می نگه راست

 یزهست حتی و متکبر حالت. گرفت می باال داشته ای زننده و تند

 . داشت ای جویانه

 اب. بودند طبیعی کامال همه حرکاتش و نگاه که بود پیدا ولی

 و بود جوان هنوز اش قیافه اشتد که سالی پنج و شصت وجود

 در سیاه ابریشم از پیراهنی. بودند ندیده آسیب زیاد هایش دندان

 .بود سرش بر سفیدی کاله و داشت بر

 :کرد زمزمه آمد می من همراه به که آستلی مستر 

 .است توجه جالب خیلی من برای - 

 ار دگریو. داند می نیز را ها تلگراف داستان: »کردم فکری من و 

 زود و.« داند نمی چیزی بالنش مادموازل از ولی.شناسد می هم

 . کردم آگاه مطلب این از را آستلی مستر
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 شد تمام من تعجب که این محض به انسان، دل است ناتوان چه

 رویم می که این از خوشحال بودم، شده مشعوف و خوشحال حاال

 حس ومهج حالت در را خودم. کنیم می وارد ای ضربه ژنرال به و

 . رفتم می راه همه جلوی دماغی، وتر شادی با و کردم می

 پیش از که این بی من. داشتند سکونت دوم طبقهء در ما کسان

 مادر و کردم باز را در لنگه، دو بزنم،هر در به حتی یا و کنم خبر

 .شد وارد پیروزمندانه بزرگ

 .ودندب جمع ژنرال کار اتاق در معینی کار برای که این مثل همه، 

 هک دیدند می را کوچکی سفر تهیه، که این مثل جا آن و بود ظهر

 نهاآ میان هم مهمانانی. بروند بااسب بعضی و کالسکه با بعضی

 دگریو،مادموازل آن، کلفت و ها هیچه پولینا ژنرال، بر عالوه. بود

 یک بیوه، کومینک مادام یعنی، مادرش؛ سواری، لباس با بالنش

 یزن شناختمش می پیش از که آلمانی نشمنددا یک و ریزه پرنس

 سه در اتاق وسط در را مادربزرگ راحتی صندلی. بودند حاضر

 فراموش را منظره این هرگز امن من خدای. گذاشتند ژنرال قدمی

 گفته دگریو و کرد می تعریف را چیزی داشت ژنرال.کرد نخواهم

 روز سه دو از که کنم یادآوری باید. کرد می کامل را او های
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 نای به بیچاره، ژنرال چشم جلوی بالتش، مادموازل و دگریو پیش،

 مک دست مجلس،. گذاشتند می زیادی احترام روسی ریزهء پرنس

 به ژنرال. داشت ای صمیمانه و تازه و شاد منظرهء امر، ظاهر در

 جملهء یک میان در افتاد، بزرگ مادر به چشمش که این محض

 می نگاه را مادربزرگ گشاده، مانیچش با و ماند باز خود،دهانش

 نیز بزرگ مادر. باشد شده مار نگاه مجذوب که کسی مثل. کرد

 زهآمی تمسخر و آمده خشم به پیروزمندانه، حالتی با و حرکت بی

 میان در ثانیه دوازده ده حدود در دوتایی. کرد می تماشا را او

 .نگریستند را یکدیگر گونه این عمیق سکوتی

 روی عجیب اضطرابی دم همان در ولی شد زده بهت اول دگریو، 

 آمده در استفهام حالت به بالنش مادموازل ابروهای.دوید صورتش

 می برانداز را بزرگ مادر تعجب، از پر نگاهی و باز دهان با و بود

 سرگردان، و مردد آلمانی دانشمند آن و روسی ریزهء پرنس کرد،

 رساند، می را او حیرت و بهت پولینا نگاه. پاییدند می را صحنه

 لحظه یک از پس و شد سفید چلوار مثل صورتش ناگهان ولی

 برای واقعه این ساخت رنگین را هایش گونه و دوید آن به خون

 و بزرگ مادر به تناوب به که من. بود فاجعه یک درست آنها همهء
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 لیآست مستر. برداشتم ازشان چشم دیگر نگریستم، می حاضران

  .بود باوقار و آرام عادتش به بنا و بود داشته نگه کنار را خودش

 را خاموشی که حالی در و آمد حرف به سرانجام بزرگ مادر

 :گفت میشکست

 من منتظر کسی پس!  تلگراف جای به خودم، این خوب، بسیار-

 نبوده؟

 :گفت لب زیر ژنرال بیچاره 

 ... جور چه عزیز خالهء واسیلیونا، آنتونی - 

 سپ شاید ژنرال کرد، می سکوت دیگر ثانیهء چند مادربزرگ اگر

 .افتاد می

 پس. افتادم راه و گرفتم جا قطار توی رفتم جور؟ چه طور چه-

 می خیال البد تان همگی شما خورد؟ می درد چه به آهن راه

 ارث به حاال و شده خارج پیرزن این بدن از روح که کردید

 و ای کرده تلگراف جا این از بار چند که دانم می رسید؟ خواهید

 برداشته خرج برایت قدر چه باید که ام کرده هم را تصورش

 هن من ولی نداشته هم نفعی چندان برایت کار این گویا باشد؟
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 این هستم جا این خودم حاال و نکردم تلگراف تا دو نه و یکی

 دگریو کنم؟ می دگریو؟خیال موسیو است؟ فرانسوی مردک همان

 :گفت انسهفر زبان به جوابش در

 عجزهم شما سالمتی به مشعوفم بسیار که کنید باور او خانم بله،-

 است زیبایی و آور شگفت خبر دیدن جا این در را شما است ای

 ءاندازه حتی من نقاب، خوش شناسم، می را تو زیباامن بله بله،... 

 نمی باور تو زبان از داد نشان او به را کوچکش انگشت هم را این

 .کنم

 :پرسید داد می نشان را بالتش مادموازل که حالی در عدب و 

  | کیست؟ این-

 او در البد دست، به شالق و سواری لباس با بالنش، مادموازل

 :پرسید باز. بود کرده زیادی تأثیر

  هان؟ کند، می زندگی جا این البد-

 :که دادم توضیح من

 مادام مادرش هم این و است کومینگ بالنش مادموازل این-

 .دارند منزل خانه مهمان همین در. کومینک



Romanbook_ir 

144 

 

 : پرسید تکلف بی و صریح مادربزرگ، 

  است؟ کرده شوهر-

 قصد، از صدایی با و بود ممکن که لحنی ترین محترمانه با من

  :گفتم آهسته،

 . است شوهر بی کومینگ مادموازل

 است؟ خوشحال آیا -

 :گفت دوباره او و بودم نفهمیده را او سؤال من 

 دگریو مسکو، در فهمد؟ می روسی شود نمی کسل آدم او، اب-

 . میفهمید روسی کمی ولی بد، خیلی اگرچه

 نمی روسی هیچ کومینک، مادموازل که دادم توضیح برایش من-

 .داند

 (خیر به روز ژورا بون -

 : گفت بالتش مادموازل به طور این خشونت با مادربزرگ 

 ! مادام ژور بون-
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 ورتص با و کرد تشریفاتی تواضعی و گفت را این بالنش مادموازل 

 عجیب طرز این به که سؤالی از را خودش تعجب مؤدب، ظاهری

 .میداد نشان بود شده ایراد

 از را مرغ... کند می افاده کند، می نازک چشم پشت آهاه، - 

 …باشد تماشاخانه بازیگر باید. شناخت شود می پریدنش

 :داد ادامه ژنرال به رو و 

 همسایه ما.ام گرفته منزل خانه مهمان این اول طبقهء در من-

 نه؟ یا هستی خوشحال مطلب این از. بود خواهیم

 :داد جواب ژنرال 

. باشید داشته ایمان من صمیمانهء احساسات به جان خاله آه، - 

 .رضایت کمال با

 رد که طور همان و بود یافته تسلط خودش بر بیش و کم ژنرال 

 شروع زودی به کند، گویی قلمبه آسانی به دانست می جایش

 :بازی زبان به کرد
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 خیلی رسید، می شما سالمتی درباره که ناگواری اخبار از- 

 بسیار های تلگراف. بودیم زده بهت خیلی. بودیم مضطرب

 ...  ناگهان و.رسید می آمیزی اضطراب

 : برید را او کالم طور این مادربزرگ

  چه؟ دیگر-

 می کوشش نیز و بود کرده بلند را صدایش هک حالی در ژنرال

 به ار کالم رشتهء دوباره نشود، ملتفت را نکته این کسی که کرد

 :گرفت دست

 سفری همچه به تصمیم توانستید شما طور چه طور، چه ولی-

 مزاجی حال در و شما سال و سن در که کنید تصدیق بگیرید؟

 نشدنی درک و رهمنتظ غیر خیلی ما برای اینها تمام اقال...شما

 تبسم -داریم وظیفه ما همگی و. خوشحالم خیلی من ولی است،

 نبهتری از جا این در را شما توقف ایام که- داشت لب بر نمکینی

 . بسازیم ممکن روزهای ترین دلچسب و

 من. گویی می مزخرف خودت عادت به است کافی بازی زبان-

 نمی شما از را این وانگهی. کنم زندگی خودم میل طبق بلدم

 چه پرسی می. ام کرده فراموش دیگر!راهم حرمتیها بی آن خواهم
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 ارک این در مگر ؟ بگیرم مسافرت این به تصمیم ام توانسته طور

. است همین ممکن کار ترین ساده هست؟ آوری تعجب چیز چه

 پراسکوویا، سالم،...افتید؟ می تعجب به هی تان همه چه برای

 میشد نزدیک او به که حالی در یناپول کنی؟ می چه جا تواین

 :گفت

  راهید؟ در که است وقت خیلی بزرگ، مادر سالم،-

 اش همه دیگر های سؤال. است حسایی سؤال یک این اقال! أها -

 دیگر امن کن گوش خوب، بسیار شد، می تمام کشیدن واوه آه با

. بود شده مداوم معالجه و گذراندم می رختخواب در را وقتم همهء

 شکشی گفتم و بگردند خودشان بروندبرای فرستادم را رهادکت

 زا علوفه، گرد با را نیک زن یک او. آوردند را نیکال سن کلیسای

 پس و داد نتیجه هم من در دوا این. بود داده نجات مرض همین

 .شدم بلند و افتادم کشیدن نفس به خوبی به روز سه از

 را هاشان نکعی. کردند جلسه تو از ام آلمانی های طبیب

 یا گرم، آبهای در اقامت یک:»که کردند مشورت و گذاشتند

 دور نه؟ چرا.« کرد خواهد برطرف را نفس تنگی مناسب، معالجهء

 یلیخ دارد خیال: »گفتند می کشیدند، می نفس هابلند زازیگین
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 ساعته چهار و بیست گویید؟ می چه شما خوب،!« برود دور

 با را ام ندیمه پیش، هفته نبهچهارش و شد فراهم کارم مقدمات

 برلین در که را ام سرپایی پیشخدمت و فیودور و پیچ پوتا

 فرس تنها توانستم می و بود فایده بی برایم چون کردم مرخصش

 قطار در مخصوص اتاق یک. افتادم راه و برداشتم همراه کنم

 جا هر به که بودند باربرهایی هم ایستگاهی هر در و گرفتم

 این ...کردند می راهنماییمان کوپک بیست با برویم میخواستیم

 است؟ عمارت یک خودش هم

 :گفت ژنرال به رو نگریست می خود اطراف به که حالی در او

 توبه دارایی تمام چون آوری؟ می گیر کجا از پول من، دوست-

 بدهکار فرانسوی مردک این به خوبی پول باید است؟ گرورفته

 |! را چیز همه.نممیدا را چیز همه من. باشی

 :کرد شروع طور این زدگی خجالت با ژنرال

 احتیاجی که کنم می فکر. کنم می تعجب راستی من جان، خاله-

 و نیست درآمدم از بیش من مخارج وانگهی..... ندارم باالسر آقا به

  …جاها این در
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 ندهراک هایت بچه پوست البد! بعدا نیست؟خوب بیشتر درآمدت از

 !آنهایی رستسرپ که تو ای،

 : داد جواب خشمگین لحنی با ژنرال

 ...  نمیدانم من های حرف چنین از پس-

 هپاکباخت ای؟ نکرده ول را رولت بازی ببینم بگو نمیدانی؟ تو-

 نیست؟ ای شده

 می احساسات هیجان اثر بر که بود شده زده بهت قدری به ژنرال

 .گرفت می خفقان باید

 خاله بگیرید آرام من؟ دارم که وضعی در امن رولت بازی در-

 ..هستید مریض هنوز که این مثل جان

 از را تو دل تواند نمی کسی که دارم اطمینان من چه؟ دیگر-

 .بکند قمار

 می جا این در را چه آن پراسکوویا، ببین گویی می دروغ اش همه

 به ار آنها ایوانوویچ آلکسی. کنی تعریف من برای باید دید شود

 رفت باید که را جاهایی پوتاپیچ، تو، و داد خواهد نشان من

 ! کن یادداشت
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 :پرسید پولینا از دوباره و

 هست؟ جا این در دیدنی چیزهای چه-

 هم بعد هست، قصر یک های خرابه جا، این های نزدیکی در -

 . شالگنبرگ

  است؟ جنگل چیست؟ گنبرگ شال-

 .دارد قله. است کوه. نیست جنگل نه،-

 ؟است چیز چه قله -

 شود می را نظیری بی منظرهء جا آن از کوه نقطهء بلندترین-

 .دید

  است؟ ممکن برد کوه روی مرا صندلی باید-

 :  دادم جواب من

 .آورد گیر باربرهایی شود می البته-

 مسال مادربزرگ به که آمد ها، بچه کلفت سیاه فدو هنگام این در 

 .آورد خود با را ژنرال های بچه و کند
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 همه کنم، بغل را ها بچه این ندارم دوست امن موقوف کردن بغل

 طور چه حالت جا این تو خوب، بسیار. هستند فینی فین شان

  فدوسیا؟ است

 :داد جواب فدوسیا

 هچ تان حال شما ۔اسبلیونا و آنتونی مهربان، خانم خوب، خیلی-

 .ایم بوده شما دلواپس خیلی است؟ما طور

 دمآ این: پرسید پولینا از دوباره و ...داری مهربانی دل تو میدانم،-

 کیست؟ عینکی کوتاه مرد این هستند؟ کی ها مهمان این ها

 :داد جواب آهسته پولینا 

 .بزرگ مادر نیلسکی، پرنسی-

 نمی روسی کردم می خیال که بگو مرا است روسی أه - 

 ... باشد نشنیده شاید.داند

 : گفت دید را آستلی مستر که حالی در و

  .سالم توست، از بار این ولی ام دیده هم قبال را ستلیآ مستر -

 .داد جواب سر با او سالم به خاموش، آستلی مستر
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 آخر کنید؟ تعریف من برای که دارید چه دیگر خوب، بسیار-

 !کن ترجمه برایش را این پولینا،!  بگویید چیزی

 عجول ولی جدی بسیار لحنی با آستلی مستر و کرد چنین پولینا 

 :داد جواب

 شما که این از خرسندم و نگرم می زیاد شادمانی با را شما من-

 ... هستید سالمتی عین در

 جوابی حاضر این از بزرگ مادر. کرد ترجمه را او گفتهء پولینا

 :داشت اظهار شدو خوشحال

 همیشه من. دهند می جواب مناسب همیشه انگلیسیها این -

 مردک این از غیر درست او. ام داشته عالقه آنها به نسبت

 !است فرانسوی

 :گفت آستلی مستر به بعد و

 منکن کسل زیاد را شما کرد خواهم سعی من ببینید مرا بیایید

 نپایی طبقه در من که کنید اضافه و کنید ترجمه رابرایش این

 در و. اول طبقهء در شنوید؟ می پایین جا همین ام، گرفته منزل

 مستر به رو کرد، می خم ینپای طرف به را خود انگشت که حالی
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 عوتد این از که آمد می نظر به آستلی مستر. گفت را این آستلی

 .است شده مشعوف

 ردک برانداز را پولینا پای تا سر آمیز، رضایت نگاهی با مادربزرگ 

 :گفت ناگهان و

 دختر تو. داشت خواهم دوست خیلی را تو من پراسکوویا، - 

 یک ولی ارزی می شان همه پای تا سر به هستی، خوبی

! برگرد وانگهی. طورم همین هم من داری، بد اخالقی خصوصیت

  داری؟ که نیست گیس کاله اینها

 .است خودم موهای مادربزرگ، نه،-

 تو. ندارم دوست را روز عجیب مد این من ولی خوب، قدر چه-

 نمی شوهر چرا. شدم می تو عاشق حتما بودم مرد اگر من زیبایی

 هب. بگردم بروم میخواهد دلم. بروم من که است قتشو حاال کنی؟

 عصبانی هنوز تو خوب، بسیار. ام نشسته قطار توی کافی اندازه

 هستی؟

 : گفت آرام لحنی با او و کرد ژنرال از را أخرى سؤال این 
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 و سن در.میفهمم من. کنید ول را مطلب این لطفا عزیز، خالهء-

 ... شما سال

 :گفت من به رانسهف زبان به آهسته دگریو،

 . است شده بچه پیرزن، این -

 :پرسید ژنرال از هم باز مادربزرگ

 قبول( من به رو و) ببینم را چیز همه جا این در خواهم می من -

  ایوانوویچ؟ آلکسی کنی می

 موسیو و پولینا خودمو من البته. بخواهد دلتان که قدر آه،هر -

 شما که این از شد خواهیم خوشحال خیلی مان همگی...  دگریو

 ...  کنیم همراهی را

 هب و دوید حرف میان به داشت لب بر که زیبایی خندهء با دگریو

 : گفت فرانسه

 .بود خواهد ما خوشحالی باعث خانم، البته-

 ! مردک کنی، می مشغول مرا!  خوشحالی بمیری، تو-

 :افزود ژنرال به رو و
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 من عمارت به ناکنو. داد نخواهم پول تو به من جهت هر به-

  .ببرید مرا. رفت خواهیم اطراف به بعد و کرد وارسی باید.برویم

 به او گردان صندلی دنبال جمع همهء بردند، را بزرگ مادر نو از

 .رفتند پایین او دنبال به پلکان از و افتادند راه

 بالیی که این مثل. رفت می راه احمق و ابله ای قیافه با ژنرال 

 . باشد آمده فرود سرش بر ناگهانی

 بماند، اتاق در خواست اول بالنش مادمازل. کرد می فکر دگریو

 و آلمانی أن فقط و بیفتد راه جمع دنبال که گرفت تصمیم بعد

 .ماندند باقی ژنرال خانه، در بیوه، کومینک مادام
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10 

 مهمان رئیس که وقتی اروپا تمام در بیش و کم و ها گرم آب در

 از دهد می تخصیص خود مسافران از یکی برای را تاقیا ای خانه

 از تا کند می پیروی بیشتر آنان دربارهء خودش شخصی عقیدهء

 خیلی که است این سپرد خاطر به باید که چیزی و آنان؛ دلخواه

 برای چرا که داند می خدا ولی.میشود اشتباه دچار ندرت به هم

 حد از آن تجمل و شکوه که دادند تخصیص را عمارتی مادربزرگ

 برای هایی اتاق و حمام با عالی، مبل با اتاق چهار گذشت، می

 عمارت این گذشته هفته حقیقت، در.غیره و ندیمه و خدمتکاران

 که داشتند اشتیاق مردم و است بوده «گراندوش» یک دست در

 تمام به را بزرگ مادر. بدهند قرار طراز هم وارد، تازه مسافر با را او

 وارسی را چیز همه عجیبی دقت با او.چرخاندند و بردند ها اتاق

 موقع در حاال بود، طاس آدمی که دار خانه مهمان. کرد می

 همراهی مقدماتی بازرسی این در را او ادب و احترام با برگشت

 .کرد می
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 یشخصیت ظاهر به که مادربزرگ، به نسبت مردم نمیدانستم من 

 در کنند؟ می فکر طور چه مینمود، ثروتمند حتما و معروف

 خانم: »بودند نوشته طور این را او اسم مسافران اسامی فهرست

 ودهنب پرنسس هرگز مادربزرگ گرچه «تاراسویچف پرنسس ژنرال،

 و بار مخصوص عمارت بودند، او همراه به که خدمتکارانی!است

 و ها صندوق ها، چمدان مصرف، بی های بسته فراوانش، بنهء

 او شخصیت ایجاد زمینه در شاید رگ،بز های صندوق حتی

 شکنندهء لحن او گردان صندلی هم بعد. بودند مؤثری عوامل

 بی خودخواهی با که او قاعدهء از خارج سؤاالت مادربزرگ،

 ردک نمی تحمل را اشکالی و اعتراضی هیچ که حالتی با و مالحظه

 و خشونت او، اراده، و صادق شخصیت تمام خالصه میشد، ایراد

 بجل او به نسبت عمومی احترام که شد می منتهی این به او نفوذ

 داشت می وا را خودش صندلی مادربزرگ وارسی، مدت در. شود

 های پرسش و داد می نشان را ها اتاق اثاثیه از چیزی بدارند، نگه

 با که او و کرد می دار خانه مهمان از آنها دربارهء ای منتظره غیر

. شد می هم منتظر حال عین در کرد، می تبسم احترام و ادب

 بد خیلی زبان این به. زد می حرف فرانسه زبان به بزرگ مادر

 جوابهای. کردم می ترجمه برایش اغلب من و گفت می سخن
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 را آنها و شد نمی واقع او خوشایند هیچ اغلب دار خانه مهمان

 و هوا روی از اغلب نیز ها پرسش خود گرچه دانست؛ نمی کافی

 روی از شده تقلید تابلوی یک جلوی مادربزرگ، ثالم. بود هوس

 داد، می رانشان قدیم خدایان از ای افسانه که معروف، کار یک

 : پرسید و ایستاد

  کیست؟ مال تابلو این-

 :که داد توضیح دار خانه مهمان

 .باشد کنتس یک مال باید - 

 امور جریان در و کنی می زندگی جا این تو نمیدانی؟ طور چه-

 چپ هایش چشم چرا کند؟ می چه جا این تابلو این نیستی، آن

  است؟

 روسی به بزرگ مادر و بود افتاده زحمت به کامال دار خانه مهمان

 :اظهارداشت

 ! احمقی دار خانه مهمان چه-

 مجسمهء یک مقابل در داستان همین. داشت ادامه وارسی 

 وممعل بعد و کرد اش وارسی درازی مدت مادربزرگ که «ساکس»
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 سر آخر. شد تکرار کردند، هم بلندش گفت چه، برای نشد

 : بود آورده ستوه به را دار خانه مهمان مادربزرگ

 اند؟ بافته کجا را آنها و دارند ارزش قدر چه اتاق های قالی -

 دست به اطالع مطالب این از که داد وعده دار خانه مهمان و 

 بود شده وفمعط تختخواب، به توجهش که مادربزرگ. بیاورد

 :گفت

  خرهایی؟ چه-

 :افزود بعد و

 عقب را تخت های پرده. بزنید عقبش دارد، مجللی طاق چه-

 .زدند

 اه کنید،مالفه بلند را ها بالش. بزنید عقب را همه هم، باز هم باز

 .بردارید را لحاف. هم را

 و کرد نگاهی دقت با بزرگ مادر. برداشتند و زدند عقب را همه 

 :گفت بعد

 و ها مالفه بردارید را ها مالفه ی همه ندارد ساس وشبختانهخ-

 من. زیباست بسیار ها این همه ولی بگذارید را خودم های بالش
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 می دردم چه به عمارتی دستگاه همچه سال، و سن این در

 درس وقتی ایوانوویچ آلکسی. شد خواهم گسل تنهایی از خورد؟

 . ابی من دیدن به بیشتر شود، می تمام دادنت

 |:دادم جواب من

 مهمان در. نیستم ژنرال خدمت در دیگر من حال به تا دیروز از - 

  طور؟ این چرا-. کنم می زندگی خودم حساب به خانه

 زا زنش با متشخص آلمانی بارون یک پیش، روز دو یکی همین-

 که بیاین گردش موقع در دیروز من. اند شده جا این وارد برلن

 یآلمان به او با کنم مراعات را برلنیها وصمخص تلفظ طرز و لهجه

 زدم حرف

  بعد؟ و -

 ژنرال به آن از و کرد تعبیر من گستاخی به را مطلب این او-

 .کرد مرخص مرا دیروز هم او و نمود شکایت

 م،ه این در تازه گرچه. ای گفته ناسزا بارون این به حتما تو ولی-

  ندارد؟ وجود بدی چیز

 .کرد بلند من طرف به را عصایش که ودب برعکس،او. نه آه -
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 :کشید فریاد کرد، می خطاب ژنرال به که حالی در بزرگ مادر 

 نندک رفتار هایت بچه آموزگار با طور این که گذاشتی تونامرد، و -

 های آدم من نظر به تان همه شما کردی بیرونش هم خودت و

 . هستید شخصیتی بی و اراده بی

 :گفت متکبری و خودماتی نلح با او جواب در ژنرال

 راه روبه را کارهایم بلدم خودم من جان، خاله نشوید مضطرب-

 دادهن گزارش شما برای دقیق را وقایع ایوانوویچ آلکسی تازه،. کنم

 .است

 :پرسید من از مادربزرگ 

  کنی؟ می تحمل را ناسزا این طور چه تو،-

 :دادم جواب مؤدب و آرام بسیار لحنی با من

 این در ژنرال کنم،ولی دعوت دوئل به را بارون خواستم می من-

 .بود مخالف مورد

 : پرسید ژنرال به رو مادربزرگ 

  کردی؟ منع کار این از را او چه برای-

 :گفت دار خانه مهمان به رو و
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 ،بیایی کردند صدایت وقت هر و بروی توانی می پسرم، تو اما و -

 یکی نتوانستم من انی؟بم جا این بسته دهان که دارد فایده چه

 .کنم تحمل نورمبرگ در را ها بسته زبان این از دیگر

 است؟ ممکن کردن دوئل آیا جان، خاله لطفا،-

 باید. مانند می خروس مثل شان همه مردها نباشد؟ ممکن چرا-

 بی های آدم)کرک های مرغ مثل شماها ولی. کنند دعوا هم با

 افتخارات از که هستید این از تر ناقابل من نظر به.هستید(  اراده

 که هبد ترتیبی تاپیچ، ابو ببرید مرا خوب،. کنید دفاع تان وطن

 . باشند اختیارم در من بردن برای نفر دو همیشه

. است کافی نفر دو. کن تعیین هم را شرایط و کن شان استخدام

 رد کنند، حمل مرا صندلی باید پلکان در فقط که بگو بهشان

 باید. بده پیش از هم را مزدشان. راند خواهد را آن خیابان و کوچه

 یآلکس تو، و بمانی من نزد همیشه باید تو. باشند مؤدب خیلی

 اقال که بده نشان من به گردش موقع در را بارون این ایوانوویچ،

  کجاست؟ رولت ببینم، بگو حاال و کیست ببینم

 شده داده جای قمارخانه تاالرهای در رولت که دادم توضیح من

 می بازی خیلی هستند؟ خیلی آیا: »پرسید می هی او بعد. است
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 داده ترتیب طور چه بازیها کنند؟ می بازی را روز همهء کنند؟

 به را اینها همهء است بهتر که دادم جواب آخر در من و «شده؟

 ردشوا خیلی اینها همهء تشریح که گفتم و ببیند خودش چشم

 .است

 هب را راه ایوانوویچ، آلکسی.ببرید جا آن به صاف مرا خوب، بسیار

 ! بدهید مانشان

 :پرسید نگرانی روی از و دلسوزی با ژنرال

 اندکی ژنرال کنید؟ نمی هم استراحت حتی جان، خاله طور چه-

 سرگردان حالتی همه، نیز دیگران.آمد می نظر به تر عصبانی

 دمیترسیدن شاید کردند؛ می بدل و رد هایی نگاه هم با و داشتند

 کارهای مردم حضور در بار این توانست می که را مادربزرگ

 با و کنند همراهی هم خانه قمار در بکند، را خود غریب و عجیب

 .بیایند دنبالش که کردند قبول همه، این وجود

 روز پنج گذشته، این از ام شده خسته من چه؟ برای استراحت-

 های آب و ها چشمه هم بعد. ام نخورده تکان جایم از است

 ار قله پراسکوویا، تو، گفتی می را چه وبعد دید خواهم را معدنی

  کنم؟ می خیال
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 . مادربزرگ بله،-

 چیز چه جا آن در دیگر. رفت خواهیم باال هم آن از خوب بسیار-

 دید؟ باید که هست

 : گفت سرگردانی با پولینا 

 . مادربزرگ چیزهای خیلی-

 دانی؟ نمی هم خودت تو پس-

 :گفت اش ندیمه به ور بعد و 

 . آمد خواهی من همراه تو مارتا-

 :گفت و کرد دخالت ژنرال

 خاله ببرید؟ قمارخانه به خودتان با را او خواهید می چه برای-

 اردو پوتاپیچ حتی بگذارند که نیست معلوم. نیست ممکن جان

 .بشود قمارخانه

 هم این کرد؟ ولش باید است پیشخدمت چون پس راستی، - 

 در ما که روزی هشت این در. است زنده آدم یک من مثل درست

 اب اگر پس. ببیند را چیزهایی است خواسته می هم او بودیم راه
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 کند نمی جرأت حتی که هم تنها برود؟ کسی چه با نباید من

 .بگذارد کوچه توی را پایش

  کشی؟ می خجالت. جان خاله ولی، -

 چه ژنرال؛ یک. کردم نظر صرف تو از بمان جا این پس خوب؛-

 تان همه شما چه برای.هستم ژنرال زن هم خودم من خوب

 چایوانووی آلکسی اید؟ افتاده راه من دنبال دسته یک مثل درست

 .داد خواهد نشان من به را چیز همه

 همراهی در همه که داشت اصرار حرارت، و جدیت با دگریو ولی 

 اشتیاق او دنکر همراهی به همه که این درباره و کنند شرکت او

 زبان به ژنرال به رو بعد و گفت شیرینی جمالت غیره، و دارند

 : که کرد تکرار فرانسه

 خواهد ای احمقانه کارهای برود تنها اگر. است شده بچه درست -

 هایی نقشه مسلما ولی نشنیدم چیزی این از پیش من. کرد

 .بود شده زنده او در ای دوباره امید هم شاید و داشت

 ها بلوط شاه خیابان از.بود خانه مهمان متری پانصد در خانه قمار

. رسیمب قمارخانه به تا بزنیم دور را آن باید می که رفتیم میدان تا

 خیلی که حال عین در ما، دستهء. بود شده آرام کمی ژنرال
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 بیمار یک حضور. نبود ای تازه چیز هم خیلی بود غریب و عجیب

 ولی نداشت، آوری تعجب چیز یچه گرم، آبهای در شل و ناتوان

 بیمار یک چه برای. داشت تردید قمارخانه به رفتن در ژنرال

 یناپول رود؟ می رولت بازی به پیرزن، یک این، از گذشته و افلیج،

 حرکت گردان صندلی طرف یک در کدام هر بالنش مادموازل و

 خود از مالیمی شادی و خندید می بالنش مادموازل. کردند می

 مادر و کرد می شوخی بزرگ مادر با هم گاهی و داد می نشان

 هب باید می لحظه هر در پولینا دیگر طرف از. ستود می را او بزرگ

 گذرنده، این: »مثال بدهد، پاسخ بزرگ مادر شمار بی های پرسش

 ؟است بزرگ شهر آیا رود؟ می کالسکه با که آدمی این و بود؟ کی

 چیست؟ شان اسم کوهها ینا است؟ درختی چه این طور؟ چه باغ

 «چیست؟ مفلوک خانه، این شود؟ می پیدا هم عقاب آنها روی

 من به آهسته خیلی رفت می راه من پهلوی که آستلی مستر

 . بود خواهد قاطعی و کننده تعیین روز روز این که گفت

 پوتا .میرفتند راه گردان صندلی سر پشت درست مارتا و پیچ پوتا

 خترد مارتادیک سرمو به کاسکت و سفید تکراوا و لباس با پیچ

 با میرفت شدن خاکستری به رو که رنگین ای قیافه با ساله چهل

 یم تولوق و تلق که روسی های کفش و چیت پیراهن و زنانه کاله
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 گشت؛ می بر دو آن با گو و گفت برای اغلب بزرگ مادر.کرد

. ندبود صحبت گرم و آمدند می راه تر عقب کمی رالژن و دگریو

 حرف جدی و مصمم لحنی با دگریو. بود شده درمانده ژنرال

 . میزد

 کرد می توصیه او به چیزی مسلما. میداد دلگرمی را ژنرال شاید

 کشنده جملهء همان ناگهان، هنگام، همین در بزرگ مادر ولی

 : که کرد تکرار را اش

 باور دگریو نظر در شاید مطلب این. داد نخواهم پول تو به من«

 طور این شناخت می را اش خاله که ژنرال برای ولی بود ردنینک

 ییها نگاه هنوز بالنش مادموازل و دگریو که شدم ملتفت من.نبود

 . کردند می بدل و رد خود بین

 در دیدم، خیابان انتهای در را آلمانی مسافر و روسی پرنس آن

 .گرفتند پیش در دیگری راه زود و بودند ایستاده کناری

 پرده و دربان.شدیم وارد قمارخانه به ای پیروزمندانه وضع با ما 

 از بود آورده جا به دار خانه مهمان که را احترامی همان نیز دار

 بزرگ مادر کردند، می برانداز کنجکاوی با را ما. دادند نشان خود

 اظهار چیزی از گاهی که او و دادند گردش تاالرها تمام در اول، را
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 ،مینگریست عالقگی بی با را دیگری آن هیگا و کرد می رضایت

 قمار تاالر به عاقبت. کرد می سؤال چیز همه از حال هر در

 را آن لنگه، دو هر بود، در نگهبانی مأمور که دار پرده و رسیدیم

 .کرد باز

 رولت میز دور. کرد همه در شدیدی تأثیر بزرگ مادر شدن پیدا 

 هشد جایگزین «چهل و یس» بازی میز که تاالر دیگر انتهای در و

 هب متعدد های ردیف در قمارباز نفر دویست تا پنجاه و صد از بود،

 بودند شده موفق که آنان خودشان، عادت به میدادند، فشار هم

 کنند، جا قمار سبز روپوش میز کنار تا مهارت با را خودشان

 داشتند، باختن برای پول تا و ایستادند جایشان سر درست

 کنار که ندارد را حق این کسی چون کردند، نمی رکت را جایشان

 هب را دستش که این بی و ساده تماشاچی یک عنوان به قمار میز

 یزیاد صندلیهای همیشه که این وجود با. بایستد ببرد جیبش

 به کمتر قماربازان باشد، شلوغ وقتی اغلب. است چیده میز دور

 یکمتر جای ادهایست آدم یک زیرا دهند، می نشان عالقه نشستن

 آدمهای. کند حرکت تر آسان و بهتر تواند می نیز و گیرد می را
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 همان و آوردند می زور ها اولی ردیف سر پشت سوم و دوم ردیف

 یتیموقع کمین در بودند، ایستاده خودشان نوبه انتظار به که طور

 این میان در ولی. دهند جای میز کنار را خود بتوانند که بودند

 دندبر می جلو را شان دست آنان از بعضی گاهی نیز ناشکیبایی

 یم کوشش نیز سوم ردیف از حتی بگذارند، بازی به را داوشان که

 بگذارند، قمار به را خود داو قماربازان دیگر سر فراز از که کردند

 در ای منازعه میزها از یکی سر ای، دقیقه ده یا پنج هر در نیز

 یاربس حال عین در نیز قمارخانه پاسبانی دایرهء البته. گرفت می

 از. کرد جلوگیری نمیشد مرج و هرج از ناچار بود، مرتب و منظم

 یشدم زیادتر قماربازان عدهء تناسب به که بانک سود گذشته این

 جای میز دور که میزهایی نفر هشت ولی بود انبوه و سرشار

 نمی بر قماربازان داوهای از را شان چشم هرگز بودند گرفته

 موقع در. بپردازند را بردها باید که هستند آنها انگار. اشتندد

 یداور بدترین گرچه. کنند می داوری همانها نیز احتمالی اتفاقات

 و زنند می صدا را پاسبانان باشند، کرده هم را ها

 لباس با قمارخانه پاسبانان. شود می راست سر زود خیلی کار،

 را آنها نتوان که طرزی به تاالر های تماشاچی میان در کشوری

 با و حرفه صاحب دزدهای خصوص به و زنند می قدم شناخت
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 هب توانند می و میزنند وول رولت میز دور که پایند می را سابقه

 .بگذارند نمایش به جا همان را خودشان هنر آسانی

 ها قفل و کرد بازرسی را ها جیب بایست می جا همه حقیقت در 

 باعث نگیرد، انجام دقت و توجه با اگر رکا این و ساخت محکم را

 کافی عکس بر جا این در ولی. شود می بزرگ دردسرهای ایجاد

 و کرد قمار به شروع و شد نزدیک قمار پوش سبز میز به که است

 در را آن و گذاشت دیگری بردهای روی را دست آشکارا، ناگهان،

 قسم بزرگ خدای به نیز نزاع ایجاد صورت در و برد فرو جیب

 ضرب چنین که هم وقتی. است بوده او خود مال برد که خورد

 شک هم شاهدها که طوری به باشد، گرفته انجام ماهرانه شستی

 البته،. ماند می باقی دزد دست در اغلب شده دزدیده ولپ کنند،

 هر به چون. نباشد زیادی پول سر دعوا که است صورتی در این

 زیر قماربازان از ای وعده ها نمیزبا وسیله به ها پول حتما صورت

 شد،با کم سرپولهای نزاع و جنجال اگر. است بوده شده گرفته نظر

 برای که این از دارد بیم افتضاح ایجاد از که آن حقیقی صاحب

 مه وقتی. پوشد می چشم بکند جدل و بحث خود پول برگرداندن

 رتاال از آور شرم وضعی با بگیرند، را دزد مچ شوند می موفق که

 با دور از را ها این مادربزرگ،همه،. اندازند می بیرونش قمار
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 هک این از بود مشعوف و نگریست می آزمندی و حریص کنجکاوی

 .اندازند می بیرون در از را بردارها کاله

 از بیش رولت.نکرد جلب را او توجه هیچ «چهل و سی» بازی 

 آن لولهءگ گردش از چیز هر از بیش و شد واقع او خوشایند پیش

 کند، تجربه نزدیک از را بازی خواست آخر، دست و آمد خوشش

 دیگر و پیشخدمتها ولی نمیدانم، من و گذشت چنین طور چه

 لمقاب در که پاکباخته های لهستانی اغلب) رسمی های شخصیت

 وسیله( کنند می خدمتگزاری اظهار ها، خارجی و شاد قماربازان

 میز وسط را مادربزرگ م،ازدحا فشار وجود با که جستند ای

 جا آن به را او متحرک صندلی و ببرند اصلی پای میز نزدیک

 بودند راضی بازی تماشای از که هایی تماشاچی. کشیدند

 مادر که این محض به( هاشان خانواده با انگلیسیها مخصوصا)

 طرف این به را خودشان فورا دیدند، قماربازها سر پشت را بزرگ

 امیدهای پاها میز. گشت او متوجه متعددی های عینک. کشیدند

 قمارباز این جانب از توانستند می هم راستی. دادند راه دل نوبه

 هءسال هفتاد پیرزن یک. باشند هایی انعام منتظر غریب و عجیب

 مبتذلی و عادی چیز مطمئنا است شده قمار عاشق که افلیج

 و کردم دممر میز،داخل طرف به مهارت با را خودم نیز من. نیست
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 میان ماه از جدا مارتا و پیچ پوتا. گرفتم جا مادربزرگ، کنار

 در نیز بالنش مادموازل و دگریو ا،پولین ژنرال،. ماندند جمعیت

 .آمدند در تماشاچیان شمار

 پرسش آهسته. قماربازها کردن نگاه به کرد شروع بزرگ مادر 

 به «کیست؟ دیگری آن کیست؟ این کرد؛ می من از جدی هایی

 آن در که داد می نشان عالقه جوان بسیار مرد یک به خصوص

 برده حاال و کرد می کالن های بازی و بود نشسته قمار میز سر

 به که بود فرانک هزار چهل حدود در بردش گفتند می و بود

 جوانک. بود انباشته هم روی جلویش، اسکناس و سکه صورت

 .لرزید می ایشه دست و میزد برق چشمانش بود، پریده رنگش

 قمار به را خود دار مشت مشت کند، حساب که بیاین دیگر حاال

 رویش جلوی پول، کپه، و برد می هی این وجود با. گذاشت می

 فشار هم به او اطراف در خانه قمار خدمتکاران شد، می افزوده

 گردند می باز جا برایش و آوردند می صندلی او عقب. آوردند می

 به کارها این همهء و ندهد فشارش کسی و باشد تر آسوده تا

 قماربازها از برخی. شد می داده انجام کالن انعام یک انتظار

 مشت با و حساب بی قمار، در بردن شادمانی عین در که هستند

 جا لهستانی یک جوان، مرد آن نزدیک. دهند می انعام آنان به
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 یحنل با او گوش در هم سر پشت و جنبید می هی که بود گرفته

 کوشش و کرد می توصیه او به البد.میزد حرف ادب و احترام از پر

 پاداش انتظار در ناچار نیز او. کند مرتب را اش بازی کرد می

 او هب توجهی هیچ تقریبا قمارباز جوان ولی بود، عالیتری و بیشتر

 به و گذاشت می بازی به هوا، به سر را خود داو و کرد نمی

 دست از را شعورش مسلما داد، می دامها خود های پول انباشتن

 هب بعد و نگریست دقت به را او دقیقه چند مادربزرگ |. بود داده

 :گفت و آورد فشار من بازوی

 و ریزدب جیبش توی را ها پول بگو بکشد دست بازی از بگو او به -

 .باخت خواهد را همه االن .برود

  .زدمی نفس نفس هیجان شدت از و بود مضطرب مادربزرگ 

 پس( ادد فشار مرا تو از)بگو او به بگوید او بفرستایه را پیچ پوتا -

 رفته؟ کجا

 :کشید فریاد جوان مرد سر فرانسه زبان به بعد و 

 !شوید خارج شوید خارج-

 گفتم برایش و شدم خم مادربزرگ طرف به من 
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 نمی اجازه قمار در که گفتم. کشید فریاد طور این نباید که -

 خواهد مختل را بازی حساب زیرا بزند حرف بلند مآد حتی دهند

 .برویم بیرون که خواهند می ما از و آیند می صورت این در و کرد

 که این برای رفت خواهد دست از مرد این عجیبی بدبختی چه-

. زند می هم به را حالم کنم، نگاهش توانم نمی من...خواهد می

 .کند گاهن دیگری سوی به که کرد سعی و... احمقی عجب

 کوتاه قد مردی که جوان خانم یک قماربازان، میان در چپ، طرف

 اهکوت قد مرد این دانستم نمی من. شد می دیده بود، دنبالش به

 پیش از.کرد می تماشا را اش بازی که این یا و بود او خویشاوند

 آمد می ظهر از بعد یک ساعت روز هر. بودم دیده را خانم این هم

 . رفت می کردن، قمار تساع یک از پس و

 صندلی یک برایش فورا و شناختند می را او جا،همه این در

 اسکناس چند و طال سکه، مقداری او.کشیدند می پیش راحت

 شروع آرامی به و خونسرد و آورد می در کیفش از فرانکی هزار

 مدادش با را اعداد حساب که حالی در گذاشتن، داو به کرد می

 آن طبق  ها شانس که را ترتیبی ینمودم سعی و کرد می ثبت

 .گذاشت می بازی به کالن های پول کند، کشف آیند می بیرون
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 و برد می فرانک هزار سه باال دویست و هزار دو هزاره هم روز هر

 :گفت و پایید درازی مدت را او بزرگ مادر. گشت برمی فورا بعد

  کیست؟ دانی می. باخت نخواهد هرگز که است هایی آن از این -

 .خانمها همین از یکی شاید. است فرانسوی خانم یک-

 هم چنگال و توک باید. شناسند می پریدنش از را مرغ آم - 

 ورط چه و چه یعنی بازی، دو هر که ببینم بگو حاال. باشد داشته

 گذاشت؟ داو شود می

 ترکیبات و بازی طرز مادربزرگ، برای بود ممکن که قدر آن من

 پاس» و «مانگ» باخت، و برد جفت و تاق یاه،س و قرمز مختلف

 اب او گفتم را ها شماره ترتیب جزئی اختالفات نیز آخر دست و»

 می یاد و کرد می جدیدی های پرسش و میداد گوش دقت

 به.زد مثالی فورا شد می هم گذاشتن داو طرز هر برای. گرفت

 در آسانی به و زود خیلی را بازی مفاهیم از بسیاری او که طوری

 میز وقت همین در. بود شده شاد و مشعوف مادربزرگ.کرد کمی

 :پرسید او و «صفر: »کشید فریاد اصلی، فرفری مو پای

 بود میز روی که را پولی همهء چه برای و چیست؟ صفر این -

 چه؟ یعنی پولی همچه یک کرد؟ جمع
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 د،بیفت صفر روی گلوله اگر. است بانک عایدی صفر مادربزرگ،-

 را راستش اگر. بود خواهد بانک مال است میز روی که یپول همهء

 ولی دهند می هم دیگر ضربهء یک ظاهر، حفظ برای بخواهید

 .پردازد نمی چیزی بانک

 نشوم؟ هم نزدیک آن به هرگز من یعنی خوب- 

 صفر روی را خودتان داو اگر که طور این یعنی مادربزرگ،-

 اید تهگذاش که داوی ربراب پنج و سی بیاید، صفر و باشید گذاشته

 .داد خواهند شما به

 احمق این چرا پس آید، می زیاد صفر برابر پنج و سی طور چه-

 کنند؟ نمی بازی آن روی ها

 !مادربزرگ هست، هم آن مخالف شانس شش و سی آخر - 

 ودمخ پیش پول من کن صبر پیچ، تا و پیچ تا اپو خوبی کار چه-

 یک و آورد در ای برآمده لپو کیف جیبش از و !ایناهاش. دارم

 .گرفت آن از فردریک

 .صفر روی بگذارش بگیر، -
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 شما. آمد نخواهد در درازی مدت و آمد االن صفر بزرگ، مادر -

 یم مزخرف-! کنید صبر کمی اقال گذارید، می بازی به زیاد خیلی

 !بگذار را پول گویی،

 هک صورتی در آید، نمی بیرون روز تمام دیگر صفر، ولی باشد -

 زیاد امثالش باشید، گذاشته آن روی بار هزار است ممکن شما

 .است شده دیده

 نباید ترسد می گرگ از که کسی میخندم ها حرف این به من -

 ! نو از ای؟ باخته خوب؟ بسیار بگذارد، قدم جنگل به

 مادر .آمد دنبال در نیز بار سومین و باختیم نیز را فردریک دومین

 به را سوزانش چشمان بود، بند خودش یجا سر زحمت به بزرگ

 گردان، فلزی صفحه، های حفره اطراف از که بود انداخته گلوله

 نیز را فردریک سومین. گذشت می و میشد راست و کج

 هی و بود رفته در خودش دست از اختیارش مادربزرگ.باختیم

 صفر جای به را شش و سی عدد پا، میز وقتی حتی جنبید، می

 مادر. کوبید میز روی مشت با بزرگ زد،مادر ریادف موردانتظار

  بود؛ شده خشمگین بزرگ
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 هم را خودم پوست نه؟من یا آمد خواهد زودی همین به! آه -

 تقصیر بیاید، بیرون تا کرد خواهم صبر و گذاشت خواهم آن روی

 دو بار این ایوانوویچ آلکسی. است رذل فرفری مو میزیای این

 فرص وقتی که گذاری می بازی به کم درق این تو بگذاره فردریک

 .ارزد نمی هم زحمتش به بیاید

  |! مادربزرگ -

 !نیست که تو پول بگذار بگذار،-

 تعاقب و گشت صفحه روی مدتی گلوله. گذاشتم فردریک دو من 

 بی بزرگ مادر.داد پایان ها حفره میان رفتن راست و کج به

: کرد اعالم میزپا! قتل ...فشرد می مرا بازوی و بود مانده حرکت

 !«صفر»

 بشاش حالتی با چرخید، می من طرف به که حالی در مادربزرگ

 :کشید فریاد

 هک کرد تلقین من به خودش خدا گفتم تو به که امن بینی می-

 پس داد؟ خواهند من به قدر چه حاال! بگذارم سکه،طال دو بار این

 اپوت تند؟رف کجا ما کسان پس مارتا، پیچ، پوتا دهند؟ نمی چرا

 |! پوتاپیچ پیچ،
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 :گفتم لب زیر من

 جا این وارد گذارند نمی. است در دم پیچ پوتا بزرگ، مادر االن،-

 .میدهند را تان پول دارند کنید نگاه. بشود

 بی،آ کاغذ در شده پیچیده فردریکی، پنجاه سنگین بستهء یک 

 ردیگ فردریک بیست آن بر اضافه و افکندند، بزرگ مادر جلوی

 پول دستی چوب با را پول این همهء من شمردند، برایش هم

 هب بگرداند، را رولت میخواست که میزها. کشیدم پیش کن جمع

 :کشید فریاد فرانسه

 ؟نیست کسی دیگر آقایان. …کنید بازی آقایان.… کنید بازی-

 :بود شده مضطرب بزرگ مادر

 ربگذا بگذار، چرخانند می االن است شده دیر خیلی من خدای-

 تمام با و بود شده عصبانی! تنبل این، از زودتر خیلی!  دیگر

 . داد می فشار مرا قوایش

  | بزرگ؟ بگذارم،مادر چه روی-
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 را ممکن حد باالترین صفر، روی هم باز!  بادا ا بادا!  صفر روی-

 فایده چه جویی صرفه فردریک، هفتاد داریم؟ قدر چه بگذاری

 .ذاربگ دفعه یک را تایش بیست دارد؟

 نمی در بار دویست تا گاهی صفر!  بزرگ مادر کنید فکر آخر-

 آن روی را تان پول همهء شما دهم می اطمینان شما به آید؛

 .گذاشت خواهید

 لقلقهء ها حرف این شنوی؟ می! بگذار! میزنی احمقانه های حرف

 هیجانی در بزرگ مادر. کنم می چه دانم می خوب من. است زبان

 :گفت را این شد، می ناشی آوری تب تحریک از که

 فردریک دوازده از بیش بار یک در دهد نمی اجازه بازی مقررات-

 طور چه. گذاشتم قدر همین من بزرگ مادر گذاشت صفر روی

 | موسیه؟ موسیه است طور همین دهند؟ نمی اجازه

 هءآماد و بود نشسته پهلویش که را میزپا آستین و گفت را این

 شکسته پا و دست فرانسهای با و کشید بود صفحه چرخاندن

 :گفت

 دوازده؟ دوازده، چند؟ صفر،-
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 کمال با میزیا و کنم سؤال فرانسه به را مطلب شدم مجبور من

 : گفت ادب

 چهار از نباید کس هیچ داو که کرد اضافه نیز و.« خانم بله» -

 .است بازی قرار این.کند تجاوز فلورین هزار

 !بگذار تا دوازده پس بد، قدر چه-

 .شد شروع بازی که کرد اعالم فرانسه به پا میز

 مادر و بودیم باخته ما. آمد بیرون سی نمرهء و چرخید صفحه

 :کشید فریاد بزرگ

 !بگذار هم باز! هم باز-

 هم باز و انداختم باال را هایم شانه نکردم، اعتراضی هیچ من و

 رماد و چرخید مدتی صفحه. گذاشتم صفر روی فردریک دوازده

 طور همان من و میلرزید نگریست می را آن که حالی در بزرگ

 هک کند می تصور:»کردم می فکر مینگریستم را او تعجب با که

 ینا انتظار و بردن به قطعی یقین «آمد؟ خواهد اتفاقا هم باز صفر

 می بزرگ مادر صورت از صفر، کشید خواهند فریاد حتما االن که

 : زد فریاد دار تسی و افتاد ها هحفر از یکی در گلوله. درخشید
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 !«صفر-

 ! خوب بسیار -

 نای در من. بود شده پیروزمند انگیز سرسام وضعی با بزرگ مادر

 میلرزید پاهایم و دستها. داشتم را قمارباز یک حال درست هنگام

 کامال موردی این که کرد نمیشد شک.میزد سخت هایم شقیقه و

 صفر بار سه بازی، ورد ده عرض در که این. بود استثنایی

 .نبود مطلب این در خصوصی به آور تعجب چیز هیچ بیایداولی

 هم سر پشت بار سه صفر که بودم دیده گذشته، شب خودم، من

 می حساب دقت روی از را ها ضربه همهء که قمارباز یک و آمد

 صفر همین پیش روز که گفت بلند صدای با وقت همان کرد،

 . بود آمده ساعت چهار و بیست عرض در بار یک فقط

 با دیگر بود کرده بازی در را ممکن برد بزرگترین که بزرگ مادر |

 و صد چهار بود، گرفته قرار همه نظر مورد مخصوصی احترام

 باشد، فردریک هشت و فلورین هزار چهار که را فردریک بیست

 و بودند داده او به طال سکه رابه فردریک بیست این. کرد جمع

. نزد اصد را پیچ پوتا دیگر بزرگ مادر بار این. اسکناس با را بقیه

 ظاهر از هم هیجانی گونه هیچ حتی. داشت سر در دیگری چیز
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 خود اندرون در باشم، گفته درست اگر و داد نمی بروز خود

 مرا بود، معینی فکر مجذوب که حالی در. بود شده تحریک

 : گفت و داد قرار مخاطب

 هارچ فقط بازی دور یک در که گفت یارو این ایوانوویچ، آلکسی-

 روی را اسکناس تا چهار این بگیر گذاشت؟ میشود فلورین هزار

 !بگذار قرمز

 میز و درآمد گردش به صفحه داشت؟ فایده چه او کردن منصرف

 :کرد اعالم با

 !قرمز-

 هشت رفته هم روی حاال اول، فلورین هزار چهار جدید، برد با

 :داد دستور بزرگ مادر .بود شده فلورین هزار

 ! بگذار قرمز روی دوباره را اش بقیه و من به بده را نصفش-

 !«قرمز: »کرد اعالم باز میز

 کیف توی را طالها! من به بده را اش همه هزار؟ دوازده ست در-

 مرا صندلی برگردیم، است؛ بس دیگر ببند را ها اسکناس و بگذار

 !بران
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 مادر. راندند در طرف به تاالر هت از را بزرگ مادر گردان صندلی

 به گفتن تبریک برای ما کسان. میدرخشید شادی از بزرگ

 ولی بود غریب و عجیب بزرگ مادر گرچه. زدند حلقه او،دورش

 رفک دیگر ژنرال و پوشاند می را چیزها از بسیاری اش پیروزمندی

 بدنامی باعث عجیبی زن چنین با اش خویشاوندی که کرد نمی

 خودمانی، سروری و شادی و کننده مراعات تبسمی ای.باشد اش

. گفت تهنیت او به کند می سرگرم را انسان که ای بچه مثل

 به بارزی طرز به تماشاچیان همهء نیزمثل او این، از گذشته

 میزدند حرف بزرگ مادر دربارهء مردم اطراف در. بود آمده تعجب

 را او که این برای زیادی عدهء. دادند می نشان هم به را او و

 لیآست مستر. شدند می رد پهلویش از و آمدند می ببینند، درست

. کرد می صحبت او دربارهء هموطنانش از نفر سه دو با ما از جدا

 مثل را او بودند آمده تعجب به سخت که متشخص خانم چند

 دگریو،. کردند می برانداز آمیز تفرعن نگاهی با عادی غیر آدمی

 :داشت اظهار فرانسه به کرد، می روی زیاده فتعار و خنده در که

 ! بزرگی پیروزی چه-

 :دافزو طور این او گفته به فریبنده تبسمی با بالنش مادموازل
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 !ها کردید، معرکه مادام ولی

 هزار دوازده گفتم؟ چه ام برده فلورین هزار دوازده من بله آها، - 

 شش میشود؟ رقد چه روبل به.میشود هزار سیزده تقریبا طالها، با

 ارهز هفت از پول این روز، نرخ به که گفتم من نیست؟ روبل، هزار

 .رسد می روبل هزار هشت به حتی و گذرد می هم روبل

 مثل که شما اولی روبل هزار هشت ناچیزی، و جزئی پول چه-

  دیدید؟ هم شما پوتاپیچ،مارتا، یا بود چسبیده آنجا کنه

 !روبل هزار هشت است؟ کنمم چیزی همچه آیا مهربان، خانم -

 .گفت خوشایند لحنی با را این مارتا 

 . شما از یک هر برای فردریک پنج  بگیرید -

 .ببوسند را شان خانم دست کردند سعی مارتا و پیچ پوتا

 هر به بده فردریک یک نیز من های حمال این از یک هر به-

 د؟رک سالم چرا پیشخدمت این.ایوانوویچ آلکسی یکی، شان کدام

 یک شان کدام هر به گوید؟ می تبریک من به چرا یکی این

 !بده فردریک
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 کار از و شده ساییده لباس با آدمی او گردان صندلی نزدیک 

 هب کاسکت و بلند های سبیل با رنگارنگ، ای جلیقه و افتاده

 به بود، آورده لب بر ادب و احترام از پر ای خنده که دست،

 :گفت فرانسه

.. ..مداوم های بدبختی. …شده تبعید بدبخت یک. …پرنس خانم-

 ... که بزرگوارند قدر آن روسی، های پرنس

 و تاس کافی دیگر.بیشتر تا دو نه،... بده او به هم فردریک یک -

 ... یراسکوویا! ببرید مرا. نیستند کن ول گرنه

 :چرخید الکساندرووتا بولینا طرف به

 مادموازل این برای و خرید خواهم چیزی تو پیراهن برای فردا-

! نک ترجمه برایش اسکوویا بر. کنیم می فکر بالنش، هم،مادموازل

 ....خانم ولی،-

 اب و دگریو با آمیز ریشخند ای خنده که حالی در بالنش مادموازل

 یکم ژنرال. گفت فرانسه به را باال جملهء کرد، می بدل ردو ژنرال

. دش آسوده کمی رسیدیم خیابان به وقتی و نمود می اندیشناک

 :گفت دید را ها بچه وقتی بزرگ مادر
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 هب پیراهنی هم او برای باید. کند می تعجب دارد که هم قدوسیا-

 زیچی ایوانوویچ، آلکسی ایوانوویچ، آلکسی آها،. گرفت هدیه رسم

 ! بده فقیر این به

 دوخته، ما به هایی چشم و خمیده پشتی با پوش ژنده یک

 .گذشت

 . بزرگ مادر باشد زیبا حقه آدم شاید-

 ! بده او به فلورین یک -

 که این یی و نگریست تعجب و بهت با مرا او. کردم چنین من

 .شناخت نمی پای از سر و گرفت را سکه بگوید، چیزی

 را شانست هنوز تو ایوانوویچ؟ آلکسی طور چه خودت تو - 

 .ای نکرده امتحان

 .بزرگ مادر نه، -

 .دیدم نم. میدرخشید هایت چشم ولی-

 .بزرگ مادر کرد، خواهم سعی این از بعد البد- 

  داری؟ پول قدر چه! دید خواهی نگذار صفر روی صاف-

 .بزرگ مادر فردریک، بیست-
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 خواهم قرض تو به فردریک پنجاه من بخواهی اگر. است کم- 

 …بگیر را بسته این. داد

 :گفت ژنرال به رو و 

 تو به من است، یدهفا بی کنی صبر چه من،هر دوست تو ولی-

 .داد نخواهم پول

. نیاورد بر دم ولی شده فشرده هم در صورتش عضالت ژنرال 

 ه،فرانس به خود های دندان میان از و گردید تیره اش قیافه دگریو

 :کرد زمزمه طور این

 ! است وحشتناکی پیرزن شیطانی؛ چه-

 :کشید فریاد بزرگ مادر

 ! دهب فلورین یک هم این به چایوانووی الکسی! فقیر هم باز فقیر،-

 و چوبین پاهایی یا.بود خاکستری موهای با مردی پیر باره این

 تشباه قدیمی سرباز یک به دست به عصا و دراز دامن آبی لباس

 عقب قدم یک کردم، دراز او طرف به را فلورین من وقتی. داشت

 انزب به و نگریست پا تا سر از آمیز تحقیر نگاهی با مرا و رفت

 ... چه؟ یعنی! شور مرده: کشید فریاد آلمانی
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 . گفت نیز دیگری ناسزاهای و ها نفرین و

 :گفت بزرگ مادر

 ناهار روم می. مردم گرسنگی از من بیفتیم راه. …احمقی چه

 . خوابید خواهم بعدهم بخورم،

 :کشیدم فریاد من. گشت خواهم بر جا آن به بعد

 زرگ؟ب مادر کنید، بازی خواهید می هم باز -

 این شما چون است؟ شده تو تعجب باعث مطلب این جان پسر -

 نگاه را شما و بمانم مجبورم هم من بزنید، کپک که اید مانده جا

 :گفت فرانسه به و کرد دخالت دگریو کنم؟

 شانس یک است کافی. برگردد است ممکن ها شانس مادام، ولی-

 شما بازی با اغلب. باخت خواهید را چیزتان همه شما و بیاید بد

  |! است وحشتناک راستی

 :کرد زمزمه فرانسه به بالنش مادموازل

 ! باخت خواهید مطمئنا -
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 که نیست شما پول شما؟ همگی به دارد، ربطی چه شما به آخر-

 سؤال این کجاست؟ آستلی مستر است خودم پول میبازم، من

 .کرد من از را آخر

 !بزرگ مادر ماند، خانه قمار در-

 . است شجاعی مرد شد، بد-

 را دار خانه مهمان بزرگ مادر برگشتیم، خانه مهمان به وقتی

 و فخر با را خودش قمار برد و کرد صدایش. دید پلکان میان

 فردریک سه.کرد احضار را بعدقدوسیا. کرد تعریف او برای مباهات

 شروع هم با مارتا و قدوسی غذا سر.داد ناهار دستور و داد او به

 :کرد می پرگویی طور این مارتا و کردن، رغرغ به کردند

: گفتم پیچ پوتا به مهربان خانم میپاییدم، را شما جا آن من-

 خدادر بود، میز روی پول قدر چه اما.«کند؟ کار چه رفت خانم»

 این فقط شما اطراف همهء و بودم ندیده پول قدر این عمرم همهء

 دآین می کجا از هاآقا همه این: »گفتم می من. بودند نشسته آقاها

 یتانبرا!« بیاید ها خانم کمک به تواند می مریم حضرت پیچ؟ پوتا

 و... لرزید می جایم همه و میزد قلبم و عزیز خانم کردم می دعا
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 شما خدا و!« بیرد او که کن کاری خدایا: »که کردم می استغاثه

 . کرد حفظ را

 دملرزی می کامال من عزیز، خانم لرزیدم، می هم باز من

 آماده را خودت چهار، ساعت ناهار، از پس ایوانوویچ، آلکسی -. 

 دیدار امید به تو، انتظار به. رفت خواهیم جا آن به دوباره. کن

 گرم آبهای به باید بفرستی من پیش دکتر یک که نکن فراموش

 .کنی فراموش را اینها همه که آید می بر خوب تو از رفته هم

 می سعی. کردم ترک را بزرگ درما احمق، و گیج آدمی همچو

 جدیدی وضع بود، افتاده اتفاق ما کسان برای که را چه آن کردم

 خوب. کنم تصور خودم پیش است، گرفته خود به امور که را

 قایعو تأثیر اولین از راحتی خود اند نتوانسته هنوز آنها که میدیدم

 هب بزرگ، مادر شدن پیدا. بدهند رهایی - ژنرال خصوص به نیز

 هفرستاد او مرگ از استفسار برای که پی در پی های تلگراف جای

 تمام و را آنان های نقشه او ارث داستان نیز نتیجه در و شد می

 و واقعی تردید یا رولت، بازی در را بزرگ مادر آیندهء های تصمیم

 اخیر مطلب این وجود با. کردند می تلقی عمومی سرگشتگی

 رگبز مادر. بود کرده پیدا اولی اقعهءو از تر بیش اهمیتی تقریبا
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 کی ولی.داد نخواهد پول ژنرال به که بود کرده اظهار دوبار رسما

 هک دگریو. داد دست از را امید نباید که این از گذشته دانست می

 نمی فراموش هرگز را نکته این بود، داخل ژنرال کارهای تمام در

 مطالب این همهء هب که نیز بالنش مادموازل که مطمئنم من. کرد

 اصلی هدف)خود اصلی هدف به رسیدن از گرچه بود، مند عالقه

( بیاورد دست به توجهی قابل ارث و بشود ژنرال زن که بود این او

 گونه هیچ از بزرگ مادر برابر در این، وجود با بود، شده نومید

 ایپولین این عکس بر.کرد نمی خودداری فریبندگی و گری عشوه

 ناکنو ولی نبود بلد چاپلوسی اصال که احمق دخترک این مغرور،

 داده نشان خود از شجاعتی چنین رولت بازی در بزرگ مادر که

 وضوحی و صراحت چنین به او شخصیت که اکنون بود،

 شده بچه که مستبد و لجوج پیرزن یک)بود کرده خودنمایی

 بزرگ مادر. شدند می تهدید خرابی و ورشکستگی به همه( است

 و باشد شده آزاد پدر قید از که داشت را کودکی سرور و شادی

. شد آشکار خوب قمارخانه در باید که طور همان احساس، این

 که ناپسندی شادی این از مرا خدا و کردم می فکر من خدای

 گذارد، می بازی به بزرگ مادر که فردریکی هر-ببخشدا داشتم

 ازد،س می مگینخش را دگریو میزند، ژنرال به نیشی که این مثل



Romanbook_ir 

193 

 

 هب چاقویی انگار که کند می در جا از طوری به را بالنش مادموازل

 نعی در حتی که این دیگر مطلب. باشند کرده نزدیک گلویش

 می تقسیم پول همه میان بزرگ مادر که وقتی قمار، برد شادی

 این در حتی گرفت، می فقیر جای به را ای گذرنده هر و کرد

 هیچ تو به من ولی: »که بگوید ژنرال به کرد فراموش نیز موقع

 او ذهن و فکر واصلی ثابت زمینهء این البد «داد نخواهم چیز

 . بود کرده عهد خودش با. داشت سماجت کار این در.بود

 !خطرناک هچ !...این بود خطرناک چه

 بزرگ مادر از که کرد خطور من فکر به وقتی نظریات، این تمام

 مهمان طبقهء آخرین در خودم اتاقک به و گرفتم مرخصی اجازه

 امسلم من. بود داشته مشغول مرا افکار این تمام. رفتم باال خانه

 ینا کنندگان بازی که مهمی و اساسی های رشته به توانستم نمی

 آشنایی پیش از بایست می هم به من چشم زیر در را وقایع

 . یدانستمنم را بازی این اسرار تمام هنوز من عالوه به. باشم داشته

 می فاقات گاهی. بود نکرده پیدا من به کاملی اعتماد تاکنون پولینا

 این وجود با. کند باز برایم را خود خود،دل میل خالف بر که افتاد

 و اعتمادها این از پس همیشه شاید که میشدم متوجه من
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 می مسخره و ریشخند به بود گفته من به را چه آن ها، اطمینان

 می نشان نادرست و روشن نیمه را آنها جدی خیلی با و گرفت

 جهت هر به کرد می پنهان من از را زیادی مطالب چه که آه،. داد

 است، نزدیک پیچیدگی و ابهام این پایان که کردم می حس من

 چیز همه به و گرفت می بر چیز همه از پرده دیگر، ضربهء یک

 این تمام به زهاندا همان به که خودم، دربارهء اما و داد می پایان

 بابت این از حال عین در که بگویم باید بودم، مند عالقه مطالب

 عجیبی روحی حالت.نمیدادم راه خود به خاطری دغدغه، ها

 . داشتم

 نه.بودم دور بسیار وطنم از داشتم، جیب در فردریک بیست فقط

 اینها همهء ای، نقشه نه و امیدی نه درآمدی، نه و داشتم منزلی

 ادگی،س به خیلی بود، نمی پولینا فکر اگر. بود اهمیت بی نظرم در

 شد خواهد روشن زودی این به کار که این به عالقه با را خودم

 یم مضطربم پولینا ولی خندیدم می قهقهه با و کردم می سرگرم

 تأسف او سرنوشت به. شد می تعیین داشت او سرنوشت. ساخت

 می مضطرب مرا که نبود او سرنوشت تنها عالوه به خوردم، می

 من پیش خواستم می کنم نفوذ او اسرار در خواستم می. ساخت

 ه،گرن و.« میدارم دوست را تو اینها همه با: »بگوید من به و بیاید
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 سپ پس نباشد، ناپذیر تحقق آرزوی یک جز دیگری چیز این، اگر

 طور آن واقعا من آیا ؟ باشم داشته توانم می آرزویی چه دیگر من

 هستم حیران و سرگردان آدمی همچون هستم؟ خواهم می که

 امتم در و همیشه اید، برای. باشم او نزدیک که است کافی برایم

 چیزی باشم او درخشندگی شعاع در. باشم او، هالهء حد در عمر

  کنم؟ ترک را او توانم می آیا نمیدانم این از بیش

 هیجانی و لرزش احساس خودم در آنها، راهرو در دوم، طبقه در

 عمارت از که دیدم را پولینا قدمی، بیست در برگشتم. کردم

 نم به زود. بود ایستاده من کمین در که این مثل. آمد می بیرون

 . شوم نزدیک که کرد اشاره

 آلکساندرونا پولینا -

 : گفت او

 ! آهسته -

 :کردم زمزمه من و 
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 احساس خودم در االن همین من کنید می را تصورش هیچ-

 نای مثل بینم می را شما حاال و کردم نگاه عقب به. کردم یلرزش

 .تراود می بیرون الکتریکی جریان نوع یک شما از که

 رفح که این بی مطمئنا و اندیشناک و تیره ای قیافه با پولینا 

 :گفت باشد، شنیده مرا های

 آستلی مستر به االن همین خودتان و بگیرید را کاغذ این -

. تنیس آن جواب به احتیاجی کنم، می خواهش دزودباشی برسانید

 ... خودش

 :داشتم اظهار تعجب با من و. نکرد تمام را اش جمله

 آستلی؟ مستر به-

 حواض!« دارند رابطه هم با!! آه. »بود رفته دیگر اکنون پولینا ولی 

 نخست. برآمدم آستلی مستر جوی و جست در فورا من که است

 که قمارخانه، در بعد و نبود جا آن در که خودش، خانه مهمان در

 و کم و درآمده خشم به عاقبت و زدم دور را تاالرهایش تمام من

 چهار همراه به را او که بود وقت این در و برگشتم اندوهناک بیش

 به را کاغذ من و ایستاد کردم، اشاره او به. دیدم مرد و زن نفر
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 کنم، بدل و رد نگاهی که نداشتم را این وقت حتی. دادم دستش

 .کرد قصد،هی از را اسبش آستلی مستر که کنم می گمان ولی

 عجیبی طور به جهت هر به کرد می اذیت مرا که بود حسادت آیا 

 هتوجی را آنها روابط بودن طبیعی خواستم نمی. بودم شده درمانده

 می فکر و بودم او اعتماد مورد مرد هم من آخر. کنم تصدیق و

 تا کی از و) مسلم هستم،این او دوست نم که است مسلم» کردم

 وجود میان این در هم عشق آیا ولی( شده؟ طور این حال به

 گونه این در ولی میزد هی طور این من نهاعقل مطمئنا «دارد؟

 ار مطلب این باید شده که طور هر. نیست کافی عقل تنها موارد

 .شد می پیچیده هم در ناخوشایندی، طور به مطلب. کرد روشن

*** 

 اطالع من به دار خانه مهمان و دربان که بودم برنگشته هنوز

 و اند بوده فرستاده من پی بار سه اند خواسته مرا که دادند

 ژنرال پیش است ممکن زودترکه چه هر بودند کرده خواهش

 اتاق در من که ژنرال از گذشته. داشتم بدی بسیار حال. بروم

 نیز مادرش و بالنش زلمادموا و دگریو رفتم، سراغش به کارش

 .بودند
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 طلبم که وقتی و بود لشکر سیاهی برای فقط ساختگی، مادر این

 آن دادن انجام به تنهایی به بالنش مادموازل بود کار در مهمی

 ادعایی دختر کارهای از بایست نمی زن این وانگهی. پرداخت می

 . باشد داشته اطالعی خود

 یچیز این. بود بسته نیز ارک اتاق در و کردند می بحث حرارت با

 جنجال میشدم نزدیک وقتی. نداشت سابقه حال تابه که بود

 .شنیدم می را شان صدای

 آمیز توهین فریاد و داد دگریو، دار کنایه و گستاخ حرفهای 

 خودش رفتار ظاهرا که ژنرال انگیز ترحم لحن و بالنش مادموازل

 من ورود با. سیدر می گوش به کرد، می توجیه معینی مورد در را

 زلف دگریو. دادند تغییر را خودشان وضع و برگشتند شان همه

 خندان را اش درآمده خشم به قیافه، و کرد درست را خودش

 تاب هرگز من که فرانسوی رسمی و پست خندهء همان با: ساخت

 به خود بود، سرگردان و درمانده که ژنرال و نداشتم را آن تحمل

 که بود بالنش مادموازل فقط. گرفت ودخ به باوقاری وضع خود

 بی اب طور همان و نداد تغییری را خویش برآشفتهء قیافهء تقریبا

 با وقت آن تا که داشتم خاطر به. دوخت من به را نگاهش صبری
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 هب حتی و کرد می رفتار من با عجیبی و نکردنی باور خودخواهی

 با ژنرال.دبو اطالع بی کامال من از و داد نمی جواب نیز سالمم

 :کرد شروع طور این مهربانی از پر لحنی

 لیخی کار این که بگویم برایتان بگذارید ایوانوویچ، الکسی- 

 من خانوادهء با شما رفتار خالصه، عجیب خیلی.... است عجیب

 است عجیب اندازه از بیش روش این سرانجام

 رکا این در کرد دخالت آمیز تحقیر و خشمناک لحنی با دگریو. 

 :گفت فرانسه به و کرد می رهبری را دیگران او مسلما

 می اشتباه ما عزیز ژنرال من، عزیز آقای نیست، این مطلب آه - 

 دبگوی شما به خواهد می. میزند حرف شما با لحن این به که کند

 که دکن استغاثه شما از بگویم، بهتر یا بخواهد شما از یعنی،... که

 یم تکرار را جمله این من نکنید نابود بله، آه نکنید، نابود را او

 .کنم

 : پرسیدم من و 

 ... چه از چیست؟ از صحبت آخر -

 :گفت طور این ابهام با دگریو
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 این گفت؟ باید طور چه که اید گرفته عهده به شما دهید اجازه-

 خواهد او ولی. کنید راهنمایی را انگیز وحشت بدبخت پیرزن

 چه که اید دیده خودتان شما.دکر خواهند لخت کامال را او باخت

 باختن به شروع اگر. اید بوده شاهد خودتان کند، می بازی طور

 ترک را قمار میز هرگز غضب،دیگر و سماجت روی از کند،

  خرج به سماجت قمار در.داد خواهد ادامه قمار به و کرد نخواهد

. …وقت آن و است نبرده کسی هرگز مواردی همچه در.داد خواهد

 .. .وقت آن

 :گفت و دوید حرف میان به ژنرال

 خانواده،. ساخت خواهید نابود را خانواده شما،همهء وقت آن و-

 به صریح را این هستیم او های وارث ترین نزدیک ما. من و من

 شده مختل سخت است، شده مختل من کارهای. گویم می شما

 پول او اگر دانید می را آن از قسمتی هم خودتان شما. است

 خدای آه، ببازد را ثروتش همهء میداند، چه کسی یا و را یکالن

 نگاه را دگریو ژنرال،) کرد؟ خواهند چه من های بچه وقت آن من

  کرد؟ خواهم چه خودم من( کرد

 . ندبرگردا او از را رویش تحقیر با که کرد، نگاه بالنش مادموازل به
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 !بدهید نجات را ما ایوانوویچ، آلکسی-

 رطو چه ببینم بگویید عزیز، ژنرال ، توانم می طور چه من ولی-

 دارم؟ اقتداری و نفوذ چه توانم؟مگر می

 کنید؟ ترکش کنید، سرپیچی کنید، سرپیچی-

  |! کرد خواهد پیدا را دیگری کس وقت آن: کشیدم فریاد من 

 :گفت فرانسه به و دوید حرف میان به نو از دگریو

 مک دست ولی نکنید کشتر نه شو مرده طور، این طورانه این نه-

 رانجامس.... کنید منصرفش کنید، تشویقش برانگیزید، را وجدانش

 .یدبیاب گذرانی وقت برای ای وسیله برایش ببازد، زیاد نگذارید

 : گفتم معصوم ای قیافه با من 

 شما دگریو، آقای است طور بکنم؟چه را کار این طور چه آخر-

 بکنید؟ را کارها این خودتان

 سوی به که شدم بالنش مادموازل آمیز استفهام گاهن متوجه 

  .انداخت دگریو

 می مخصوصی صداقت از خودش میل خالف بر دگریو قیافه،

 :کشید فریاد داد می تکان را خود دست که حالی در و درخشید
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 ... این از بعد چرا. خواهد نمی مرا فعال او که است این بختی بد-

 :گفت او و افکند بالتش موازلماد به ای همکارانه نگاه دگریو

 ! باشید این از تر مهربان عزیزم، آلکسی موسیو آه، -

 و آمد من سوی به زیبایی تبسم با خودش، بالنش، مادموازل و

 قیافهء این ملعون،.داد فشار سخت را آنها و گرفت مرا های دست

 موقع این در. بدهد تغییر را خود آن دریک توانست می شیطانی

 در و خندان بچگانهای طور به مهربان، آمیز، استرحام اش قیافه

 دیگران که این بی اش، جمله پایان در.بود شیطانی حال عین

 خواست می آیا. زد من به نیز بازی حقه و طرار چشمک بفهمند،

 ینا به عامیانه بسیار طرزی به کند؟گرچه خود مفتون یکباره مرا

. آمد نمی بر آن دادن امانج عهدهء از بد ولی بود کرده اقدام کار

 : گفت و آمد او سر پشت و -بود طور این درست دویدس ژنرال

 هایی حرف چنین با فورا که ببخشید مرا ایوانوویچ، آلکسی -

 خواهش شما از بگویم دیگری چیزهای خواستم می. کردم شروع

 نم،ک می تعظیم جلوتان روسها رسم به کنم، می استدعا کنم، می

 مادموازل دهید نجات را ما توانید می که هستید شما تنها

 باشم؟ امیدوار فهمید، می کنم، می استدعا شما از من و کومینک
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 داد می نشان من به را مادموازل خود نگاه با که حالی در ژنرال، 

 هءضرب سه هنگام این در. بود دشوار او به کردن نگاه. گفت را این

 چند پیچ پوتا. بود لاو طبقهء گارسون. شد نواخته در به محکم

 دستور و بود آمده بزرگ مادر طرف از بود ایستاده او عقب قدمی

 :گفت پیچ پوتا. ببرد خودش با فورا و کند پیدا مرا که داشت

 .کنند می صبری بی خانم -

 !است نیم و سه ساعت تازه ولی -

 خوردند، غلت فقط رختخواب توی. بخوابند نتوانستند خانم-

 دستور و خواستند را خودشان گردان صندلی بلندشدند ناگهان

 جلوی پلکان روی االن و.بیاییم شما جوی و جست به که دادند

 .هستند عمارت

 :گفت طور این فرانسه به بود، رفته در جا از که دگریو

 |! ای سلیطه زن چه-

 دبو عصبانی و بود عمارت جلوی پلکان روی مادربزرگ هم راستی

 برص چهار ساعت تا بود نتوانسته. نیستم جا آن من چرا که این از

 :کشید فریاد. کند
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 !بیفتیم راه باال،-

 .رفتیم رولت بازی سراغ به تو از ما و

 را وا رولت بازی که بود پیدا. بود خشمگین و عصبانی بزرگ مادر

 چیزهای سایر به توجه بی و دقت بی. است انداخته وسوسه به

 ه،کالسک یک وقتی. کرد ینم سؤال من از راه در صبح، مثل دیگر

 داد خود به حرکتی او.گذشت ما جلوی از سرعت به عالی و مجلل

 مرا جواب که کنم می فکر ولی.پرسید من از را آن صاحب اسم و

 زا که هایی صبری بی و او متناوب های جنبش و حرکات. نشنید

 که وقتی. برید می را افکارش و تخیالت مدام، میداد، خودنشان

 و وورمرهلم بارون دور، از قمارخانه به شدن زدیکن موقع در

 از «آه» یک و کرد هوایی به سر نگاه دادم نشان او به را خانمش

 و پیچ پوتا طرف به که طور همان بعد. گفت عالقگی بی روی

 :گفت چرخید، میرفتند راه او عقب که مارتا

 نمی که من اید؟ چسبانده من به را خودتان چه برای شما خوب،-

 ...! برگردید خانه مهمان به. ببرم خودم با را شما دفعه هر وانمت

 د،گشتن می بر داشتند و کردند تعظیم عجله روی از آنها وقتی و

 :گفت من به
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 . هستی کافی تو همین-

 زود. کشیدند می را بزرگ مادر انتظار دیگر حاال خانه قمار در

 می حس من. کردند خالی او برای پا میز نزدیک را جا همان

 قیافه و بودند باوقار مردمی که -هان امیزب این که کردم

 می چه و برد می بانک چه که داشتند را ای ساده خدمتکاران

 عالقه بی بانک باخت به هرگز نداشت اهمیتی برایشان باخت

 !نبودند

 جلب را قماربازها که داد می دستور آنان به شک بی کارشان، 

 انعام و جایزه آنان به که - را انهخ قمار ادارهء منافع و کنند

 . کنند حفظ پیش از بهتر داد خواهد

 ینا به.آمد پیش بودند کرده بینی پیش ما کسان چه آن عاقبت

 :که طریق

 آن روی فردریک دوازده فورا و افتاد صفر روی باز بزرگ مادر 

 . گذاشت

 و نیامد بیرون صفر و کردیم را کار همین بار سه بار، دو بار، یک

 همان در و «بگذار بگذار،: »گفت می من جواب در هی بزرگ مادر
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 من و کرد می هم غرغر من به خودش های صبری بی در حال،

 :پرسید خشمگین باحالی بزرگ مادر سرانجام. کردم می اطاعت

 ایم؟ گذاشته دفعه چند-

 چهار و چهل و صد هم روی بزرگ بار،مادر دوازده حاال تا- 

...  عصر تا که است ممکن. گفتم شما به که من. شده فردریک

 حال عین در و بگذار صفر شواروی خفه -: گفت و برید مرا حرف

 هزار اسکناس یک این بگیره بگذار قرمز روی هم فلورین هزار

 برده فلورین هزار. باخت هم باز صفر و.آمد قرمز. فلورینی

 :کرد زمزمه طور این بزرگ مادر.بودیم

 لیو آوردیم دست به دوباره را اش همه ریباتق بینی می بینی، می

. گذاشت نخواهیم دیگر وقت آن و دیگر بار ده صفر، روی هم باز

 :داد دستور و بود شده بسش بزرگ مادر دیگر پنجم بار در ولی

 قرمز روی فلورین هزار چهار! بگیر بیرد را صفر شور مرده بگذار

 !بگذار

 :گفتم من 
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 ودب ممکن ولی... ببازد قرمز اگر. تاس زیاد خیلی این بزرگ مادر-

 هیچ(.بود یکی صورت هر در او کردن قمار طرز وانگهی)بزند مرا

 بودیم، برده صبح که را فلورین هزار چهار من.کرد شد نمی کاری

 و راست را خودش بزرگ مادر چرخید، صفحه. گذاشتم قرمز روی

 ماعال با میز. برد خواهد که نداشت شک و بود گرفته تخوت با

 »صفر: »کرد

 وا فلورین هزار چهار پا، میز که وقتی ولی.نفهمید اول بزرگ مادر 

 فهمید و کرد جمع شد می یافت میز روی که چه آن تمام با را

 پنهان مدت همه این که صفری همان است، آمده صفر تو از که

 م،بودی گذاشته آن روی فردریک دویست به نزدیک ما و بود شده

 ترکش و بود داده فحشش او که موقعی نهما در صفر همین

 باصدا را هایش دست و کرد تالهای است، آمده بیرون بود، کرده

 :کشید فریاد او و خنده زیر زدند اطرافیانش. کوبید هم به

 ی همه بخت بد آه! آید می بیرون حاال ملعون این من خدای-

  |!است تو تقصیر اینها،

 :گفت طور ینا کرد، می غرغر من به که حالی در و

 .کردی منصرف آن از مرا تو- 
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 همهء من طور چه ولی. گفتم را درستش برایتان من بزرگ مادر-

  کنم؟ بینی پیش توانم می را ها شانس

 :کرد زمزمه کننده تهدید لحنی با بزرگ مادر

 |! شو گم برو کرد خواهم حالیت را ها شانس- 

 .بزرگ مادر ، دار نگه خدا-

 . بروم خواهم می که کردم نمودوا و گفتم را این 

 وی؟میر کجا! کن صبر آخر ایوانوویچ، آلکسی ایوانوویچ، الکسی-

 ونش عصبانی بیا ای شده عصبانی ببینش شده؟ طور چه مگر

 هچ حاال ببینم گوب احمقم قدر این که هستم من خود. است کافی

 |! کرد باید کار

 ای توصیه شما به که بینم نمی موظف را خودم من بزرگ مادر-

 خوشتان که طور هر. گذاشت خواهید من تقصیر شما چون بکنم،

 !گذارم می من بدهید دستور کنید بازی آید می

 روی دیگر فلورین هزار چهار خوب بسیار است بس است، بس-

 ! بردار توش از من اسکناس کیف این بگذار قرمز

 .کرد دراز من طرف به و آورد در جیبش از کیفی
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 .هست اسکناس روبل هزار بیست کیف ویت باش، زود-

 :گفتم زبان لکنت با من

 "... داوها این با بزرگ، مادر-

 خواهم دوباره ولی گذاشت خواهم رویش هم را پوستم من-

 بگذار.برد

 .باختیم و گذاشتیم 

  |! دفعه یک تا هزار هشت بگذار، هم باز بگذار -

 ...!تاست زاره چهار قمار، داو حداکثر بزرگ، مادر نیست ممکن-

 !بگذار فلورین هزار چهار خوب، بسیار -

 ه،پیروزمندان لحنی با و کرد پیدا جرأت بزرگ مادر بردیم، بار این 

 :گفت میداد فشار مرا که حالی در

 ! بگذار دیگر تای هزار چهار بینی می بینی، می-

 هب من. نیز آن از بعد دیگر بار چندین و باختیم و کردیم بازی

  ندمرسا اطالع

 . است رفته فلورین هزار دوازده بزرگ مادر-
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 طور این بشود اگر خونسردی روی از خشمی با بزرگ مادر

 :گفت-کرد توصیف

 .من میبینم،دوست میبینم خودم-

 : ردک تکرار را خود گفته این اندیشناک، ظاهر به و ثابت نگاهی با

 هزار چهار. گذاشت خواهم آن روی را خودم پوست من، آه -

 !بگذار دیگر ورینفل

 یک اسکناس،جز کیف توی. نیست پول دیگر بزرگ مادر ولی-

 چیز پنج، صدی ربح با روس های بانک قرضه، اوراق و چک عده

 . نیست دیگر

 طور؟ چه پول کیف در-

 . بزرگ مادر نمانده، باقی قابلی چیز-

 :پرسید جدی لحنی با بزرگ مادر

 استناد همهء که دگفتن می شود؟ نمی پیدا صرافی جاها این-

 .کرد تبدیل جا این در شود می را بهادار

! دهیدب صرفه خیلی باید ولی نشود پیدا که نیست چیزی صراف-

 !میلرزد تنش آن از هم جهود یک
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 این. کن راهنمایی مرا. برد خواهم دوباره گویی می مزخرف-

 ! کن صدا را ها احمق

 راندند می را وا صندلی که نفری دو.دادم حرکت را گردان صندلی

 : داد دستور بزرگ مادر. آمدیم بیرون قمارخانه از و شدند حاضر

 را نزدیکش خیلی و بده نشان را راه ایوانوویچ آلکسی! تند تند،-

 است؟ دور. کن انتخاب

 .بزرگ مادر است، قدمی دو همین-

 ژنرال، کردیم مالقات را همراهان همهء خیابان، در 

 آنها با الکساندروونا پولینا. را ادرشم و بالنش دگریو،مادموازل

 :کشید فریاد بزرگ مادر. نبود هم آستلی مستر نبود،

 ذرن که ندارم بیخود وقت من خواهید؟ می چه نایستید  یاالیاال- 

 !کنم شما

 به من و دوید طرفم به دگریو. رفتیم می راه او سر پشت من 

 :کردم زمزمه طور این سرعت

 حاال ما و باخته فلورین هزار دوازده هءاضاف به را بردش تمام -

 . کنیم تبدیل را پنج صدی اسناد که رویم می داریم
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 به را مطلب که کرد پرت را خودش و کوفت زمین به پا دگریو

 از ژنرال.رفت می طور همین گردان صندلی و خبریدهد ژنرال

 :گفت من گوش در نجوا به نومیدی روی

 !ایستید بایستید-

 :گفتم جواب در من و 

  دارید؟ نگهش خودتان کنید سعی-

 :گفت میشد نزدیک او به که حالی در ژنرال و

 میلرزید صدایش) برویم خواهیم می ما جان خاله عزیز، خاله،- 

. برویم گردش به و کنیم کرایه اسب خواهیم می( میشد وضعیف

 !  کنیم دعوت را شما ایم آمده قله. دارد تماشایی بس ای منظره

 :گفت و رفت در جا از گبزر مادر

  |!  ات قله آن با بگذار آسوده مرا-

 : داد ادامه بود شده نومید که ژنرال

 .. خورد خواهیم هم چایی جا، آن. هست هم آبادی جا آن -

 :افزود طور این فرانسه به درندگی، روی از بغضی با دگریو و
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 های علف روی شیر،. نوشید خواهیم شیر تازه، های علف روی و -

 هک طور آن و است؛ پاریسی پولدارهای روستایی زندگی این تازه

 حقیقی و بودن طبیعی مفهوم آنان برای فکر این است معروف

 . رساند می را بودن

 برای اشیر کن کیف آن از برو خودت ، متشکرم بسیار شیر از -

 گفتم خورد؟ می درد چه به سماجت وانگهی. است بد من معدهء

 ندارم؛ وقت که

 : گفتم من و 

 ! جاست این بزرگ، مادر رسیدیم-

 مادر ایستادیم بود آن در بانک نمایندگی که ای خانه مقابل در

 را خودشان بالنش مادموازل و ژنرال دگریو و درماند دم بزرگ

 آنها بزرگ مادر. بکنند باید چه دانستند نمی و داشتند نگه دورتر

 فتندگر تصمیم هاآن سرانجام و مینگریست خشمگین نگاهی با را

 می کمرشکنی صرفه، چنان. برگردند قمارخانه سوی به که

 .بپذیرم نکردم جرأت که بگیرند خواستند

 دست که حالی در او و بگیرم دستور بزرگ مادر از که برگشتم 

 :کرد فریاد میداد فشار را هایش
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 مدیر... کن صبر کنسولی تبدیل بدازود قدر چه دزدها، آهای - 

 .بیاور من شپی را بانک

 بزرگ؟ مادر بیاورم، را مأمورها از یکی است طور چه -

 آه است؛ یکسان من برای بیاور را مأمورها از یکی خوب، بسیار -

 !دزدها ای

 لیجاف و پیر کنتس یک مالقات به که فهمید وقتی بانک، مأمور 

 از ختهآمی زبانی با بزرگ مادر.بیاید بیرون که شد راضی برود باید

 هکرد سرزنش را او نیت، سوء شدت با آلمانی و فرانسوی و روسی

 جدی مأمور. میدادم انجام را او های گفته ترجمهء مأموریت من و

 و بود داشته نگه باال را سرش و کرد می برانداز خاموش را بانک،ما

 زا ادبی بی که ای اندازه از بیش کنجکاوی با را بزرگ مادر حتی

 بزرگ مادر. خنده زیر زد عاقبت و کرد می نگاه آمد می بر آن

 :کشید فریاد

 آلکسی کن خفه من پول با را خودت برو باشد خوب بسیار-

 و است تنگ وقت لوقت، کن تبدیل او پیش را اوراق.ایوانوویچ

 .رفتم می دیگر یکی پیش گرنه
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 مقدار. میدهند کمتر هم این از جاها دیگر که گوید می مأمور

 فلورین هزار دوازده. بود کمرشکن ولی نیست یادم درست صرفه

 در او و بردم بزرگ مادر برای و گرفتم طال سکه، و اسکناس به

 : گفت جنبید می که حالی

 ! زود زود نمیخورد درد به کردن حساب یاال یاال-

 : گفت شدیم نزدیک قمارخانه به که وقتی و

 روی نه و گذاشت خواهم لعنتی صفر این روی نه هرگز دیگر -

 به که بردم کار به راه این در را خودم فصاحت تمام بار این! قرمز

 دادم می اطمینان او به و کند قمار کوچک کوچک، بفهمانم، او

 که داشت خواهد را این وقت شانس،همیشه آوردن رو از پس که

 چندان اش صبری بی ولی شد راضی کار اول در. کند بازی بزرگ

 .گرفت را جلویش نمیشد قمار موقع در که بود

 هب کرد می شروع برد می فردریک بیست یا ده که این محض به 

 : گفت می منو به آوردن فشار

 چهار فرانک، ده جای به اگر ایم برده میبینی آها بینی، می آها -

 که حالی در بودیم؛ برده فلورین هزار چهار حاال بود فلورین هزار

 نوع نای که خشمی وجود با و است؟ تو تقصیر تواست؛ تقصیر االن
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 گرفتم می تصمیم هم باز من انگیخت، می بر من در کردن قمار

 .نکنم توصیه او به دیگر و بمانم خاموش

 همان در نیز دیگر تای سه آن آمد عجله با و ناگهان دگریو 

 .بودند اطراف

 و بودند گرفته را خود مادرش و بالنش مادموازل که بودم متوجه 

 .کردند می خیشو روسی، ریزهء پرنس آن با

 شده طرد حتی و بود گرفته قرار غضب مورد آشکارا خیلی ژنرال

 .بود

 در او گرچه. کند نگاه او به نبود حاضر حتی بالنش مادموازل 

 گاهی و برید می رنگش گاهی ژنرال بیچاره.میپلکید اطرافش

 مین توجهی نیز بزرگ مادر بازی به حتی و لرزید می میشد، سرخ

 و رفتند بیرون سرانجام روسی، پرنس آن و النشب مادموازل. کرد

 .برود ها آن دنبال به که کرد کوشش ژنرال

 :کرد زمزمه شیرین لحنی با بزرگ مادر گوش در دگریو

 .تواند نمی نه نه:برد نخواهد بازی این خانم، خانم خانم - 

 :گفت او به بزرگ مادر.کرد تمام بدی روسی با را اش جمله و 
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 !  بده نشانم خوب کرد؟ بازی دبای طور چه پس-

 هتوصی و کردن صحبت فرانسه به تند تند کرد شروع دگریو و

 و بود شانس انتظار در باید که گفت می و کرد می تالش کردن،

 سر مادربزرگ.بزند تخمین را اعدادی که این به کرد شروع حتی

 برای هم سر پشت دگریو و آورد نمی در سر او های حرف از

 پوش رو خود انگشت با. کرد می رجوع من به آنها کردن ترجمه

 گرفت دست به مداد یک عاقبت و داد می نشان را قمار میز سبز

 اش حوصله بزرگ مادر کردن حساب کاغذ روی به کرد شروع و

 . بود رفته سر

 ،بگویی یاوه و کنی خانم، خانم، که این جز تو شوم گم و باالبر -

 ! شو گم برو فهمی نمی چیزی یباز از هم تو نیستی، بلد کاری

 خود مطالب اثبات و تشریح به شروع بهتری طرز به که دگریو

 :کرد زمزمه نو از بود کرده

 … خانم ولی،-

 :داد دستور من به بزرگ مادر
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. دید خواهیم االن بگذار، او عقیدهء طبق بار یک خوب، بسیار-

 کالن یها بازی از را او خواست می فقط دگریو. بشود موفق شاید

 جمعی دسته و جدا جدا ها، نمره روی که کرد پیشنهاد. بدارد باز

 دوازده تاق اعداد روی فردریک یک او، نظر طبق من. بگذارم داو

 پنج و هیجده تا دوازده از اعداد روی فردریک پنج و اولی تای

 با و گذاشتم چهار و بیست تا هیجده از اعداد روی هم فردریک

 و چرخید صفحه. کردیم بازی به شروع ریکفرد شانزده این همهء

 .باختیم را همه ماه و «صفر: »داشت اعالم میزپا

 :کشید فریاد دگریو به رو بزرگ مادر

 می آدمها داخل را خودت تو بدبخت فرنگی!  داری پاالن خر چه-

 سرش چیزی که این بی! شو گم برو!! رذل میدهی؟ دستور و کنی

  کند؟ می داخل جایی هر به را سرش بشود،

 را شهای شانه بود، شده تلخ اوقاتش وحشتناکی طور به که دگریو

 ار خودش و افکند بزرگ مادر به آمیزی تحقیر نگاه. انداخت باال

 اب که آمد می خودش،عارش دلواپسی و صبری دربی. کشید کنار

 همهء با ساعت، یک از پس. بیفتد در غریب و عجیب پیرزن این
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 فریاد بزرگ مادر و بودیم باخته را پول همهء ما من، های کوشش

 کشیدن

 |! برگردیم-

 مهمان به وقتی خیابان، در. نزد حرف هم کلمه یک خیابان، تا 

 :شد خارج دهانش از جمالت این شدیم می نزدیک خانه

 خر، پیرزن بودم؟ شده احمق اندازه این به هیچ!! احمقی زن چه-

 . نیستی چیزی پیر حیوان یک جز تو

 :کشید فریاد شدیم، وارد عمارت به که این حضم به و

 ! کنیم حرکت باید شوید حاضر فورا تان همه چایی- 

 :پرسید مارتا

  بروید؟ کجا دارید قصد مهربان، خانم- 

 ادهآم را بنه و بار اپوتاپیچ، برس خودت کارهای به تو چه؟ تو به -

 |! ام باخته روبل هزار پانزده من گردیم می بر مسکو به. کن

 فتهگ کرد می گمان البد که حالی در و زده غم لحنی با پیچ پوتا 

 :گفت شد خواهد واقع دلپسند اش

 !من خدای عزیز، خانم روبل هزار پانزده -
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 شواهمه خفه!نیست زاری و گریه وقت حاال إ احمق یاال یاال،-

 ! بیاورند زود خیلی را حساب صورت بگو باشید آماده

 : گفتم او خشم کردن آرام برای من

 . بزرگ مادر کند، می حرکت ۱/  ۱ ساعت قطار -

  است؟ ساعتی چه حاال-

 .نیم و هفت ساعت-

 شاهی یک دیگر من ایوانوویچ آلکسی بد، چه ایه، عذابی چه-

 ولپ به تبدیل هم را اینها بدو.بگیر را دیگر سند تا دو این. ندارم

 .بیفتم راه چه با دانم نمی من گرنه و کن

 خانه مهمان به وقتی دیگر، ساعت نیم. کردم اطاعت من 

 به حرکتش قاطع خبر بودند، بزرگ مادر پیش ما کسان برگشتیم،

 دهکوبی را آنها قمار، در باختنش از بیش که این مثل مسکو، طرف

 ولی داد می نجات را او ثروت عزیمت، این که است درست. بود

 کسی چه ار دگریو های پول بکند؟ باید چه ژنرال مقابل، در

 بزرگ مادر مرگ انتظار به ناچار بالنش مادموازل پرداخت؟ خواهد

 ردیگ موجود یک با یا و روسی پرنس آن با ناچار و نشست نخواهد



Romanbook_ir 

221 

 

 و دلداری را او بودند، ایستاده او جلوی همه،.کرد خواهد فرار

 هم باز پولینا کردند، می توجیه را کارش و دادند می تسلیت

 به رو و میزده حرف شدت و تندی با آنها با رگبز مادر. بود غایب

 :کشید فریاد دگریو

 این دارد؟ ربطی چه شما به مزاحم آدمهای بگذارید راحت مرا-

 هستی؟ چه معطل ابله، زن تو و خواهد؟ می چه من از بزی ریش

  جنبی؟ می قدر این چرا

: کرد زمزمه طور این زد، می برق چشمانش که بالنش مادموازل

 از که حالی در و شد خارج و خنده زیر زد ناگهان و!« وش مرده»

 :گفت فرانسه به ژنرال، روبه گذشت می در آستانهء

  کرد؟ خواهد عمر سال صد

 : کشید فریاد بزرگ مادر

 الکسی گمشو برو بودی؟ داده وعده خودت به مرا مرگ تو آها، -

 پول است؟ مربوط چه شما کنابه بیرون را شان ایوانوویچ،همه

 |! شما مال نه ام باخته که است ودمخ
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 و شد خارج و کرد تعظیم انداخت، باال را هایش شانه ژنرال 

 :داد دستور مارتا به بزرگ مادر. او دنبال به دگریو

 |! کن پیدا را پراسکوویا برو-

 اتاقش رد پولینا. برگشت پولینا اتفاق به مارتا ، دقیقه پنج از پس 

 از ار روز تمام است بوده گرفته تصمیم گویا. بود مانده ها بچه با

 می مشغول دل و داشت غمگین قیافهای. نشود خارج اتاقش

 : کرد شروع بزرگ مادر. نمود

 این با خواهد می تو احمق ناپدری که است راست پراسکوویا، -

 از ربدت چیزهایی یا رقاصه یک شک بی که فرانسوی دیوانه، زنک

 ببینم بگو ام، فهمیده اواخر ینهم را این کند؟ ازدواج است، آن

  است؟ راست

 :گفت جوابش در پولینا

 خود از شنیدن با اما دانم نمی دقیق طور به را مطلب این من-

 یم فکر کند، مخفی را چیزی بیند نمی الزم که بالنش، مادموازل

 …کنم

 :برید را او حرف بزرگ مادر 
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 ام اشتهد عقیده همیشه اما فهمیده را چیز همه امن است بس-

 و ترین ارزش بی را او همیشه. بود خواهد این عاقبتش آخر او که

 موقعیت به اش همه او. ام دانسته می موجودات ترین پست

 شده بازنشسته که این وجود با هنوز را او کند می فخر خودش

 میدانم، را همه من.میدهد اهمیت آن به و میدانند ژنرال ، است

 ودب شده فرستاده مسکو به که را اییه تلگراف راحتی همه عزیزم،

 انتظار در «است؟ نیفتاده طاق به چشمش هنوز پیرزن، آیا: »که

 نمک نمی فکر کومینک، این پست، موجود این اند نشسته من ارث

 نداشته پول اگر اش عاریه های دندان با را ژنرال آقای جناب

 .بپذیرد هم نوکر عنوان به باشد،

 به هم ثروتی و دهد می ریح به و اردد هم پول زنک گویند می 

 ار ها تلگراف این تو اسکوویا پر نمیزنم، تهمت تو به من. زده هم

 خاطر به نو از را گذشته خواهم نمی من و ای فرستاده نمی

 یک مثل درست تو. داری بدی خصلت تو که دانم می. بیاورم

 یم باد نیشت جای بزنی نیش که وقتی کم، دختر هستی زنبور

 را مرحوم کاترین را، مادرت چون میسوزد حالت به دلم ولی. کند

 جا این در را اینها همهء حاضری ، خوب بسیار. داشتم دوست
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 و بکنی باید چه دانی نمی تو بیفتی؟ راه من با و کنی ترک

 .کنی زندگی ات باتاپدری حاال دیگر که نیست هم شایسته

 . ذاشتنگ بزرگ مادر ولی بدهد جواب میخواست پولینا 

 نمی چیز هیچ تو از من. ام نکرده تمام را حرفم هنوز کن، صبر-

 در. است قصری خودش برای ای دیده مسکو در مرا خانهء. خواهم

 از اگر و کنی اشغال را کاملش طبقه یک بود خواهی آزاد تو آن،

 من مالقات به هم متمادی های هفته آید نمی خوشت من اخالق

 نه؟ یا آری دهی،می جواب چه حاال، نیایی،

 حرکت فوری دارید تصمیم راستی آیا کنم سؤال اول بگذارید

 | کنید؟

 برایت که طور همان کم دختر کنم، می شوخی کنی می خیال -

 به نزدیک کوتاهی این به مدتی در.کرد خواهم حرکت ام گفته

 پنج. گذاشتم شما رولت ملعون بازی همین روی روبل هزار پانزده

 اطراف در را ساز تخته کلیسای یک ام کرده نذر که است سال

 مپول کار، این جای به و بسازم سنگ با دارم مسکو در که امالکی

 که کنم می حرکت عزیزم، حاال،. کردم تلف جا، این در آمدم را

 .بسازم را کلیسایم بروم



Romanbook_ir 

225 

 

 جا این به مداوا برای شما مگر بزرگ؟ مادر ها گرم آب آخر - 

 اید؟ نیامده

 لمث!  پراسکوویا نیاور غضب سر بر مرا هایت گرم آب باکن، ولم-

 من با ببینم بگو. بکنی را کار این خواهی می قصد از که این

 نه؟ یا کنی می حرکت

 :گفت چنین گرمی با پولینا 

 تشکر شما از نهایت بی دهید می پناه خود نزد مرا که این از من-

 من.اید دهز حدس مرا وضع از اندکی شما.بزرگ مادر کنم، می

 به رتأخی کمی با شاید کنید باور که هستم شما متشکر قدر این

 من مهمو و جدی دالیلی. هست دالیلی اکنون ولی بپیوندم شما

 دهپانز ماندید، می هم باز شما اگر.بگیرم تصمیم فورا توانم نمی

 …که کشید نمی روز

  کنی؟ می رد پس خوب،- 

 ترک را برادرم و خواهر انمتو نمی این بر اضافه. توانم نمی خوب-

 اب مرا شما اگر ولی. اند کرده ولشان دیگر راستی...که... که کنم

 نزد و آمد خواهم مسلما بزرگ، مادر باشید، داشته قبول ها بچه
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 نشان شما های مهربانی الیق را خودم و کرد خواهم زندگی شما

 ! کنید باور. داد خواهم

 :افزود و گفت هیجان با را اینها

 .بزرگ مادر است ممکن غیر های بچه بی ولی-

 از تهگذش. نبود کردن گریه فکر به پولینا از نکن نق نق خوب،- 

 برای عاقبت نیز ها جوجه( کرد نمی گریه وقت هیچ که این

 وانگهی. است بزرگ خیلی کرد،النه خواهند پیدا جایی خودشان

 نمی راه هم باز حاال. است رسیده شان رفتن مدرسه وقت آنها

 ولی خواهم می را تو خوبی امن پراسکوویا باش، مواظب.افتد

 طرف از اسکوویا پر میدانم را همه افتی؟ نمی راه چرا که میدانم

 !باشی خیری و خوبی هیچ منتظر نباید فرانسوی مردک این

 پس. بودند جریان در همه)جهیدم جا از من و شد، قرمز پولینا 

 !(مدانست نمی چیزی که بودم من تنها

 اصراری مطلب این در من نشو خاطر رنجیده است بس خوب، -

 دختر تو فهمی؟ می باش مواظب فقط. داد نخواهم خرج به

. است کافی خوب، بسیار. کند می اذیت مرا این...هستی باهوشی

  !خداحافظ ندارم، کاری باتو دیگر اما دیده خیلی دیگر را شما من
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 :گفت پولینا

 .بزرگ ادرم آمد خواهم همراهتان-

 به من که این از گذشته بود، خواهی من مزاحم است فایده بی -

 . ام بوده شما با کافی اندازه

 یدکش پس را خود دست او ولی بوسید، را بزرگ مادر دست پولینا

 رد من پهلوی از وقتی پولینا. داد بوسه را پولینا پیشانی روی و

 .گرداندبر را هایش چشم زود و افکند من به نگاهی میشد

 قطار حرکت تا ایوانوویچ آلکسی کنم، می خداحافظی هم تو از-

 شده خسته من دست از باید تو. است مانده باقی ساعت یک

 !بگیر را فردریک پنجاه این بیا. باشی

  ...مبادا که کنم می فکر ولی بزرگ، مادر متشکرم نهایت بی -

  :کنم رد نتوانستم من که کشید فریاد سخت چنان بزرگ مادر

. ابی من پیش ماندی خانمان بی مسکو در اگر یاال بگیر، باال -

 توانی می هم تو حاال. داد خواهم اختصاص برایت را ای گوشه

 .بروی
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 نیم درست. کشیدم دراز بستر روی و شدم داخل اتاقم به من 

 وسیع دیگر اکنون فاجعه. بودم افتاده پشت به طور همان ساعت

. کنم فکر آن به که داشتم بسیاری موضوعات من و بود شده

 مردک این پس. کنم صحبت جدی پولینا با گرفتم تصمیم

 گذشته تواند می ها آن میان چیزی چه دارد؟ حقیقت فرانسوی،

 اینها همه ای؟ مقایسه چه من، خدای وای و!!!دگری و پولینا باشد؟

 .نبود جا سر حالم شدم، بلند عجله به. بود نکردنی باور

 با و بروم آستلی مستر جوی و جست به دم همان در خواستم می

 شبی خیلی بایست می او. بزنم حرف است ممکن بیشتر چه هر او

 | نبود؟ معمایی آستلی مستر این خود آیا ولی بداند ما از تر

 |:بود پیچ پوتا. کوفتند را اتاقم در ناگهان

  خواهند؟ می را شما خانم ایوانوویچ، آلکسی - 

 هب بیشتر دقیقه بیست است نکرده حرکت هنوز طور؟ این که

 .است نمانده باقی قطار حرکت

 خیلی» میشوند بند جا سر زحمت به هستند، مضطرب و دلواپس

 معطل خدا به را شما ببینند، خواهند می را شما «زود خیلی زود،

 ! نکنید



Romanbook_ir 

229 

 

 بودند آورده راهرو توی را بزرگ مادر. رفتم پایین دم همان در من

 . بود داشته نگه دست در را اسکناس اوکیف و

 ... برویم بیفت، جلو ایوانوویچ، آلکسی -

 خواهم آن روی هم را پوستم من" بزرگ؟ کجا،مادر به آخر-

 تا اموقوف سؤال و بیفت راه برویم،.ببرم باید عاقبت ولی گذاشت

 نیست؟ کرد، خواهیم بازی نیم و یازده ساعت

 و گرفتم را تصمیم وراف و کردم فکری.زد خشکم جایم سر من 

 : گفتم

 .آیم نمی من ولی آزادید خودتان شما واسیلیونا، آنتونی -

 آمده شما همهء سر بالیی مگر است، شده چه طور؟ این چرا-

 ! است

 نمی من. کنم می سرزنش را شما کار من ولی آزادید شما-

 مرا. آن شریک نه و باشم کارتان این شاهد خواهم می نه. خواهم

 هم را تان فردریک پنجاه این. واسیلیوتا آنتونی دارید،ب معاف

 ! دار نگه خدا بگیرید
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 رماد صندلی نزدیک که کوچک میز یک روی را اسکناس بستهء

 من سر پشت بزرگ مادر. رفتم و کردم تعظیم گذاشتم، بود بزرگ

 :کشید فریاد

 پیچ، پوتا!! کرد خواهم پیدا را راه تنها خودم خوب، حماقتی؟ چه

 !ببرید امرا برویم بیا من الدنب

                                                                                        

*** 

 ماتاق به شب نصف از پس حاال و ام نکرده پیدا را أستلی مستر

 ورط چه بزرگ مادر روز که ام گرفته خبر پیچ پوتا از ام برگشته

 ردهک تبدیل پول به برایش من را چه آن تمام. بود رسیده پایان به

 پرنس همان. است بوده باخته را دیگر روبل هزار دو یعنی، ؛ بودم

 بود، داده اش دوفردریک بزرگ مادر روز، همان صبح که لهستانی

 و نظارت را اش بازی وقت، تمام در و بود شده اش کاره همه

 بوده کرده تمداداس پیچ پوتا از کار اول در. است کرده می رهبری

 آن که بوده وقت همین در و بوده کرده طرد را او زود خیلی ولی

 نه هم را روسی او. است کرده معرفی را خودش لهستانی پرنس

 هم با را زبان سه ولی. است زده می حرف خوب، زیاد چندان
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 مخصوص طوری را آن کس هر که طوری به کرده، می مخلوط

 پا از طوری ناسزابه و فحش از را او بزرگ مادر. است شنیده می

. است افکنده می خانم پاهای به را خود دائما او که بوده آورده در

 :کرد نقل طور این من برای پیچ پوتا

 با بزرگ مادر ایوانوویچ، آلکسی کرد، مقایسه شما با را او شد نمی

 هک یکی، این که صورتی در کرد، می رفتار جناب یک مثل شما

 مادر.کرد می مطالبه پول او از میز سر بدهد،همان مرگ مرا خدا

 به او با. گرفت دزدی و تقلب حال در را او مچ بار دو بزرگ

 حتی. خواند بخواهید، که اسمی هر به را او.کرد می رفتار خشونت

 می مردم همهء میخورم قسم که کشید طوری به را موهایش

 برایش شما که را پولی عزیزم،همهء آقای بزرگ، مادر. خندیدند

 .آوردیم خانه مهمان به را بیچاره خانم. باخت بودید، کرده تبدیل

 توی و کشید خود به بزرگ صلیب یک بنوشد، که خواست آب

 .است بوده شده خسته زیاد خیلی که بود پیدا. رفت رختخواب

 به شیرین رؤیاهای خداوند الهی که رفت خواب به فورا چون

 !!بفرستد او خواب

 : گرفت نتیجه طور ینا پوتاپیچ 
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 می آیا. نداشت خوبی چیز هیچ من برای خارجه خارجه آها -

 جا آن در برسانیم؟ خودمان مسکوی به زود را مان خانم توانیم

 آنها مثل جاها این و پراکنند می عطر که هایی گل نداریم؟ چه

 می دارند ها سیب که است وقتی حاال جا، آن. شود نمی پیدا

 همهء بایست می نه، ولی هست فضا هست، هوا جا آن رسند،

 !... آه کردیم، می ترک خارجه برای را اینها

 

 

 

 

 

13 

 به. ام نزده دست ها یادداشت این به که است ماه یک بیش و کم

 روعش قوی، ولی نامرتب تأثراتی نفوذ اثر بر که هایی یادداشت این

 .بود شده
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 وقوع حقیقت در میزدم حدس را بودنش نزدیک من که ای فاجعه

 می من چه آن از تر ناگهانی و شدیدتر بار صد ولی یافت،

 اب داشت ارتباط من به که جا آن تا کم دست فاجعه این.اندیشیدم

 ماجراهای و داشت انگیز غم حتی و هیاهو پر عجیب، چیزی خود

 این تا کم دست یا و آورد پیش من برای مانندی معجزه تقریبا

 صورتی در. کنم می تلقی طور این را آنها من آنم در که ساعتی

 پا بر من که گردبادی داشتن نظر در با دیگر جهت یک از که

 رد چه آن ولی. بودند نیز استثنایی ماجراهاندکی این بودم، کرده

 برابر در خودم رفتار آمد می آمیز معجزه همه از بیش من، نظر

 رکد را آن ام نشده موفق هنوز نیز خودم که بود وقایع این

 حتی است گذشته خیالی و خواب مثل اکنون اینها همهء.کنم

 شد؟ چه آخر... ولی بود، صمیمی و قوی بسیار چه گر من، عشق

 گاهی که طوری به. است نمانده باقی آن از چیزی اکنون راستی

 مامت آیا و ام بوده نشده دیوانه من آیا: »میرسد خاطرم به فکر این

 در هم هنوز شاید!ام؟ بوده نبرده سر به تیمارستان در را ایام این

 و است نبوده واهی خیال جز اینها تمام یعنی، هستم؛ تیمارستان

 .«بود نخواهد
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 چه کسی) ام خوانده تو از و ام کرده آوری جمع را یادداشتهایم

 یک در را آنها که کنم ثابت خودم به که این برای شاید میداند

 دارد پاییز. هستم نهات حسابی اکنون. ام ننوشته تیمارستان

 شهر این در من. اند گذاشته زردی به رو برگها و شود می نزدیک

 کوچک شهرهای قدر چه که آه) برم می سر به کوچک، و افسرده

 چیزهایی به که این جای به و هستند تیره و افسرده آلمان

 به هک احساساتی تأثیر و نفوذ زیر در بدهم انجام باید که بیندیشم

 نفوذ زیر در.برم می سر به اند شده فراموش و محو زحمت

 تازه باد تند این نفوذ زیر در و گذشته تازه های زمان یادگارهای

 ای گوشه به خاشاکی مثل و برد خود همراه به طور آن مرا که

 ادتندب این دست بازیچهء هنوز که رسد می نظرم به گاهی. افکند

 روی در مرا طوفان همان اکنون هم که رسد می نظرم به و هستم

 خود هماهنگی من و کشاند خواهد راه سر به خود سریع های بال

 به و کرد خواهم فراموش را اندازه معنای و داد خواهم دست از را

 . پایان بی سری دوار به افتاد خواهم سر دوار

 سر از دقیق طور به گذشت، ماه این در را چه آن اگر وانگهی

 از.نمک پیدا نجات سر دوار از و بیایم یثبات آینده در شاید بگیرم،

 و اندوهناک بسیار ها شب گاهی. بنویسم که میخواهد دلم تو
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 هر از وقت، کردن تلف برای که است این عجیب چیز است، خالی

 پول های رمان خواندن به حتی مفلوک، اتاق یک در شده، که راه

 ستوه به مرا گرچه که پردازم می آنها آلمانی ترجمهء( کوک دو

 وا تعجب به مرا این و خوانم می باز این، وجود با ولی آورد می

 وسیلهء به یا و خواندن وسیلهء به خواهم می شاید. دارد می

 هم در را نزدیک بسیار گذشته، این جذبهء تری جدی سرگرمی

 تمام شده، حاصل آن از که تأثراتی و آشفته خواب این. بشکنم

 چیزهای با اگر ترسم می که دیح به. است عزیز من برای اینها

. برود میان از و بشود پخش هوا در دود مثل کند برخورد ای تازه

 تا شاید مطمئنا و است عزیز من برای خاطرات این همهء آری،

 . بماند یادم به هم این از بعد سال چهل

 توانم می اکنون وانگهی. گیرم می دست به را قلم جهت هر به

 تأثرات چون. بگذرم و بدهم شرح خالصه طور به را چیزها برخی

 . نیستند اند بوده این از پیش که ها همان دیگر من

                                                              *** 

 آخرین تا روز آن فردای. بدهیم خاتمه را بزرگ مادر کار قبال

 مردمی بود؛ حتمی امر این وقوع. بود باخته را خود پول شاهی
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 سرازیری در که ای سورتمه مثل افتند می راه این در که او مثل

 تمام. غلتند می آن در تر سریع دقیقه هر باشد، افتاده دار برف

 نبودم حاضر خودم من. بود کرده بازی شب هشت ساعت تا را روز

 مامت در پیچ پوتا. بردم پی مطلب این به بود که شایعاتی راه از و

 لهستانی. است بوده حاضر او خدمت به ارخانهقم در ساعات این

 شده عوض بار چندین اند کرده می کمک بزرگ مادر به که هایی

 و بود گرفته را مویش پیش شب که را لهستانی همان اول بودند

 بدتر تقریبا که را دیگر لهستانی یک و بوده کرده رها بود، کشیده

 وقتی. است هبود گرفته کمک به کرده، می اش راهنمایی او از

 همان است بوده خواسته و بوده کرده رها هم را دومی لهستانی

 عقب خود مغضوبیت مدت در و بوده نرفته هنوز که را اولی

 مادر. بطلبد کمک به دوباره است، زده می پرسه خانم صندلی

 اضرح نیز دومی لهستانی. است بوده شده نومید کامال دیگر بزرگ

 طرف یکی نتیجه در و برود خود رکا پی قیمت هیچ به نبوده،

 دربارهء مدام و اند بوده ایستاده او چپ طرف دیگری و راست

 هر و اند کرده می جدل و بحث هم با مختل، های بازی و داوها

 یعنی، ،«الجاک» را یکدیگر و اند گفته می تاسزا هم به دوشان

 تعارفهای قبیل این از و اند کرده می خطاب ونادرست دزد
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 و اهو به سر و اند کرده می آشتی یکدیگر با هم بعد و یلهستان

 گذاشته می بازی به را بزرگ مادر های پول قدر، و قضا به بسته

 پول خود برای کدامشان هم،هر از کدورت و رنجش موقع در. اند

 یاهس روی دیگری و قرمز روی یکی مثال اند، گذاشته می بازی به

 را او و اند گردانده می بزرگ ادرم به رو را سرشان بازی پایان در و

 که حالی در عاقبت او که حدی به اند، انداخته می اشتباه به

 به پیر میزیای یک پشتیبانی با بوده، شده اشک از پر چشمش

 افریاده وجود با را دو آن فورا و. است بوده افتاده استغاثه و تضرع

 نوبت به ود هر. اند بوده انداخته بیرون در از هایشان اعتراض و

 را آنها همه و است بدهکار آنها به بزرگ مادر که اند کرده می ادعا

 اهدنخو آنها به چیزی که است گفته نیز و انداخته می اشتباه به

 از پس روز همان شب را اینها همهء بدبخت پیچ پوتا. پرداخت

 بسیار و نمود تعریف من برای کرد، می گریه که حالی در باخت،

 را خودشان های جیب بازها، حقه این که این از بود غمگین

 بوده دیده هم دزدی ارتکاب حین در حتی را آنها. بودند انباشته

 زرگب مادر از آنها از یکی مثال. اند رفته می کش حیایی بی با که

 مادر داو پهلوی را آن و بود خواسته انعام عنوان به فردریک پنج

 فریاد او و برده بزرگ مادر. است بوده گذاشته بازی به بزرگ
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. است باخته بزرگ مادر و است او به متعلق برد که است کشیده

 ردهک دخالت پوتاپیچ اند، بوده انداخته بیرون در از را دو آن وقتی

 مادر. است سکه از پر دوشان، هر جیبهای که است بوده گفته و

 دو آن بدهد دستور که است خواسته میزیا، از دم همان در بزرگ

 به هک خروس تا دو مثل)لهستانیها فریاد و داد وجود با و بگیرند را

 بجی دم در و بوده رسیده سر قمارخانه پاسبان ،(باشند افتاده دام

 به بزرگ مادر. کند می خالی بزرگ مادر نفع به را دو آن های

 کنندگان اداره و پاها میز که داشته باختن برای پول قدری

 شهر همه، در او آوازهء کم کم و ردهک خود فریفتهء را قمارخانه

 ممالک، همهء از گرم آب های چشمه مدیران. بوده شده پراکنده

 رپی کنتس» این تماشای برای خود، رتبهء و مقام تعیین بدون

 هجوم است باخته «میلیونها تاکنون و است شده بچه که روسی

 . اند آورده می

 دو آن شر از که داشت را این استحقاق تر کم بزرگ مادر ولی

 در و آمد دیگر نفر یک دو، آن جای به. یابد خالصی لهستانی

 خیلی هم را روسی یکی، این. کرد خدمتگزاری اظهار دم، همان

 داشت خدمتکار یک به زیادی شباهت گرچه و میزد حرف خوب

 .بود پوشیده لباس جنتلمنها مثل ولی
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 دم تا نیز او. بود زیاد اش خودخواهی و داشت بلندی های سبیل 

 می خود اطرافیان مقابل در را خود ولی شد می خم خانم پای

 بر مسلط باره یک را خودش خالصه. میداد فرمان آمرانه و گرفت

 در لحظات، تمام در. او خدمتگزار نه کرد می معرفی بزرگ مادر

 می قسم بزرگ خدای به و کرد می بزرگ مادر به رو بازی، هر

 و است شریف مرد یک یعنی، »رمزاونو پان» یک او که خورد

 این تکرار اثر بر بزرگ مادر. گرفت نخواهد هم شاهی یک حتی

. ودب داشته برش ترس و بود افتاده شک به او به نسبت ها، قسم

 پیدا قمار در او راهنمایی برای راستی کار آغاز در که آقا این ولی

 اصال هک بود انداخته این خیال به را بزرگ مادر کم کم بود، شده

 دو آن ساعت، یک از پس نه؟ یا شود خالص او شر از تواند می

 تپش و بود شده پیداشان دوباره خانه قمار از شده اخراج لهستانی

 اظهار به شروع نو از و بوده آمده بزرگ مادر گردان صندلی سر

. بوده دستمزد خاطر به البته که اند بوده کرده خدمتگزاری

 ،شریف مرد همین ،«زاوئورم پان» مینه که میخورد قسم پوتاپیچ

 چون. شد بدل ردو میانشان چیزهایی حتی و زد چشمکی آنان به

 اصال را گردانش صندلی وقت آن تا و بود نخورده ناهار بزرگ مادر

 به شود، واقع مفید توانست ها لهستانی از یکی بود، نکرده ترک
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 یشبرا چای هم بعد و گرم آب فنجان یک و دویده بوفه طرف

 نزدیک ولی.اند بوده رفته جا آن به دوشان هر بعد و است آورده

 مادر که اند بوده فهمیده مردم همهء که وقتی روز، آخر های

 او گردان صندلی عقب باخته، نیز را خود اسکناس آخرین تا بزرگ

 ده،ش پیداشان کجا از است نبوده معلوم که لهستانی، نفر شش تا

 سکه آخرین اکنون میدید که گبزر مادر. بودند کشیده صف

 به لهستانی جفت یک این با رود می بین از دارد نیز هایش

 فراموش را بزرگ مادر وجود تقریبا که «شریف مرد آن همراهی

 او به توجهی که این آنهابی و ساخته می جوری یک بود، کرده

 پول خودشان اند، شده می دراز میز طرف به او سر فراز از بکنند،

 را پول خودشان و اند داده می دستور خودشان و اند داشته می بر

 هم جنجال و جار هم با حال عین در و اند گذاشته می بازی به

 شده پاکباخته درست بزرگ مادر که وقتی حتی و اند؛ کرده می

 می بر خانه مهمان طرف به عصر هشت ساعت های نزدیک و بوده

 به متصمی اند انستهتو نمی که لهستانی نفر چهار یا سه گشته،

 میدویده گردانش صندلی راست و چپ در بگیرند، او کردن ترک

 می اظهار مداومی، و بارانه برد حرفی پر با و کنان داد و جیغ و اند

 خود تا. کند تالفی را آن باید و زده گول را آنها او، که اند داشته
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 بد با را آنها جا، آن در و اند بوده دویده او دنبال خانه مهمان

 .اند کرده بیرون در از زور به و رفتاری

 نود روز این در بزرگ مادر کرد، می پوتاپیچ که حسابی طبق 

. ودب باخته پیش شب که پولی از نظر صرف بود، باخته روبل هزار

 مطالبات اوراق پنج، صدی قرضهء استاد بهادارش، اوراق تمام

 من و بودند فتهر بین از دیگری از پس یکی سهام، اوراق و دولتی

 ایشج که این تقریبایی بود توانسته او که بودم تعجب در این از

 روی جایش سر سالم ساعت هشت کند،هفت ترک ای دقیقه را

 بار هس گفت می پیچ پوتا که طور آن ولی. بنشیند گردان صندلی

 امیدهای طریق این به و بوده کرده هم بزرگی راستی به ای برده

 گهی،وان داشته می باز برگشتن از را او که است هبود یافته ای تازه

 و بیست نزدیک توان می طور چه که میدانند کشته کار قماربازان

 به را چشم که این بی و دست به ورق جا یک در ساعت چهار

 .ماند چرخاند، راست و چپ

. گذشت ما خانهء مهمان در نیز دیگری قاطع وقایع روز همین در 

 عمارت در هنوز بزرگ مادر که وقتی صبح، یازده ساعت از پیش

 را خود نهایی اقدام که گرفتند تصمیم دگریو و ژنرال بود، خودش
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 فتنر فکر که این بی بزرگ مادر که بودند فهمیده وقتی. بکنند

 اطعق و صریح او با که این برای. گشت خواهد بر قمارخانه به باشد

 متجس از و یدهمیلرز که ژنرال.رفتند او پیش کنند، گو و گفت

 است، بوده شده حال بی آورد، خواهد بار او برای که وخیمی نتایج

 ساعت نیم که این از پس و رفته در به دستش از اختیار دیگر

 اعتراف را چیز همه حتی و است داده قسم را او و کرده استغاثه

 مادموازل به نسبت را عشقش و خود های قرض یعنی، بوده؛ کرده

 بزرگ مادر برای است بوده کشیده جنون به رشکا) نیز بالنش

 مکال به ای کننده تهدید لحن دفعه یک است، بوده ساخته فاش

 مادر کردن سرزنش و کوفتن زمین پا به شروع و بوده داده خود

 چنین و ساخته ننگین را شان خانوادگی نام چرا که کرده بزرگ

 بوده فتهگ عاقبت آخر و است، آورده بار شهر تمام در افتضاحی

 ار شهربانی آخر،. اید ساخته اعتبار بی را روسیه ،نام خانم شما -

 !اند کرده درست کارها جور همین برای

 بیرون اتاق از خود عصای ضرب به را او کار، آخر در بزرگ مادر و 

 . بوده کرده
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 به مراجعه امکان درباره دگریو و ژنرال نیز دیگر بار دو یا یک

 ینع در و بدبخت پیرزن یک. »اند بوده ردهک گو و گفت شهربانی

 را خودش قمار، در عاقبت است، شده بچه که شرافتمند، حال

 او کار در توان نمی آیا» خالصه. غیره و «ساخت خواهد مفلس

 ...  «ساخت؟ تعیین او برای سرپرستی با و کرد دخالتی

 و انداخته می باال را خود های شانه سادگی به خیلی دگریو ولی

 و طول و بگوید چه دیگر است دانسته نمی که ژنرال ریش هب

 سرانجام. است خندیده می کرده، می گز را خود کار اتاق عرض

 کشیده بیرون میان آن از را خودش و بوده شده خسته دگریو

 با پنهانی مالقات یک از پس او که رسید خبر عصر،. است بوده

 . ستا کرده ترک را خانه مهمان بالنش، مادموازل

 تصمیم صبح همان از بالتش، مادموازل یعنی، دیگری؛ این اما

 ندک گردش برود که بود فرستاده را ژنرال.بود گرفته را خود قطعی

 برای او که وقتی و بود، کرده دور خود نظر مد از را او حتی و

 آن بازوی به و باز را او بوده آمده خانه قمار به عجله با مالقاتش

 است بوده کرده وانمود طوری بالنش مادموازل.بوده دیده روسی

 طور همین هم بیوه کومینک مادام شناسد؛ نمی را او انگار که
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 تمام در. بودم نکرده هم سالم او به پرنس و است؛ بوده کرده

 بوده داده قرار آزمایش مورد را یکی این بالنش روزمادموازل مدت

 ولی.بگیرد را خود قطعی تصمیم تا است کرده می بازی او با و

 دچار سخت روسی پرنس این شخصیت بارهء در که افسوس

 .افتاد اتفاق روز همان شب کوچک، فاجعه، این. است بوده اشتباه

 یرفق و چیز بی کلیسا، مرد یک مثل پرتس آقای که شد کشف

 به پول سند، مقابل در که است بوده خواسته در ازو حتی و است

 بوده کرده بیرون را او بالنش. کند قمار رولت در تا بدهد قرض او

 .است بوده بسته خود روی به را اتاق در و

 تربه یا رفتم آستلی مستر سراغ به من که بود روز همین صبح 

 باغ در یا و قمارخانه در را او بتوانم که بیاین را صبح تمام بگویم

 اش خانه مهمان در را روز این.گشتم می دنبالش بیاورم گیر ملی

 آهن راه ایستگاه از که دیدم را او پنج ساعت. بود وردهنخ غذا

 عجله. رفت می «ها انگلیس خانهء مهمان طرف به و آمد بیرون

 در بود دشوار که حدی به.نمود می مشغول دل سخت و داشت

 که طور همان.خواند را تأثری یا و غمی و اندوه خطوط اش قیافه

 با و داد دست من با خوشحال خیلی میرفت، را راهش سرعت به

 : گفت اش عادی لحن
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 که داد می جواب من به طوری او ولی افتادم او همراه به!« آها«

 .نکرد توانستم نمی

 گفته به دقت و عجله با او کردم صحبت بزرگ مادر از او با من

 آهسته من. انداخت باال را هایش شانه بعد و داد گوش من های

 :گفتم

 . شد دخواه پاکباخته زودی همین به -

 آماده قمار برای را خودش کردم می حرکت من وقتی بله، آه -

 داشته وقت اگر. باخت خواهد او که دانستم می خوب کرد، می

 .است عجیبی آدم. بینم می قمارخانه در را او و روم می باشم

 ام نکرده او از را سؤال این تاکنون طور چه که این از متعجب من 

 : پرسیدم

  د؟بودی رفته کجا-

  فرانکفورت به -

 بودید؟ رفته کاری برای-

 .کارهایم برای بله، -
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 راه او با من که طور همان وانگهی ؟ داشت فایده چه کردن اصرار

 به سر با برگشت، «فصل چهار خانهء مهمان» طرف به رفتم می

 کم کم خانه، مهمان به برگشتن موقع. رفت و کرد ای اشاره من

 زده حرف او با دوساعت که روز آن حتی که آوردم می یاد به

 نداشتم چیزی... که زیرا آورم؛ در او از چیزی بودم نتوانسته بودم،

 و بود دشوار من برای بود طور همین درست اری!!  بپرسم او از که

 .کنم مرتب جمله یک در را سؤالم که بود نشدنی

 دهکر گردش ملی باغ در شان کلفت و ها بچه با پولینا روز، تمام 

 می دوری اش ناپدری از پیش مدتی از. بود مانده خانه در یا و بود

 مسائل درباره کم دست و زد نمی حرف او با هیچ تقریبا و گزید

 درک پیش ها مدت از را مطلب این نمیشد سخن هم او با جدی

 گیر وضعی چه در امروز ژنرال میدانستم که من ولی بودم کرده

 .گذرد در پولینا از باشد تهتوانس کردم نمی فکر است، کرده

 در مهمی گوی و گفت دو آن میان حتما که است این مقصودم

 تلیآس مستر با صحبتم از پس وقتی عالوه، به. است بوده گرفته

. دمکر مالقات بود ها بچه با که را پولینا برگشتم، خانه مهمان به

 که انگار. شد می خوانده ناپذیر تشویش آرامشی اش قیافه در

 به. است گریخته سالم خانوادگی، های طوفان این همهء از او فقط
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 خودم اتاق به تلخ اوقاتی با من و داد جواب سر بااشارهء من سالم

 . برگشتم

 واقعهء از بعد را او و کردم می پرهیز او با گوی و گفت از البته

 اندازهای تا عالوه به. بودم ندیده هم بار یک حتی وورمرهلم،

 که اندازه همان به ولی. بودم شده مغرور و بودم هگرفت را خودم

. شد می ایجاد من در حقیقی نفرتی و غیض گذشت، می زمان

 نمی این بر دلیل من، نظر به داشت، نمی دوست مرا هرگز هم اگر

 مرا های اعتراف و بیندازد پا زیر طور این مرا احساسات که شد

 یراست به من که دانست می خوب کند، تلقی تحقیر با طور این

 او با که بود داده اجازه و بود پذیرفته خودش و میدارم دوستش

 عجیبی طرز به ما روابط بگویم، را راستش!بزنم حرف طور همین

 کردم می حس من پیش، ماه دو از پیش مدتی از بود شده شروع

 و خواهد می خود اسرار محرم و دوست یک عنوان به مرا او که

 بدی نتیجهء این ولی. شد موفق کار این در هم ای اندازه تا حتی

 جهت همین به و شد؛ منتهی ما میان عجیبی روابط ایجاد به دادو

 عشق اگر ولی. کنم صحبت او با لحن آن با کردم شروع که بود

 با زدن حرف طور این از مرا چرا بود، ناخوشایند برایش من

  کرد؟ نمی منع خودش
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 حتی و نکرده منع زدن حرف رطو این از مرا: »گفتم می خودم به

 برای البته. است کرده هم وادار زدن حرف طور این به مرا گاهی

 کاست و کم بی و مطمئنم، مطلب این از. من کردن ریشخند

 عصبانی از و من های حرف به دادن گوش از او که کنم می تأیید

 بیش مرا که این از. آید می خوشش آنها، از کشیدن درد و شدن

 نشان عالقگی بی هایم حرف به نسبت و کند تحقیر هانداز از

 آید می خوشش هم این از سازد، مبهوت مرا طریق این به و بدهد

 ناممکن من برای زندگی او بی که نیست اطالع بی هم این از

 نمی دیگر من و است گذشته بارون، آن واقعهء از روز سه. است

 کردم، مالقات را او که اکنون هم. کنم تحمل را جدایی این توانم

 ردیگ هم او پرید رنگم که حدی به کرد، زدن تند به شروع قلبم

 طفق آیا ولی هستم الزم برایش کدامن زندگی من بی تواند نمی

 «دلقک؟ یک عنوان به

 مادر با که گویی و گفت داردا خود دل در رازی که است مسلم

 کرده تدعااس او از بار چندین بود، آورده درد به مرا دل کرد بزرگ

 راستی من که دانست می خوب او و باشد صادق من با که بودم

 می تحقیر مرا همیشه ولی ببازم راهش در را سرم بود نزدیک

 را ام زندگی من که این مقابل در بگویم بهتر یا و است کرده
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 وخنده مسخره گستاخیهای من،فقط از او ام، کرده تقدیمش

 کرده می تقاضا انداختم، راه ونبار با که جنجالی نوع از را آوری

 ردکم این که است ممکن آیا نبوده؟ کننده عصبانی این آیا! است

  «آستلی؟ مستر و باشد؟ او چیز همه فرانسوی،

 چه این، وجود با دادم؛ دست از را افکارم رشتهء جا این در

  |! کشیدم می عذابی و شکنجه

 لمق بود تولیمس من بر خشم که حالی در آمدم، اتاقم توی وقتی

 :نوشتم را کاغذ این انداز قلم و گرفتم دست به

 تاس نزدیک کارها پایان که کنم می حس الکساندروونا، پولینا -

 برای. گذاشت خواهد تأثیری حتما هم شما روی در پایان این و

 راگ نه؟ یا دارید احتیاج من سر به آیا: کنم می تکرار بار آخرین

 خبر من به خورم می دردتان به د،باش که امری گونه هر برای

 کرف و برم می سر به اتاقم در را اوقاتم بیشتر من اکنون بدهید،

 مرا ای بنویسید، من به احتیاج صورت در. بروم بیرون که کنم نمی

  .بطلبید

 برایش طبقه گارسون وسیلهء به و گذاشتم پاکت توی را کاغذ

 او شخص ستد به را کاغذ که دادم دستور او به و فرستادم
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 گارسون دقیقه چند از پس ولی نبودم جواب منتظر. برساند

 .«رسانند می سالم من به: »که گفت و برگشت

 کارش اتاق در او شدم احضار ژنرال حضور به کنیا هفت، ساعت

 افتاده تخت روی عصایش و کاله داشت، تن پر خدمت ولباس بود

 ودب باز هم از هایشپا. بود ایستاده اتاق وسط شدم، وارد وقتی. بود

 حرف خودش با بلند بلند و بود انداخته پایین را سرش و

 تقریبا و انداخت من طرف به را خودش دید، مرا که همچه.میزد

 می و رفتم عقب خود به خود من که طوری به کشید فریاد

 با مرا و گرفت مرا های دست او ولی. کنم فرار و بگذارم خواستم

 یک روی مرا و نشست جا آن .کشید تخت طرف به خودش

 مرا های دست که این بی و نشاند خودش مقابل راحتی، صندلی

 برق مژگانش روی اشک که حالی در و لرزان لبهایی با کند، رها

 : گفت آمیز استرحام لحنی با میزد،

 !کنید رحم بدهید نجات مرا بده نجات مرا ایوانوویچ، آلکسی-

 در. ماندم طور بفهمم،همان چیزی بتوانم که این بی مدتی من 

 رحم: »که کرد می تکرار هم سر پشت سخنانش، موج میان

 و توصیه باید که زدم حدس عاقبت من!« باشید داشته کنیدارحم
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 که او، باشم گفته بهتر یا. باشد داشته انتظار من از را نصیحتی یا

 بود، درمانده و نومید و غمگین و بودند کرده ترکش طرف همه از

 حرف برای زدن حرف برای فقط مرا و آمده خاطرش به نم یاد

 با بود داده دست از را عقلش. بود خواسته درنگ بی و مداوم زدن

 ودب نزدیک و بود چسبانده هم به را هایش دست. بود منقلب اقال

 می اطمینان صد در صد برای. بیفکند من زانوی روی را خودش

 را او و بیاورم گیر را نشبال مادموازل و بروم من که این برای دهم

 ستد. کنم ژنرال با ازدواج به تشویق کنم، برگشتن به تشویق

 :گفتم آخر

 بکنم؟ توانم می چه من آخر من، عزیز ژنرال کنم، می خواهش

 .باشد نشناخته هنوز مرا شاید بالنش مادموازل

 برایش فهمید نمی و خورد نمی درد به هرگز ها حرف این ولی

 مادر دربارهء نامربوطی و هم در حرفهای. یندگو می دارند چه

 شهریاتی به که داشت اصرار خودش فکر در و گفت می بزرگ

 : گفت جوشید، می نفرت و غیض از که حالی در کند؛ رجوع

 دولتی مقامات که دار، پلیس دولت یک در روسیه، در روسیه، در-

 زیر افور را او مثل هایی پیرزن میدهند، انجام را خودشان وظایف
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 و خطابی لحن ناگهان که حالی در)میدهند قرار کسی سرپرستی

 بله( میزد قدم را اتاق عرض و طول و بود گرفته آمیزی سرزنش

 در موهومی آدم به رو) آقا؟ ندارید اطالع مطلب این از آقابله

 زنپیر روسیه در...بله....آقا بدانید خوب، بسیار( کرد اتاق گوشهء

 می شان مطیع زور به. آورند می در طاعتا به را این مثل هایی

 !ملعون!  آها... کنند

 ریزان اشک بیش و کم لحظه، یک از پس و افتاد تخت لبه روی 

 نخواهد او زن بالنش مادموازل: »که گفت من برای خفه صدایی با

 اش تلگرافی خبر جای به خودش بزرگ، مادر که حاال زیرا شد

 می خیال.«نیست خبری ارث زا که است شده مسلم او برای آمده،

 دگریو از خواستم من. گوید می من برای ای تازه خبرهای که کرد

 آمده در اشتباه از داد می نشان که حرکتی با او و کنم صحبت

 :گفت است،

 مرد یک مثل حاال من. است او گرو در من اموال ی همه رفت

 آن از رقد چه دانم نمی آوردید، شما که پولی با نشین،فقیر کلیسا

 همه،.فرانک هفتصد باال دست کنم می خیال. است مانده باقی

 ...! خدا بر پناه. بس و است همین دارم من که پولی
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 : پرسیدم زده وحشت من و

  ؟....کنید؟و می چه را خانه مهمان صورتحساب پس -

 تىح کنم می فکر من ولی. نگریست اندیشناک ای قیافه با مرا

 درست هم مرا های حرف شاید یحت و گفتم چه که تفهمید

 دم رد او و کردم اشاره ها بچه و الکساندرووتا پولینا به من. نشیند

 :داد جواب

 . بله بله،

 با میخواهد که روسی پرنس آن صرافت به دم همان در هم بعد و

 :پرسید من از بعد و کرد صحبت او از و افتاد برود، بالتش

 بکنم؟ چه من، آخر خدا، به را شما ایوانوویچ ألکسی بکنم چه من

 یسناشنا حق آیا است، شومی ناشناسی حق این ببینم، بگویید

  نیست؟

 همچه با.شد سرازیر چشمانش از اشک از سیلی نیز سر آخر

 خطرناک نیز او گذاشتن تنها ولی کرد نمیشد کاری هیچ مردی،

 اگر هک کردم فکر. بیاورد خودش سر به بالیی بود ممکن زیرا بود،

 به. باشد بهتر جهت هر به کنم، خالص او دست از را خودم
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 به. بزند او اتاق به سری گاه گاه که سپردم اش مستخدمه

 که داد قول او و سپردم بود، باهوشی پسر که هم طبقه گارسون

 از پیچ پوتا که بودم نکرده ترک را ژنرال هنوز. باشد مواظبش

 در او و دبو هشت آمد،ساعت جویم و جست به بزرگ مادر طرف

. گشت می بر قمارخانه از تنها نداشت پول شاهی یک که حالی

. ودب نشسته راحت صندلی یک روی پیر خانم رفتم، پیشش من

 رایمارتاب. است بیمار که بود پیدا و بود رسیده ته به قوایش همهء

 و صدا. بود نوشانده او به زور به بیش و کم و بود آورده چایی او

 با که حالی در. بود کرده تغییر کامال گبزر مادر کالم لحن

 :گفت کرد می سالم من به سنگینی

 ارب یک که این از ببخش مرا. ایوانوویچ آلکسی من، دوست سالم-

 همهء من بداراعزیزم، معذور را پیرزن این.ام شده مزاحمت دیگر

 خیلی تو. باختم روبل هزار صد تقریبا گذاشتم، جا آن را ثروتم

 درست دیگر حاال من. نکردی همراهی مرا روزدی که داشتی حق

 دست از هم را دقیقه یک خواهم نمی دیگر ام، شده پول بی

 مستر انگلیسی، این کرد خواهم حرکت ۱/  ۱ ساعت بدهم،

 روزه فرانک،هشت هزار سه او از دارم خیال و ام خواسته را آستلی

 هنوز من کن مطمئنش تو داشت تردیدی اگر.کنم قرض
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 هم نقد پول. دارم خانه دو و آبادی سه من، دوست ارم،د چیزهایی

 وسوسه که گویم می را اینها. ام نیاورده خودم با را همه ولی دارم

 …نماند باقی خاطری اضطراب و

 مستر. باشد شجاعی مرد باید که پیداست!! آمد آهاه، وانگهی 

 که این بی.بود دویده بزرگ مادر درخواست اولین با آستلی

 هزار سه دم در بزند، حرف زیاد که این یا و بدارد وار تردیدی

 به رسیدی ورقهء مقابل، در و شمرد بزرگ مادر برای فرانک

 .رفت دم همان در و کرد تعظیم بعد و گرفت او امضای

 قتو ساعت یک از بیشتر کمی برو هم تو ایوانوویچ، آلکسی حاال

 به هگرفت درد هایم استخوان بکشم دراز خواهم می من. هست

 جوان دیگر حاال من نگیر سخت هستم من که احمقی پیرزن این

 حتی. کرد نخواهم سرزنش هایشان سری سبک خاطر به را ها

 و سرزنش بدبخت ژنرال این به که دارم تردید هم این در دیگر

 پول نخواهد چه و بخواهد چه او، به گرچه. کنم گیری خرده

 ولی.است احمقی پیرمرد من، عقیدهء به چون داد، نخواهم

 عاقلی آدم دیگر من نیستم، بیش احمقی پیرزن هم خودمن
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 های خودبینی کیفر خداوند، عمری آخر این حقیقت، در. نیستم

 !کن بلند مرا امارتا باشی سالم امیدوارم خوب،. است داده مرا

 ولی. بروم بزرگ مادر همراه به خواستم می من اینها همه با 

 که ای واقعه انتظار در. بودم هم ای واقعه انتظار در این از گذشته

 راهرو توی. نماندم جا آن. افتاد خواهد اتفاق طور چه نمیدانستم

 برای که کاغذی. زدم دوری باغ، خیابان در و رفتم حتی و آمدم

 به که هم ای فاجعه و بود قاطع و روشن بودم فرستاده پولینا

 مهمان در.باشد باید قاطع مطمئنا بیاید، توانست می آن دنبال

 همه از بعد. کردند می صحبت دگریو رفتن از که شنیدم خانه

 عنوان به کم دست نپذیرد هم دوست عنوان به مرا او اگر اینها

 باشم، مفید او برای توانم می اچون خواست خواهد خدمتگزار

 می او از این و کرد خواهد محول من به که هایی مأموریت برای

 .آمد

 مادر و رساندم ایستگاه به را خودم بزرگ، مادر حرکت هنگام

 جا مخصوص اتاق یک در همراهانش و او.دیدم قطار در را بزرگ

 با هک حالی در آرام، و عالقه بی لحنی با بزرگ مادر و بودند گرفته

 :گفت کرد می وداع من
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 دیروز من را چه آن پراسکوویا، به هم باز. من دوست متشکرم،

 !هستم انتظارش به گوب..…بگو گفتم برایش عصر

 ژنرال عمارت پهلوی از وقتی. برگشتم خانه مهمان به بعد 

 با. شدم جویا آقایش حال از و دیدم را خدمتکارش میگذشتم،

 : گفت غمگین لحنی

 . نیست بد

 تعجب منتهای از ولی شدم ژنرال کار اتاق وارد این، وجود با

 . زد خشکم

 شده بلند هم دست روی خندیدن در ژنرال و بالنش مادموازل

 از ژنرال. بود نشسته تخت روی هم، بیوه کومینک مادام. بودند

 دچار.میزد نامعقول و پوچ حرفهای و بود شده دیوانه خوشحالی

 بی های چین با را صورتش که بود شده عصبی خندهء نوع یک

 می کوچک را هایش چشم و انداخت می چروک ریز و شمار

 . ساخت

 آن کردن دک از پس خودش، نشبال که فهمیدم بعدها

 ای هلحظ بود، شده مطلع ژنرال کسی بی و تنهایی از پرنس،وقتی

 مردک ولی. باشد داده تسالیی را او که است بوده آمده او پهلوی
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 دهش تعیین سرنوشتش دیگر که نداشت شک حال آن در بیچاره

 ناولی با و بپیچند را اش بنه و بار که است داده دستور بالنش و

 این از پس. کنند حرکت پاریس سمت به هم با صبح فردا ارقط

 رفتن تو از. شدم معطل کار اتاق آستانهء دم همان اندکی که

 نبیرو را خودم نشود ملتفت کسی که طوری به و پوشیدم چشم

 ه،سای تاریکی در من و بود باز اتاقم در رفتم باال وقتی. انداختم

 بود نشسته رهپنج نزدیک صندلی، یک روی که را چیزی

. مدآ بند نفسم و کردم نگاه رفتم، جلو سرعت به. دادم تشخیص

 .بود پولینا
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 :پرسید عجیب لحنی با او و کشیدم فریادی
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 خوب؟ بسیار ؟ خوب بسیار

 ا؟ج این شما خوب، بسیار طور چه. بود خسته و پریده رنگ پولینا

 من؟ اتاق در

 حاال. است من عادت ینا. آیم می حسابی و درست بیایم من اگر

 .کنید روشن را چراغ. دید خواهید

 سر پاکت یک و آمد میز نزدیک. شد بلند او. کردم چنین من

 :داد دستور و گذاشت من جلوی گشاده

 !بخوانید

 :زدم داد گرفتم می را کاغذ که طور همان من

 .است دگریو خط این ......این-

 می راست و کج چشمم جلوی خطوط و لرزید می هایم دست 

 هب کلمه درست گرچه این و ام برده یاد از را کاغذ دقیق متن. شد

 این دگریو. رساند می را کاغذ مفهوم کم دست ولی نیست کلمه

 :بود نوشته طور

 آن همین که کند می مجبور مرا ناگواری مقتضیات مادموازل،

 زا که ام داشته تعهد من که اید کرده درک البد شما. کنم حرکت



Romanbook_ir 

261 

 

 روشن مقتضیات این که موقعی تا شما با قطعی گوی و گفت

 رفتار و شما خویشاوند پیر، خانم این ورود کنم؛ پرهیز نشود،

 من، کارهای اختالل برد بین از مرا تردیدهای غریبش، و عجیب

: داشت باز بپرورانیم دل در شیرینی امیدهای هم باز که این از مرا

 چه آن بر. بودم روراندهپ دل در بود مدتی که شیرینی امیدهای

 رفتار و راه در شما که امیدوارم ولی خورم می تأسف است گذشته

 شرافتمند مرد یک و جنتلمن یک خور در که را چیزی من

 صورت و سر راه در را ام سرمایه تمام که من. نکنید پیدا نباشد،

 مجبور را خودم ام، داده دست از شما ناپدری های قرض به دادن

 به اکنون. کنم استفاده آن ماندهء باقی از دیگر هک بینم می

 به من نزد که را اموالی ام داده اطالع پترزبورگ در خودم دوستان

 دانم می که من. برسانند فروش به فورا است شده گذاشته رهن

 داده باد به نیز را شما اموال خود، های سری سبک با شما ناپدری

 برای و ببخشم او به انکفر هزار پنجاه ام گرفته تصمیم است،

 را رهن اسناد از مقداری فقط مبلغ، این مقابل در و بگذارم او خود

 از را چه آن توانید می اکنون شما طریق این به. کنم رد او به

 دست به قضایی مقامات به مراجعه با اید داده دست

 ایبر من رفتار فعلی، وضع در که کنم می خیال مادموازل،.بیاورید
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 ردم یک وظیفهء طریق این به امیدوارم. است سودمند اربسی شما

 شما خاطرهء که باشید مطمئن. باشم کرده ایفا را آداب مبادی

 :گفتم پولینا به. ماند خواهد زنده من قلب در همیشه

 او از این از غیر دیگری چیز مگر. است روشن این خوب، بسیار

 باشید؟ داشته انتظار توانستید می

  .پرسیدم می تحقیر با را آخر سؤال این 

 بود صدایش در خشم از اثری که حالی در ولی آرام ظاهری با او

 :گفت

 را ااینه داشتم خبر پیش مدتی از نیستم چیز هیچ انتظار به من

 جوی و جست در من که کرد می تصور او. خواندم می افکارش در

 و گرفت گاز را لبش. شد ساکت. کرد خواهم اصرار من که

 :گفت دوباره ای لحظه از پس و ماند خاموش

 ربراب دو خصوص به داشته، می روا او به نسبت که را تحقیری من

 ارث از و رسید می تلگرافی اگر.بودم کارش این منتظر. بودم کرده

 احمق مرد این به که را پولی که این از پس من بود، خبری آن در

 تشصور توی بود، داده قرض( بود خودش ناپدری مقصودش)

 مدت مدتهاست، انداختم می بیرونش در کردم،از می پرتاب
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 پیشین مرد همان این...آه. دارم کینه او به نسبت که هاست

 سروری و خوشحالی چه ایا اکنون اولی نه بار هزار ، نه نیست،

 یک و کنم پرت صورتش توی را فرانک هزار پنجاه این حاضرم

 !بیندازم زمین به هم تف

 بدال است، برگردانده او که فرانکی هزار پنجاه نره سند سند، ولی

 - .بدهید پس دگریو به و بگیرید را آن است؟ ژنرال دست در حاال

 !است دیگری مطلب این نه، آه،

 هب ژنرال دیگر حاال وانگهی. نیست چیز همان این. است راست نه،

 بزرگ؟ مادر و....خورد؟ می درد چه

 و ناشکیبایی روی از نگاهی لیناپو پرید، دهانم از ناگهان ها این 

 :گفت خلقی بد با و کرد من به دقتی بی

 .  بروم پیشش توانم نمی من بزرگ مادر

 .بخواهم پوزش احدی از خواهم نمی و: افزود آلود خشم لحنی با و

 :زدم داد من
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 ودگری که مرد این اید توانسته شما طور، چه ولی.… کرد؟ باید چه

 در من خواهید می ، خوب بسیار شل لش آه بدارید؟ دوست را

  کجاست؟ بکشمش،حاال دوئل

 شوق و شور با من. بود خواهد جا آن روز سه فرانکفورت در-

 :گفتم آوری تعجب

 خواهم حرکت قطار اولین با صبح فردا من و بگویید کلمه یک

 :گفت و خنده به گذاشت دست او. کرد

 هچ «برگردانید را فرانک هزار پنجاه اول: »که بگوید شما به اگر و

! نامعقولی کار چه کند؟ منازعه شما با چرا اصال او کرد خواهید

 پس -: گفتم میدادم فشار هم روی را هایم دندان که حالی در من

 مثل کجا؟ از آورد؟ دست به باید کجا از را فرانک هزار پنجاه این

 که حالی در و کرد جمع زمین روی از را آن بود ممکن که این

 :پرسیدم او از بود، رسیده خاطرم به حشیمو فکر

  آستلی؟ مستر از ام، کرده را فکرش من ولی

 های چشم توی را نگاهش که طور همان و زد برق او های چشم

 :گفت تلخی خنده، با بود دوخته من
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 کتر را تو انگلیسی، این کردن پیدا برای که خواهی می تو پس

 لحظه این در. کرد می خطاب «تو من به که بود باری اولین. کنم

 یک مثل را خودش و افتاد دوار به هیجان شدت از گویا سرش

 من، برای مطلب این. انداخت تخت روی خسته و شده تمام آدم

 هایم گوش به نه و هایم چشم به ته.بود صاعقه ضربهء همچون

 من پیش. دارد می دوست مرا او که طوری این که. نداشتم اعتماد

 مهمان در آمده، اتاق توی تنها آستلی، مستر پیش که است آمده

 خطر به مردم پیش در را خودش جوان، دختر یک او، خانه

 هنوز و زده خشکم او جلوی چوب، مثل من و افکنده بدنامی

 . کرد روشن مرا مغز عجیب فکری. ام نفهمیده

 رمنتظ ساعت یک جا این بدار معذور مرا ساعت یک فقط پولینا، -

 این دید خواهی. است الزم کاراین این.گشت همخوا بر ومن باش

 |! بمان جا اهمین بمان جا

 را خودم بدهم، جواب او آمیز استفهام سکوت به که این بی 

 لیو گفت، چیزی فریاد با من سر پشت او.کردم پرتاب اتاق بیرون

 . برنگشتم من
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 بر فوتی چنان با عجیبی و آور بهت ظاهر به فکر، گاهی آری،

. نداردپ می یافتنی تحقق را آن عاقبت که شود می ولیمست انسان

 یزن آور هیجان و شدید تمایلی با فکری چنین اگر این از گذشته

 امری همچون را آن انسان کار آخر در گاهی باشد، شده توأم

 مورد این در. کرد خواهد تلقی مقدر و ناپذیر اجتناب و حتمی

 از بیش کوشش از و قلبی احساسات از ترکیبی شاید دانم، نمی

 در نیز بود شده ایجاد آن هوس از که مسمومیتی و تمایل اندازه،

 هرگز که شب همان ولی دانم نمی را این است؟ بوده کار

. آمد پیش من برای آسا معجزه ماجرایی کرد نخواهم فراموشش

 حساب قوانین طبق و دقیق طور به را ماجرا این که وقتی چه گر

 آن از آسایی معجزه اثر گونه هیچ دیگر چشمم در کنم می تشریح

 همه این در مسلم یقین این چه برای چه برای اما. ماند نمی باقی

 بود پیش ها مدت از بود دوانده ریشه من در عمیق چنین مدت،

 سنه کنم می تکرار را این - را ماجرا این راه واقعه این من که

 نهمچو بلکه( است حدسی همیشه که) احتمال یک همچون

 دیده می خواب به پیوست خواهد وقوع به حتما و ناچار که امری

 ! ام



Romanbook_ir 

266 

 

 در شدم؛ قمارخانه وارد سرشار امیدی با من. بود ربع و ده ساعت 

 آن مثل خودم در تاکنون که بودم شده تحریک چنان حال عین

 گرچه نبود، ها سالن در بدی جمعیت هنوز ام، نکرده حس را

 .بود روزها از کمتر

 سمج، قماربازان جز قمار، سیز روپوش میز دور ساعتی چنین در

 تمام در و آیند می گرم آب به رولت خاطر به فقط و فقط که

 به خیلی و ندارند عالقه آن جز دیگری چیز هیچ به فصل مدت

 جز شوند، می متوجه گذرد می شان اطراف در را چه آن زحمت،

 یب و کنند می بازی شب تا صبح از. ماند نمی باقی کسی اینها

 بدهند، ادامه بازی به نیز صبح سپیدهء تا حتی حاضرند شک

 اوقات با شود، می تعطیل قمار که شب نیمهء های نزدیک چون

 رانسهف زبان به اصلی، میزپای که وقتی و. شوند می پراکنده تلخی

 قماربازان این دیگر دور سه فقط آقایان،: »که کند می اعالم

 به آخری دور سه این در دارند جیب رد را چه آن تمام حاضرند

 بزرگ بسیار های باخت که است وقت همین در و. بگذارند بازی

 .پیوندد می وقوع به
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. رفتم کرد، می بازی آن سر بزرگ مادر که میزی طرف به 

 جای توانستم زودی به من که طوری به نبود؛ زیادی جمعیت

 مهءکل میز، بزس روپوش روی رویم، جلوی. بیاورم گیر ای ایستاده

 .خواندم را «پاس»

 ردیف. داد می نشان را شش و سی تا نوزده از های شماره پاس،

 من برای ولی. شد می نامیده مانک ، هیجده تا یک از یعنی اول؛

 آخرین حتی. کردم نمی حساب که من ؟ داشت اهمیت چه

 از قبل حسابگر قماربازهای همهء و بود آمده که هم را ای شماره

 نسپرده خاطر به و دانستم می هستند، آنها مواظب قمار به شروع

 یا میز. گذاشتم پاس روی و آوردم در را فردریک بیست. بودم

  |!« دو و بیست: »کرد اعالم

 بود، کرده که بردی با را راهداوم پول همهء نو از. بودم برده من

 برد »یک و سی: »کرد اعالم میزپا. گذاشتم بازی جابه همان

 تای دوازده روی را همه. بودم فردریک هشتاد صاحب حاال. جدید

 تمگذاش( مخالف شانس دو با ولی داشت برابر سه برد که) وسطی

 و فردریکی پنجاه بستهء سه.آمد چهار و بیست و چرخید صفحه
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 کفدری دویست از اکنون ام دارایی. گذاشتند جلویم طال سکه، ده

 . میزد باال هم

 و گذاشتم قرمز روی را پول این همهء ،تب نوع یک سلطهء زیر در

 بود بار اولین این بازی، این طول در. آمدم خودم به ناگهان تازه

 پاهایم و دستها نتیجه در و گرفت را سراپایم ترس، و وحشت که

 در باختن که را معنایی نیز اکنون حتی من. کرد لرزیدن به شروع

 نظر در و مکن می درک هراس و هول با داشت، برایم موقع آن

 ادد پا، امیز بودم گذاشته قمار به را حیاتم و زندگی تمام. آورم می

 |»!  قرمز: »زد

 برد. بود ایستاده راست بدنم جای همه بر آمد،مو جا به من نفس

 هزار چهار من پول رفته، هم روی حاال. دادند اسکناس با مرا

 را حسابش توانم می هنوز)بود شده فردریک هشتاد و فلورین

 (.بکنم

 و گذاشتم وسطی ستون روی فلورین هزار دو که است یادم بعد،

 ازب و گذاشتم بازی به نیز را طالیم پول فردریک هشتاد. باختم

 به رس و گرفتم بود مانده باقی برایم که را فلورینی هزار دو. باختم
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 اول ردیف شماره دوازده روی کنم حساب که این بی و هوا

 ... دیگر انتظار ظهلح یک هم باز. گذاشتم

 پرواز پاریس فراز از که( بالنشارد مادام چه آن به شبیه هیجانی

 در بود، کرده حس خود در خود، بالن از سقوط موقع در( کرد می

 |!« چهار: »کشید فریاد میزپا. بود شده ایجاد من

 فلورین هزار شش تو، از کردم حساب را خودم پول وقتی من و

 .بود شده

. ودنب دلم در تردیدی و شک هیچ دیگر و داشتم مندپیروز حالتی

 تفری، دوازده عدهء یک. گذاشتم سیاه روی فلورین هزار چهار

 با هایی نگاه پاها، میز. گذاشتند رنگ این روی را خود های پول

 در ها تماشاچی همهء و.کردند چپ چپ هم با و کردند بدل و رد هم

 . ندکرد می گو و گفت من درباره انتظاره حال

 و گذاشتم بازی به که داوهایی جریان بعد به وقت این از آمد سیاه

 هم آن دارم خاطر به فقط. ام برده یاد از را خودم بردهای ردیف

 که بودم برده فلورین هزار شانزده حدود در که رؤیاد یک مثل

 چنگم از را آن فلورین هزار دوازده آور نکبت بازی دور سه ناگهان

 «پاس» روی را مانده باقی فلورین هزار چهار دبع. آورد بیرون
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 حس چیزی گذاشتم،هیچ می بازی به را پول که موقعی. گذاشتم

 می انتظار بیندیشم که این بی و خود به خود فقط کردم نمی

 که را چه آن همهء.بردم نیز دیگر بار چهار. بردم تو از و کشیدم

 هم روی رینفلو هزارها که است این بیاورم خاطر به توانم می

 روی از بردها این که است یادم همچنین بودم؛ کرده انباشته

 و بودم مانده وفادار آنها به نسبت که وسط ردیف شمارهء دوازده

 که آمد می نظر به. بود آمده دست به آمدند، می آنها هم اغلب

 بعد و آمدند می هم دنبال بار چهار یا سه ترتیب به ها شماره این

 و نظم این. ببرند دیگر بار چهار نوسه از تا تندباخ می دور دو

 گرحساب قماربازهای و افتد می اتفاق وقتها بعضی عجیب، ترتیب

 گیج و برد می در به راه از کنند می حساب دست، به مداد که را

 جامی این در را سرنوشت از عجیبی های مسخرگی چه. کند می

 ! دید توان

 گوناگون ممکن های ترکیب و حساب مفهوم نیز گاهی عالوه، به

 های شانس و چسبیدم می عدد چند به. کرد می خطور فکرم به

 رایب زود خیلی ولی کردم می سنگین سبک خود پیش را معینی

 ابحس این همهء بگذارم بازی به پول ناهشیار، بیش و کم که این

 . ام بوده هوا به سر و گیج خیلی البد. گفتم می ترک را ها
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 باهاشت. کردند تصحیح مرا بازی میزباها بار ندینچ که است یادم

 بود نشسته عرق هایم شقیقه روی میشده، مرتکب ای عمده های

 .کردند می خدمتگزاری اظهار ها لهستانی. لرزید می هایم دست و

 کرد نمی ترک مرا هنوز بخت،. نمیدادم گوش احدی به من ولی

: زدند دفریا و خندیدند ای عده برخاست؛ هیاهویی ناگهان

 سی من.زدند هم دست حتی دیگری، نفر چند «آفرینا آفرین،»

 داییص. ماند می بسته فردا تا بانک و بودم برده دیگر فلورین هزار

 اهل یهودی یک «رویدا بروید،: »که کرد بچ بچ من راست طرف از

 می گمان و بود ایستاده من عقب وقت تمام که بود فرانکفورت

 گوش در دیگری صدای. بود کرده کمک من به هم گاهی کنم

 :که کرد پچ پچ چپم

 !« بروید بروید خدا به را شما

 و محقر لباس که دیدم را ای ساله سی خانم سریع، نگاهی با

 هنوز و بود صورتش بر بیماران پریدگی رنگ.داشت تن به مرتبی

 این در .شد می دیده صورتش در انگیز تحسین زیبایی یک بقایای

 بودم کرده مچاله که هایی اسکناس با را مهای جیب هنگام

 طور همان. کردم جمع را رویم جلوی طالی های سکه و انباشتم
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 هک این بی داشتم، می بر را فردریکی پنجاه بستهء آخرین که

 یزل پریده، رنگ خانم آن دست در را آن کردم سعی ببیند، کسی

 ن،ز آن فضعی و باریک انگشتان و بودم شده داغ کار این از. بدهم

 این تمام. فشرد سخت پایان، بی تشکری عالمت به مرا دست

 .گذشت ثانیه یک مدت در جریان

 و سی بازی سراغ به کردم جمع را ها پول همهء که این از پس 

 منش اشراف جمعیت یک را چهل و سی هیزبازی. رفتم چهل

 هم تالر هزار صد به بار یک در بانک جا این.بود کرده احاطه

 فلورین هزار چهار قمار، داو باالی دست هم جا این.یدادم جواب

 و سیاه همان از غیر و نداشتم بازی این از اطالعی هیچ من. بود

 .کردم پیدا عالقه آن به. نبودم آشنا آن دیگر چیز هیچ یا قرمز

 به هیچ. بودند کرده ازدحام اطرافم در خانه قمار جمعیت تمام

 فکر به بار یک حتی شب، آن یباز مدت تمام در که ندارم خاطر

 معج و بردن بر ناپذیری مقاومت شهوت فقط. باشم افتاده پولینا

 تر انباشته من چشم جلوی بار هر که بانک های اسکناس کردن

 .کردم می حس خودم در.میشد
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 بار این و بود رهنمون سرنوشت،مرا و بخت که این مثل راستی،

 طور به که آورد، پیش را مخصوصی وضع قصد، از که این مثل

 و چسبید می قرمز به مثال شانس. شد می تکرار بازی در فراوان

 همان. کرد نمی رها را آن هم سر پشت بار پانزده حتی و ده

 شتپ بار دو و بیست قرمز قبل، هفتهء بودم شنیده که بود دیروز

 بی ای واقعه نیز رولت بازی در مطلب این.بود آمده بیرون هم سر

 بود طبیعی و بودند آمده تعجب به سخت آن از همه و بود سابقه

 متوالی، دور ده مثال و کنند ترک را قرمز قوری مردم، همهء که

 قمارباز هیچ ولی. نکند بازی آن روی چیزی کس هیچ تقریبا

 نمی داو است گرفته قرار قرمز مقابل که سیاه روی ای آزموده

 چه «اتفاق یبوالهوس» که داند می مطلع، قمارباز یک. گذاشت

 ارب قرمز،شانزده وقتی که کرد باور شود می مثال دهد؟ می معنایی

 چرا و چون بی و حتما هفدهمین بار آید، بیرون هم سر پشت

 ، طعمه این طمع به جمعی دسته کارهای تازه. بود خواهد سیاه

 . میبازند هم خوب و کنند می برابر سه و برابر دو را خود داوهای

 متوجه وقتی عجیب، بوالهوسی یک علت به من که صورتی در

 آن به خصوص به است، آمده هم سر پشت بار هفت قرمز که شدم

 می ام خودخواهی را تصمیم این نصف که بودم مطمئن. چسبیدم
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 مخود بیباکی از را تماشاچیان طریق این به خواستم می. گرفت

 آه، - است مانده خاطرم به کامال این، وجود با. بیندازم تعجب به

 آن در خودخواهی که این بی ناگهان، که عجیبی احساس چه

 ایسراپ کردن، بازی به شدیدی عطش باشد، داشته تأثیری میان

 یب گوناگون، های احساس و تأثرات این شاید. بود گرفته مرافرا

 کاری آن کردن عصبانی جز کنند، سیر را انسان روح که این

 نوینی های احساس و أثراتت انسان روح شاید و دهند نمی انجام

 ردنب بین از به تا و باشند شدید پیش از بیش که طلبد می را

 بازی قواعد اگر که میخورم قسم. بیابند ادامه انسان قوای کامل

 گذاشتم، می بازی به فلورین هزار پنجاه بار یک در داد، می اجازه

 یم فریاد من اطراف در بودم، گذاشته بازی به را پول این حتما

 زقرم که گفتند می و است صرف دیوانگی من کار که کشیدند

 انزب به صدایی. است آمده بیرون هم سر پشت بار چهارده تاکنون

 :گفت من پهلوی فرانسه،

 ! برده فلورین هزار صد حاال تا آقا این

 هزار صد شبه یک همین طور؟ چه. آمدم هوش به مرتبه یک من

 را خودم داشتم مقدار این از بیش احتیاجی چه اما برده فلورین
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 جیب توی بشمرم که آن بی را انداختم،همه ها اسکناس روی

 کردم جمع را سکه های کیسه و طال های سکه تمام. تپاندم هایم

 گذشتم، می که تاالرها از. گفتم ترک را قمارخانه سرعت به و

 رفتن راه طرز و مرا کردهء باد های جیب وقتی مردم همهء

 بود شده ایجاد ها پول و ها سکه سنگینی از مراکه نامرتب

 لیورش بیست از تر بیش آنها،حتما وزن. خندیدند می میدیدند،

 پول مشت با آنها به. شد دراز طرفم به دست تا چند شد، می

 :گفتند و گرفتند مرا جلوی خروجی در دم یهودی تا دو. میدادم

 لیمعط بی صبح فردا اولی شجاع خیلی هستید، شجاع خیلی شما

 دست از را همه گرنه و. کنید حرکت زودتر چه هر. کنید حرکت

 . داد خواهید

 را خودش های دست آدم و بود تاریک خیابان. ندادم گوش آنها به

 لهفاص متر پانصد خانه مهمان تا. داد نمی تشخیص تاریکی در هم

. ام نداشته ترس راهزنها و دزدها از نیز بچگیام در حتی من. بود

 وانگهی. کردم نمی فکر هیچ مطلب این به هم ساعت این در

 .کردم می فکر چیزهایی چه به راه در که نیست خاطرم به درست

 و پیروزی و موفقیت مستی)را شدید شهوت نوع یک فقط
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 می حس خودم در کنم توصیف طور چه نمیدانم که( نیرومندی

 که هست خاطرم به خوب و آمد می نظرم دم پولینا سایهء. کردم

 را او من و شدیم یکی هم با لحظه یک در و رفتم می او طرف به

 نشانش را قمارم وبرد دادم شرکت خودم تأثرات و احساسات در

 کم را، خودم عزیمت علت و بود زده او که را هایی حرف ولی.دادم

 هک تازه، تأثرات و ها احساس این تمام. بودم کرده فراموش بیش و

 رپی بود؛ یافته تحول نظرم در د،بو پیش نیم و ساعت یک مال

 آورد؛ نخواهم یاد به را آنها دیگر که آمد می نظرم به و بود شده

 ناگهان خیابان، آخر در تقریبا گیریم، می سر از را آنها داریم چون

 ار جیبم و بکشند مرا بیایند شاید» گرفت؛ را سراپایم ترس

 تقریبا. یافت می فزونی وحشتم و ترس قدم هر در و!« بزنند

 مابود، خانهء مهمان خیابان، آخر در لحظه همان در ولی میدویدم

 را خدا: »گفتم خودم به من و میدرخشید نورانی و روشن که

 !«رسیدم دیگر شکرا

. کردم باز ناگهانی، و سخت را اتاق در و دویدم خودم طبقهء تا 

 دبو چسبانده هم به را دستهایش من، تخت روی.بود جا آن پولینا

 این در محققا. کرد نگاه تعجب با مرا. بود نشسته چراغ جلوی و
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 مامت و ایستادم جلویش. ام داشته عجیبی بسیار حالت من لحظه،

  .ریختم میز روی را ها پول

 تکان. بود دوخته من به عجیب طرزی به را نگاهش که است یادم

 که طور همان من، و داد نمی تغییر را وضعش و خورد نمی

 فرانک هزار دویست: زدم فریاد گذاشتم می را پول ءبسته آخرین

 .ام برده

. بود پوشانده را میز روی تمام طال، های سکه و پول از ای توده

 به ار پولینا موقت طور به و گیرم بر آنها از را چشمم توانستم نمی

 اسکناس که پرداختم می این به گاهی. بودم کرده فراموش کلی

 ار طال های سکه گاهی و بسازم ای بسته اآنه از و کنم دسته را ها

 این به و کردم می رها را اینها همهء با. کردم می انباشته هم روی

 بلند های قدم با را اندیشناک،اتاق ای قیافه با که پرداختم می

 یم شروع دوباره و گشتم برمی میز طرف به نو از بعد. بپیمایم

 خیال و خواب زا که حالی در ها،ناگهان پول شمردن به کردم

 و کردم پرتاب اتاق در طرف به را خودم آمدم، می بیرون خود

 در حیران و دل دو بعد،. بستم را آن و پیچاندم دوبار را کلیدش

 را همه شود می: »گفتم خود با و ایستادم کوچکم چمدان مقابل
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 پولینا طرف به حال این در «گذاشت؟ چمدان در صبح فردا تا

 آوردم خاطر به را او حضور که بود وقت این تازه و بودم چرخیده

 با مرا و بود نشسته اول جای همان سر و حرکت، بی طور همان او

 چشم در که ای قیافه. داشت عجیب قیافهای. نگریست می دقت

 !آمد ناخوشایند من

 می انزجار و تنفر اش قیافه در که بگویم اگر ام نکرده اشتباه

 : دویدم طرفش به فورا. درخشید

 می فرانک هزار پنجاه. است فلورین هزار پنج و بیست این پولینا -

 او! یدکن پرتاب او صورت توی فردا و بگیرید تر بیش حتی و شود

 .نداد جواب

 صبح،موافقید؟ اول همان.برم می خودم من باشید مایل اگر

 می دردناک تعجبی با را او من. ممتد خندهای خنده زیر زد او 

 ای کننده مسخره خندهء همان به خیلی خنده این.نگریستم

 همهء مقابل در این از پیش خصوص به او که داشت شباهت

 به و برید را اش خنده عاقبت،. میداد سر من عاشقانه، اظهارات

 حنل با و نگریست چشم گوشهء از خشک خیلی مرا. رفت فرو فکر

 : گفت آمیزی تحقیر
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 .گرفت نخواهم را شما پول من

 یک عنوان به را آن من پولینا؟ طور این چرا چه، یعنی طور؟ چه 

 تقدیم شما به هم را ام زندگی من. کنم می تقدیم شما به دوست

 . کنم می

 به تخواس می انگار. نگریست کننده تفتیش و ممتد نگاهی با مرا

 :گفت خندان و کند نفوذ من دل اندرون

 ارزش فرانک هزار پنجاه دگریو، معشوقهء. دهید می زیاد خیلی

 . ندارد

 : گفت آمیز سرزنش لحنی با من و

 آدمی هم، من آیا ؟ میزنی حرف من با طوری این چرا پولینا، -

  هستم؟ دگریو مثل

 :کشید فریاد میزد برق که هایی چشم با

 دوست دگریو از بیش را شما من بله ابله دارم تنفر شما از - 

 .ندارم

 حملهء یک و کرد مخفی هایش دست میان در را صورتش و

 مدت در البد. انداختم او طرف به را خود من. گرفت را او عصبی
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 خودش عادی حالت در که بود پیدا. بود شده چیزیش من غیبت

 : پرید دهانش از طور این آور، تشنج ای گریه یا.نبود

 ! دگریو مثل بخر، فرانک هزار پنجاه به خواهی؟ بخرامی مرا

 در و بوسیدم را پاهایش و دستها گرفتم، آغوش در را او من

 یشها دست. بود شده برطرف عصبی حمله. افتادم زانو به مقابلش

 که این مثل. نگریست دقت به مرا و گذاشت هایم شانه روی را

 آن که این ظاهرابی. بخواند ام قیافه در را چیزهایی خواست می

 نغمگی حالتی صورتش. میداد گوش من به بشنود، میگویم را چه

 الخی ترسیدم، می او خاطر به من. بود گرفته خود به اکاندیشن و

 که حالی در گاهی. است داده دست از را عقلش کردم می

 طرف به مهربانی، با مرا داشت، لب بر کننده امیدوار خندهای

 هب غمگین و گرفته نگاهی با و میزد عقب مرا بعد. کشید می خود

 :گفت و گرفت خود آغوش در مرا ناگهان. نگریست می من

 داری؟ دوست مرا هنوز

  بله،

 بارون،دعوا با من خاطر به خواستی می چون. داری دوست مرا

 |! کنی
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 یاد به را کننده مشغول و آور خنده ای خاطره که این مثل بعد 

 و کرده می گریه هم و خندید می هم.خنده زیر زد باشد، آورده

 می حس تبی خودم در که این بکنم؟مثل توانستم می چه من

 نمی چیز هیچ تقریبا من ولی زدن حرف به کرد شروع او. کردم

. کرد می گویی نامفهوم. گفت می هذیان بیش، و کم. فهمیدم

 که بود هذیاتی.بگوید را خودش اسرار داشت عجله که این مثل

 می وحشت به داشتم من. بود آمیخته عصبی ای خنده با گاهی

 :گفت می او و افتادم

 |! وفاداری من به نسبت نجیباتو ستی،ه نجیب تو نه، نه،

 و کرد برانداز مرا تو از گذاشت هایم شانه روی باز را هایش دست 

 :گفت باز را خود جمالت

 خواهی دوست مرا آیا... …داری دوست مرا.. …داری دوست مرا-

 داشت؟

 این که بودم ندیده هرگز.داشتم نمی بر او از را هایم چشم من 

 خود قلبی احساسات ابراز چنین این دست به را خودش طور

 نگاه وقتی ولی.گفت می هذیان بخواهید، را راستش بسپارد

 شروع ناگهان و خندید جنسی بد روی از کرده درک مرا عاشقانهء
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 مکرر، دفعات به این، از پیش. آستلی مستر از زدن حرف به کرد

 از بعد لحظه چند خصوص به. بود پرداخته موضوع همین به

 می مکشوف من برای را خود دل از رازی آن، در هک موقعی

 چه که کنم درک خوب نمیشدم موفق هرگز من ولی.ساخت

 هی.کرد می مسخره هم را خودش کنم می فکر بگوید؟ میخواهد

 هی و.برد می سر به او انتظار در که کرد می تکرار هم سر پشت

 .است من اتاق پنجره زیر مطمئنا االن او که گفت می

  است؟ زیر همین کن، نگاه و کن باز پنجره زیر ه،بل بله،

 هب رفتن برای که این محض به من ولی. راند پنجره طرف به مرا و

 او نزد من و خنده زیر زد او دادم، خود به حرکتی پنجره طرف

 ناگهان که حالی در و کشید؛ آغوش در مرا حرارت با او و ماندم

 نیست؟ فردا، ؟کرد خواهیم حرکت ما: گفت بود شده مضطرب

. رسید خواهیم بزرگ مادر به پس( شد مشغول کردن فکر به پس

 ما وقتی. برسیم او به برلین در کنم می فکر داری؟ عقیده چه تو

 خودش دیگر که آمالو. آستلی مستر و گفت؟ خواهد چه ببیند را

 زد و)دارد؟ تو به شباهتی چه او.کرد نخواهد پرت شالگنبرگ از را

 خواهد کجا آینده، تابستان امیدانی کن گوش پس( خنده زیر



Romanbook_ir 

283 

 

 مرا و برود شمال قطب به علمی تحقیقات برای خواهد می رفت؟

 . ببرد خودش با هم

 های اروپایی کمک هایی روس ما که کند می تصور هههه، هه

 است خوب هم او ولی. خوریم نمی چیز هیچ درد به خودمان

 هک بالنش که گفت می. بخواهد عذر ژنرال از که بکن را تصورش

 ... چه دانم نمی ...چه نمیدانم من سرانجام. عشق

 ای باشد داده دست از را کالم که این مثل کرد، تکرار را اش جمله

 . باشد افتاده گفتن پال و پرت به

 شان همه. سوزد می شان همه حال به دلم قدر چه ها، بدبخت-

 طور چه ببینم کن گوش اپس، کن گوش پس بزرگ مادر با

 ؟بکشیش بتوانی کنی می خیال راستی کشت؟ خواهی را دگریو

 وادع او با و بروی بگذارم من که کنی خیال توانی می بیشعور آه

  کنی؟

 :افزود میخندید که حالی در و

 با برخورد در قدر چه که آه،. گشت نخواهی هم را بارون حتی تو-

 ،بودم نشسته که نیمکتی روی از امن بودی شده آور خنده بارون

 هچ تو فرستادم، او سراغ به را تو که وقتی. میپاییدم را دوتان هر
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 بروی او وقت سر که کردی می حس خودت در انزجاری و اکراه

 !خندیدم قدر چه خندیدم، قدر چه وقت آن

 تو از. گفت بود زده خنده زیر که حالی در را آخر جملهء این و 

 عالقه با را صورتش و فشرد بغل در تنگ مرا. کشید آغوش در مرا

 چیز هیچ به دیگر من. چسباند من صورت به حرارت با و گرم ای

 ادهافت دوران به سرم. شنیدم نمی چیز هیچ دیگر. کردم نمی فکر

 . بود

. آمدم هوشیاری سر من که بود صبح هفت ساعت کنم می خیال

 و ودب نشسته من پهلوی پولینا. بود کرده روشن را اتاق خورشید

 می خود اطراف به باشد، آمده بیرون تاریکی از که کسی مثل

 خواب از تازه نیز او. آورد می یاد به را خویش خاطرات و نگریست

. هامینگریست پول به و میز به ثابت نگاهی با و بود شده بیدار

 گیرم،ب را پولینا دست خواستم. کرد می اذیتم و بود سنگین سرم

 دمیدن از قبل و بود ابری واه.شد بلند عجله به و زد عقب به مرا

 شا تنه باال.کرد بازش و رفت پنجره طرف به. بود آمده باران صبح

 طارمی روی را خود آرنج که طور همان و کرد خم بیرون به را

 چه نآ به که این بی و بگردد که این ماندایی مدتی بود داده تکیه
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 را چه آن هراس، و وحشت با من. بدهد گوش گویم، می من

 بلند ناگهان او پرسیدم می خودم از را کار پایان و بود تهگذش

 ینکردن تشریح تنفری با مرا که حالی در و آمد میز طرف به شده

 :گفت لرزید می خشم از ولبهایش مینگریست

  بدهی؟ را فرانکم هزار پنجاه آیی می خوب، بسیار

 شد؟ شروع باز پولینا -

 به حاال شاید. …هه.… هه... ای؟هه داده تغییر را ات عقیده مگر-

 خوری؟ می تأسف آن

 نهما هنوز بودم شمرده دیشب که را فلورینی هزار پنج و بیست 

 که طور همان او و. دادم او به و برداشتم را آن. بود میز روی طور

 : پرسید من از شیطنت با بود دستش در ها پول

 است؟ من مال دیگر حاال پس -

 : گفتم من و 

 این بیا، ، خوب بسیار. بوده تو مال همیشه ها پول این البته،-

 ! فرانکت هزار پنجاه
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 بستهء.کرد پرتاب من صورت به را ها پول و آورد باال را دستش 

 پخش و افتاد اتاق کف روی و خورد من صورت به سختی به پول

 هک میدانستم. انداخت بیرون اتاق از را خودش پولینا بعد و. شد

 حال، عین در ولی. نبود خود عادی التح در مسلما موقع آن در

 از بخواهید را راستش.فهمیدم نمی را او گذرنده، و آنی هذیان این

 این علت آخر ولی بوده مریض هنوز موقع آن تا پیش ماه یک

 به بود؟ چه غضب و غیظ این علت خصوص به و بود چه حالت

 بود گرفته تصمیم که این از بود؟ برخورده اش خودخواهی غرور

 از من آیا بود؟ برداشته دست دیگر بیاید، من جوی و جست به

 مثل درست راستی آیا و کردم نمی مباهات خودم خوشبختی

 از را خودم خواستم نمی او به فرانک هزار پنجاه دادن با دگریو،

 به طور این شعورم نبود؟ طور این هیچ ولی کنم خالص شرش

 میان این در او رغرو و خودخواهی که کنم می فکر. گفت می من

 |. نبود تأثیر بی و داشت نقشی

 نداشته اعتماد من به کرد می تلقین او به که بود اش خودخواهی

 و کم ظاهری با حاالت، این تمام گرچه. کند توهین من به و باشد

 این در. رسید می بروز و ظهور به او طرف از مبهم و تاریک بیش

 و بودم گرفته قرار هانتا و تنبیه مورد دگریو جای به صورت،من
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 مقصر باشد، زده سر من طرف از زیادی اشتباه که این بی شاید

 و نبود چیزی هذیان جز اینها تمام که است درست. بودم شده

 ترین کم دانستم می را هایش گویی هذیان این همهء که من

 نمی او که بود همین علت به شک بی. نهادم نمی آن به وقعی

 تماح طور؟ چه بعد بعد، ولی فعال بله،. بخشدب مرا فعال توانست

 اردد می بر را کاغذدگریو وقتی که نبود مغشوش فکرش قدر این

 کند؟ می چه که باشد ندانسته و نفهمیده آید می من پیش و

 تمام عجله به. داشت توجه بود کرده که کارهایی به ناچار

 شتمانبا هم روی رختخواب زیر را طالیم های سکه و ها اسکناس

. دمش خارج اتاقم از پولینا از پس دقیقه ده و پوشاندم را رویشان و

 خواستم می و است دویده خودش اتاق طرف به که بودم مطمئن

 انتظار، اتاق در آنها، عمارت مستخدمهء از بامتانت خیلی و بروم

 که وقتی کردم تعجب قدر چه و. بپرسم را مادموازل احوال

 ناپولی که گرفتم خبر او از و کردم اتمالق پلکان در را مستخدمه

 تاقا به ،پولینا جوی و جست به نیز او و برنگشته خودش اتاق به

 :گفتم او به. است آمده می من

 تواند می کجا پس شده، جدا من از که است دقیقه ده االن -

  باشد؟ رفته
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 راماج این وجود با. افکند من به کننده سرزنش نگاهی خدمتکار و

 در و دربان اتاق در. بود پیچیده خانه مهمان راهروهای تمام در

 مادموازل که کردند می پچ پچ مطلب این از دار خانه مهمان دفتر

 ها انگلیس خانهء مهمان طرف به باران زیر در صبح، شش ساعت

 .است میدویده

 شب او اند فهمیده که دریافتم خدمتکارانه اشارات و ها کنایه از 

 تمام دربارهء دیگر حاال وانگهی،. است اندهگذر من اتاق در را

 هک بود صحبت این از جا همه و کردند می بدگویی ژنرال خانوادهء

 می گریه بلند بلند و داده دست از را عقلش پیش، شب ژنرال،

 روسیه از او تنی مادر بزرگ مادر که کردند می نقل. است کرده

 با سرشپ ازدواج از که است بوده آمده این خاطر به فقط

 این از پسرش که صورتی در و کند جلوگیری کومینگ مادموازل

 مادر از او چون و. کند محروم ارث از را او نکرد اطاعت او نظر

 هک این برای نیز بزرگ مادر است، بوده نکرده برداری فرمان بزرگ

 رولت بازی در قصد از را خودش نماند، او برای ارث از چیزی

 و تحقیرآمیز لحنی با دار خانه مهمان. تاس بوده کرده پاکباخته

 و!« ها روس این از آه: »کرد می تکرار را جمله این آلمانی زبان به

 .خنده زیر زدند می دیگران و داد می تکان را سرش
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 نیز من برد.کرد می تهیه را آنها حساب صورت دار خانه مهمان 

 زا بیش ن،م طبقهء گارسون کارل،. بود افتاده ها زبان سر قمار، در

 هب. نداشت اهمیتی من نظر در این ولی. گفت تهنیت من به همه

. بود زود خیلی هنوز. دویدم «ها انگلیس خانهء مهمان سمت

 وقتی ولی پذیرفت نمی حضور به را کس هیچ آستلی مستر

 تار نگاه و ایستاد جلویم و آمد راهرو توی ام، آمده من که فهمید

 احوال من. بود هایم گفته نتظارا به و دوخت من به را کدرش و

 دوخته من به را چشمانش که طور همان او و پرسیدم را پولینا

 :گفت بود

 . است بیمار-

 شماست؟ پیش پس -

 .است طور همین-

 دارید؟ نگه خودتان نزد را او دارید خیال شما پس،- 

 .دارم خیال بله، آه -
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 نممک غیر کار این. آورد خواهد بار افتضاح کار این آستلی، مستر

 توجه خودتان شما شاید. است مریض سخت او عالوه به. است

  | اید؟ نکرده

 و است بیمار که گفتم برایتان االن و ام شده متوجه چرا، آه، -

 .گذراند نمی شما پیش را شب هرگز گرنه

 | میدانید؟ هم را این پس-

 نزد من و آمد می جا این باید دیروز او.میدانم را این -

 بود،اشتباهی شده بیمار که او ولی. فرستادمش می اوندانمخویش

 .بود آمده شما پیش

 آستلی مستر خوب، بسیار است ممکن چیزی چنین آیا -

 هب را فکری جای به خیلی شما. کنم می عرض تبریک صمیمانه

 نایستاده من اتاق پنجره زیر دیشب تمام آیا. اندازید می خاطرم

 این از خندید می قهقهه به که حالی در پولینا مادموازل بودید؟

 او گفتهء تا کنم باز را پنجره من که خواست و گفت چیزی مطلب

 . شود تأیید

 و بودم انتظار در ولی بودم، نایستاده پنجره زیر من نه، راستی؟-

 . رفتم می راه جا آن اطراف در
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 ! کرد مواظبت را او باید آستلی، مستر-

 ،من عقیدهء به بمیرد اگر و استمخو پزشک یک االن من بله آه -

 .هستید آن علت شما

 : گفتم و کردم تعجب اظهار من 

 ! کنید؟ می فکر طور این آستلی، مستر خدا به را شما-

 اید؟ برده تالر هزار دویست شما، که است راست-

 . ام برده فلورین هزار صد فقط -

 .کنید می حرکت پاریس طرف به صبح امروز پس-

 چه؟ برای -

 : گفت باوقار لحنی با آستلی سترم

 .روند می پاریس به شوند می پولدار که روسها تمام-

 شما بکنم؟ دارم کار چه پاریس در من تابستان، موقع حاال -

 می خوب را این دارم دوست را او من که آستلی مستر میدانید

 .دانید
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 می خیال را این عکس درست من است؟ ممکن چیزی همچه-

 از را خود های پول همهء بمانید، جا این اگر شما هعالو به. کنم

 بروید پاریس به آن با که هم را پولی حتی و داد خواهید دست

 که امیدوارم و کنم می خداحافظی شما با حاال. داشت نخواهید

 .کنید حرکت پاریس طرف به امروز همین

. رفت نخواهم پاریس به من که بدانید فقط خداحافظ، باشدا-

 خالصه بیندیشید افتاد خواهد اتفاق چه آن به تلی،آس مستر

 شهر تمام در پولینا مادموازل با شما ماجرای این حاال و..ژنرال

 پیچیده خواهد

 بمطال این فکر به ژنرال کنم نمی فکر ولی ، شهر تمام در بله-

 ناچار پولینا مادموازل عالوه به. دارد سر در دیگری افکار او. باشد

. کند زندگی است خوب نظرش به جا هر در که دارد را این حق

 خارجی وجود دیگر که گفت توان می درست او، خانوادهء اما

 . ندارد

 هک انگلیسی این عجیب اطمینان گشتم،یه می بر راه،وقتی در

 و خندیدم می رفت، خواهم پاریس به شک بی من داشت حتم

 یم البد یردبم پولینا مادموازل اگر و عالوه، به: »که کردم می فکر



Romanbook_ir 

293 

 

 ار همین فقط او بروم من اگر و برساند قتل به دوئل در مرا خواهد

 می قسم خورم می تأسف پولینا حال به!« داد خواهد دست از

 وقتی از حال، به تا دیشب از که بود این عجیب چیز ولی خورم

 ناساسک های بسته و بودم ایستاده قمار سیز پوش میزرو کنار که

 این بود گرفته قرار اهمیت دوم درجه در عشقم بردم، می را

 به وقت، همان که صورتی در گویم، می حاال را مطلب

 درست است ممکن آیا. نداشتم تعجبی و شعور آن به دقیق طور

 یبیعج طرز چنین با را پولینا راستی آیا ؟ باشم شده قمارباز یک

. داشت خواهم دوست همیشه را او من نه، ام داشته می دوست

 اقات به وقتی آستلی، مستر گفتن ترک از پس. است شاهد خدا

 کردم می متهم را خودم و بردم می رنج راستی گشتم برمی خودم

 اندازه همین به ماجرایی دیگر، ماجرای یک که بود پس این از و

 میرفتم ژنرال نزد عجله با. آمد من سراغ به عجیب و عادی غیر

 صدا مرا کسی و شد، باز ناگهان دری شان، عمارت نزدیک که

 امراصد بالتش مادموازل دستور به که بود بیوه کومینگ مادام.زد

 .شدم داخل او اتاق به.میزد
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 اتاق از. کردند می زندگی کوچک تقریبا اتاق دو در خانم دو این 

 می شنیده بالنش مادموازل صدای و سر و خنده قهقههء خواب،

 : گفت فرانسه به و شد بلند. شد

 نقره و طال کوه یک که است راست حیوانک، جلو بیا تاوس آه، -

 .  دهم می ترجیح را طال البته من ای؟ برده

 : دادم جواب خندان من،

 .است راست -

 قدر؟ چه-

 .فلورین هزار صد -

 نشنیده هیچ من. ببینم جلو بیا احمقی تو قدر چه حیوانک، -

 م کرد،ئیست؟ خواهیم گذرانی خوش تو پول با بودم؛

 دراز قرمز ابریشمی پارچهء از روپوشی زیر او شدم یکنزد ن

 یرز از زیبا بسیار و محکم گونش، گندم های شانه و بود کشیده

 نمیشد خواب در هرگز را آن مثل که هایی نشانه بود بیرون آن

 به و بود توری ابریشم از که پیراهنش، نازک پارچهء را آن و دید
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 فهمین آمد، می شبدن گون گندم پوست به آوری تعجب طور

 :گفت و خنده زیر زد دید مرا وقتی. پوشاند می نفهمی

 داری؟ دل آیا جان، پسر - 

 از هم گاهی که داشت شعف و خوشحالی از پر ای خنده همیشه

 میزدم حرف کرلی مثل که حالی در من. بود وصمیمی دل ته

 :گفتم

 .دیگر نفر یک-

 :پرچانگی به گذاشت دست دوباره او و

 کنم پا را آنها که کن کمکم بیاور، مرا های کفش آن میدانی،-

 خواهم پاریس به خودم با را تو من نباشی، احمق خیلی اگر ابعد،

 .کرد خواهم حرکت حاال همین من دانی، می. برد

 |! حاال همین-

 . دیگر ساعت نیم-

 راه های توشه. بود شده بندی بسته چیز همه هم راستی... هم-

 .بودند خورده را شان صبحانه پیش تیمد و بود شده آماده
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 او» ببینم بگو. دید خواهی هم را پاریس بخواهی، اگر خوب، بسیار

 باشی «چیتل و» یک وقتی تو. است چیزی طور چه «چیتل

 .میشوی احمق

 !یاال کن، پایم بیا کجاست؟ من های جوراب-

 یپاهای مثل که را، ظریفش و گون گندم و دلفریب راستی پاهای 

 دمز من. گذاشت لخت نبود، مینمایند کوچک خیلی کفش در که

 در و. کشیدم می باال او ساق روی را جوراب ابریشم و خنده زیر

 پر بود نشسته تختخواب روی که بالتش مادموازل حال همین

 :گفت می فرانسه به و کرد می حرفی

 اول من کرد؟ خواهی چه بیرم خودم با را تو من اگر خوب، بسیار-

 من به فرانکفورت در را پول این دارم الزم فرانک زاره پنجاه

 زندگی هم با جا آن رفت خواهیم پاریس به بعد داد، خواهی

 نشان تو به روز روشنایی حین در را ها ستاره من و کرد خواهیم

 ندیده عمرت در تاکنون که دید خواهی را هایی خانم. داد خواهم

  |! کن گوش. ای

 رایب دیگر بدهم تو به فرانک هزار جاهپن من اگر است بس دیگر-

 ماند؟ خواهد باقی چه خودم
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 گذشته. ای کرده فراموش که این مثل فرانک هزار پنجاه و صد-

 زندگی ماه دو یا یک تو، عمارت در شد خواهم حاضر من این از

 فرانک هزار پنجاه و صد آن ماه دو این در البته. میدانم چه کنم،

 و هستم دختری خوب من که بینی می. کرد خواهیم خرج هم را

 خواهی را ها ستاره تو ولی گویم می برایت پیش از را چیز همه

 .دید

 | ماه؟ دو در فقط طور؟ چه -

 وحشی آهای انداخت؟ وحشت به را تو مطلب این طور چه -

 سرتاسر از بیشتر زندگی این ماه یک میدانی هیچ اولی پست

 نوح طوفان بگو بعد و انیگذر خوش ماه یک دارد؟ ارزش تو وجود

 این قالی تو شو گم برو یاال، بفهمی، نمیتوانی تو نه، ولی بیاید

 کنی؟ می چه آی،!نیستی چیزها

 می جوراب با داشتم نیز را او دیگر پای ساق هنگام این در 

 او.بوسیدم را پایش و کنم خودداری نتوانستم دیگر که پوشاندم

 دست و گرفت چک دم مرا صورت و کشید عقب سخت را پایش

 بروم گفت آخر
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 و هستم منتظرت بخواهی، اگر من، «چیتل اول» خوب بسیار-

 می حرکت دیگر ساعت ربع یک من: »کشید فریاد من سر عقب

 |!« کنم

 چه خوب. بودم شده دچار سرگیجه به برگشتم اتاقم به وقتی 

 ورتمص توی را اسکناس بستهء پولینا اگر نبود من تقصیر کنم؟

. بود داده ترجیح را آستلی مستر دیشب همان از و بود ردهک پرت

 جمع من که بود مانده زمین روی ها اسکناس آن از تا چند هنوز

 قبال که دار خانه مهمان و شد باز در آن، همین در. کردم شان

 دکن تقاضا که بود آمده نیفتد، من به چشمش اصال داشت اصرار

 .کنم منزل( ب) کنت لیعا عمارت در پایین، طبقه در و بروم

 :زدم داد او سر عاقبت. کردم می فکر و بودم مانده حرکت بی من 

 .کرد خواهم حرکت دیگر دقیقهء ده من!!!  حساب صورت

 « !است شده مقدور طور این احتما پاریس به برو: »کردم می فکر 

 مادام بالتش، مادموازل نفره سه هر ما راستی بعد ربع یک

 مادموازل بودیم، قطار مخصوص اتاق یک در من، و کومینک

 زا که بود خندیده قدر این نگریست می مرا که طور همان بالنش،
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 پیروی او از بیوه کومینک مادام و بود شده سرازیر اشک چشمش

 . بودم خوشحال که بگویم توانم نمی.کرد می

 عادت دیشب همان از من و بود شده قسمت دو به ام زندگی

 هک بود پول راستی شاید.بیندازم خطر به را مخود که بودم کرده

 از بهتر هم شاید و بود داده من رابه حواس اختالل و سرگیجه این

 ام زندگی صحنهء که کردم می حس خواستم، نمی چیزی این

 کرد خواهد تغییر - معین مدت یک برای فقط معینی مدت برای

 و... بعد و گشت برخواهم ماه یک از پس ولی: »کردم می فکر و

!« مببین او برابر در و آستلی مستر مقابل در را خود باید باز بعد

 ره که حال عین در. است مانده یادم به اکنون که اندازه آن تا بله،

 دممیخندی دیوانه بالنش مادموازل این خندهء با بهتر و بیشتر چه

 .بود سنگین و گرفته دلم

 کند، غرغر من به جدی خیلی که این برای بالنش مادموازل 

 : گفت بریدو را اش خنده

 قدر چه که آه!هستی احمق قدر چه خواهی؟ می چه دیگر-

 را فرانکت هزار دویست همهء که است درست بله بله، آه! احمقی

 من.کرد خواهی عیش کوچک شاه یک مثل تو ولی خورد خواهیم
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 خواهم آشنا هورتانسه با را تو بست، خواهم را کراوتت گره خودم

 از و گشت خواهی جابر این به تو کردیم خرج را همه وقتی و کرد

 گفتند؟ می چه گوشت در جهودها آن.برد خواهی را قمار بانک تو

 شبی و نیستی بهره بی آن از تو که است داشتن جرأت و اصل،دل

 اما و آورد؛ خواهی پول پاریس به جا این از من برای بار یک از

 سؤال او از من... بعد و خواهم می نفع فرانک هزار پنجاه فقط من،

 : کردم

 | ژنرال؟ و

 می ساعت همین در روز هر که دانی می بهتر خودت ژنرال؟تو-

 های لگ از که ام گفته او به بار این البته. کند تهیه گل برایم رود

 رغم دیگر گشت، خواهد بر وقتی بدبخت. کند فراهم نایاب بسیار

 این از هههههه.افتاد خواهد ما دنبال که دید خواهی. است پریده

 جا این. خورد خواهد کارم به پاریس در. خوشحالم خیلی مطلب

 من که بود طریق این به. داد خواهد را خرجش آستلی مستر هم،

 .افتادم راه پاریس طرف به

 گویی هذیان مسلما بگویم چه پاریس در خودم توقف روزهای از

 از تر بیش کمی هرش این در. بود خواهد آمیز جنون شد، خواهد
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 صد از که بود هفته سه همین پایان در و بردم سر به هفته سه

 .بود نمانده باقی چیزی دیگر فرانکم هزار

 هب را پول دیگر نصف چون کردم، صحبت فرانک هزار صد از تنها

 فرانکفورت، در طال فرانک هزار پنجاه بودم؛ داده بالنش مادموازل

 برایش فرانکی هزار پنجاه چک کی نیز پاریس در بعد روز سه و

 .کرد خرد بعد هفته یک او که کشیدم

 او خورد، خواهی من با تو ماند، می برایمان که را فرانکی هزار صد

 که کنم نمی فکر. خواند می اسم این به مرا همیشه! من چیتل

 بی و تر پرست مال تر، حریص ونژادی، تخمه هیچ از آدمی هیچ

 هب. باشد داشته وجود بالنش مادموازل ثلم مخلوقاتی از تر عاطفه

 صد دربارهء اما. باشد خودشان پول موضوع که موقعی خصوص

 برای که گفت رک و صریح خیلی پاریس در بعد من، فرانک هزار

 :افزود طور این بعد و دارد احتیاج آن به خود سکنای محل اولین

 ات و یافت خواهم ای شایسته وضع همیشه من طریق، این به زیرا

 من کم دست. کرد نخواهد بیرون ام خانه از مرا کس هیچ مدتها

 .ام آورده جا به باره این در را الزم احتیاطهای
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. ندیدم چیزی فرانک،دیگر هزار صد این از بیش و کم من وانگهی

 سرکشی روز هر او که من پول کیف در.بود او نزد ها،همیشه پول

 وقاتا بیشتر. شد نمی یافت فرانک صد از بیش هرگز کرد می اش

 .این از کمتر مقداری هم

 پول به احتیاجی چه تو ببینم،: گفت می من به سادگی به گاهی 

 داری؟

 منزل عمارت پول این با او مقابل، در. گفتم نمی چیزی من و 

 تمام کارها این وقتی و کرد مرتب عالی طرزی به را خود مسکونی

 را ها اتاق که طور مانه و برد جدید خانه به خودش با مرا شد

 :گفت میداد نشانم

 و ترین کم از میشود طور این سلیقه، و جویی صرفه با ببین-

 . کرد درست چیزی ها پول ترین حقیر

 پنجاه. بود فرانک هزار پنجاه درست حقیر، و ناچیز پول این و

. یدرس هایش اسب با کالسکه یک خریدن مصرف به دیگر هزارتای

 یا عصرانه مجلس بار دو یعنی، دادیم؛ «بال» ارب دو این بر اضافه

 خانم ،«کلئوپاتر» و «لیزت» ،«هورتانس»آنها در که انداختیم راه

 دو. داشتند حضور پاریس شریف و محترم متشخص، بسیار های
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 و کنم بازی را منزل آقای احمقانهء نقش شدم مجبور من بار

 و حمق شدت از که را ذهن کند و ثروتمند دار مغازه های خانم

 و فتگ ایشان با و بپذیرم حضور به بودند ناپذیر تحمل حیایی بی

 یب نویسان روزنامه و هنر بی نویسندگان نظامی مردان. کنم گو

 دستکش با و روز مد طبق هایی لباس با که بپذیرم را بار و بند

 در حتی که تکبری و خودخواهی با و شده بافته حصیر از هایی

 یافت، توان نمی را آن نمونهء هم پترزبورگ در خودمان، مملکت

 اینها. است شده گفته خیلی مطلب این از و.آمدند می پیشم

 با را خودم من ولی. کنند مسخره مرا که آمد می خوششان

 مامت. میشدم پنهان پهلویی اتاق توی و کردم می مست شامپانی

 .ساخت می متنفرم و زد می هم به را دلم حد، منتهای به اینها

 :گفت می بالنش

 اگر برده قمار در فرانک هزار دویست که است «اوچیتل» یک این

 دوباره، هم عاقبت. بکند چه را پولش دانست نمی نبودم من

 سراغ او برای جایی کسی راستی.شد خواهد سرخانه آموزگار

 . کرد پیدا کاری برایش باید ندارد؟
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 غمگین شههمی چون. بردم می پناه شامپائی به زیاد خیلی من

 اندازه از بیش محیطی در. بردم می رنج ای کشنده حد به و بودم

 هک محیطی در. بردم می سر به پرست سود اندازه از بیش و بورژوا

 پانزده این اوایل در. گردند می حساب شاهی یک هر روی

 درک خوب را این باشد، متنفر من از توانست نمی روز،بالنش

 پوشاند؛ می لباس من به عالی خیلی خودش راستی.بودم کرده

 قلبش ته در ولی. بست می صبح روز هر خودش را کراواتم گره

 توجهی ترین کوچک مطلب این به من و کرد می تحقیرم

 قصر» به که بودم کرده عادت درمانده، و گرفته دل.نداشتم

 و کردم می مست جا آن در عصر روز هر مرتبا که بروم«گلها

 می دب خیلی رقص این با آنجا در که مگرفت می یاد کاتکان رقص

 آخر دست. یافتم هم شهرتی رقص این در سرانجام و رقصیدند

 که بود کرده تصور. دارد کار و سر کسی چه با که یافت در بالنش

 افتاده دنبالش دست، به کاغذ و مداد مشترکمان، زندگی مدت در

 و دارم می نگه آینده و گذشته در اورا تقلب و خرجها حساب و ام

 در و شد خواهد دعوامان فرانگی ده سکهء هر سر که میزد حدس

 پیش از او من، احتمالی حمالت و ها اعتراض از یک هر مقابل

 خبری من طرف از که دید وقتی ولی. بود کرده تهیه پاسخی
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 ،کرد می شروع شدت و تندی با گاهی. گرفت را پیش نشد،دست

 روی اوقات تر بیش که حالی در ماندم، می خاموش من چون ولی

 و حمله بود، سقف به هایم وچشم بودم کشیده دراز صندلی

 . افتاد می تعجب به و کرد می تمام را اعتراضش

 یک و احمقم راستی من که کرد می خیال ساده خیلی اول

 طور این شاید داد می که توضیحاتی همراه به و هستم «اوچیتل

 بیهوده فهمد، نمی دشخو که حاال است احمق: »که کرد می فکر

 دقیقهء ده که رفت می و.« بگذارم جریان در را او من که است

 بود گذشته حد از وارش دیوانه های ولخرجی دیگر.برگردد دیگر

 های اسب که روزی مثال. بود رفته در ما ثروت با تناسب حد از

 هزار شانزده به تازه اسب جفت یک و کرد عوض را اش کالسکه

 :گفت و من پیش مدآ خرید، فرانک

 نیستی؟ عصبانی حیوانک، خوب،-

 : دادم جواب او به طور این من 

  آوردی؟ ستوه به مرا که تو نه-

 که آمد عجیب قدری به او نظر در کار این. زدم عقبش دست با و

 :گفت و نشست من پهلوی دم، در
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 ما گرفته پولی چنین پرداختن به تصمیم من اگر بینی، می -

 می را آنها. فروخت را آنها شود می خوب خیلی که است این برای

 باس. ندارم شکی این در فروخت فرانک هزار پنج و بیست به شود

 اهیخو مجللی کالسکه، مالک توحاال و هستند زیبایی و عالی های

 . نیستی عصبانی تو پس. است مفید این. بود

 مورد چیزهای که کنی می خوب باشم؟تو عصبانی چه برای-

 تو. خورد خواهد دردت به سرانجام اینها همه،.رامیخری جتاحتیا

 ینخواه گرنه و کنی درست خودت برای وضعی چنین باید راستی

 هزار صد. بیاوری دست به نو از را پولت میلیون یک توانست

 .بود دریا مقابل در ایی قطره بود، کار ابتدای فقط من، فرانک

 و داد منتظر من رفط از تفکرات گونه این جای به که بالنش 

 سهفران به باشد افتاده آسمان از که این مثل بود، اعتراض و فریاد

 :گفت

 رفک مطالب، فهمیدن برای که هستی طور این پس طور؛ این که- 

 باشی «وچیتلا» که این جای به تو جان، پسر امیدانی داری هم

 ام های پول که نمیخوری تأسف پس میشدی خلق «پرنس» باید

 | شود؟ می تمام طور این
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 !میشد تمام تندتر کاش آه، -

 ودهب ثروتمند این از پیش الید ببینم بگو اما.…دانی می.… ولی

 کنی، می تحقیر را پول همه این داری که تو دانی، می ای؟ولی

 " کرد؟ خواهی چه ببینم بگو

 دست به فرانک هزار صد نو از و رفت خواهم هامبورگ به بعد،-

 .آورد خواهم

 خواهی که دارم حتم امن است عالی خیلی طور، همین بله بله،-

 قدر این را خودت تو ببینم، آورد خواهی من برای را وبردت برد

 در خوب، بسیار. میدارم دوستت من که ای داده نشان خوب

 و داشت خواهم دوستت مدت این تمام در تو،من خوبی این عوض

 تدوس را تو حال هب تا اگر بینی، می. کرد نخواهم وفایی بی هیچ

 «چینل او» یک جز کردم می خیال که بود این برای داشتم نمی

. تینیس دیگری چیز( نه؟ پیشخدمت، یک مثل دیگری چیزهای با

 چون. ماند خواهم وفادار تو به نسبت من شد، طور این که حاال

 . هستم خوبی دختر

 و یزهر افسر این آلبرت، این به نسبت طور چه دیگران به نسبت-

 !هستم،ها مطلب این ملتفت خوب من طور؟ چه چرده سیاه



Romanbook_ir 

318 

 

 ...تو؟ آه،ولی آه، - 

 مطلب این از کنی می خیال هست؟ گفتن دروغ به احتیاجی چه-

 .بگذرد باید جوانی کنم، می مسخره را حرفها این من. ام عصبانی

 تو و است پیش من از او چون کنی، ول را او توانی نمی تو

  شنوی؟ امی نده او به پول ردیگ فقط داری دوستش

 :گفت بود آمده هیجان به که حالی در او

 کی تو راستی نیستی؟اما عصبانی هم مطلب این برای تو پس - 

 خوب اربسی حسابی فیلسوف یک امیدانی هستی حسابی فیلسوف

 .شد خواهی راضی و دید خواهی داشت، خواهم دوست را تو من ،

 و بود شده دلبسته من به هک بود پیدا پس این از هم راستی 

 من. گذشت طور این آخرمان روز ده.میداد نشان دوستی حتی

 به او جهات بعضی از ندیدم،ولی را شده داده وعده های«ستاره»

 در که هورتانسه با مرا او، این بر اضافه کرد وفا خودش های وعده

 را او میالن در و بود ای العاده خارق و عجیب زن خودش نوع

 برقرار رابطه ما میان و ساخت آشنا نامیدند، می «یلسوفف ترز»

 .ساخت
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 مطلب این. است فایده بی مطلب این کردن دنبال این، از بیش 

 مخصوص آمیزی رنگ با را ای جداگانه داستان تواند می خودش

. بگنجانم حکایت این در را آن خواهم نمی من و بسازد خودش

 چه هر خواستم می لبق منتهای از من که است این مهم مطلب

 طور ماءهمان فرانک هزار صد ولی. بدهم پایان دوره این به زودتر

 چیزی این و داد هم را ماه یک کفاف گفتم، هم این از پیش که

 فرانک هزار هشتاد کم دست. انداخت تعجب به مرا راستی که بود

 زا بیشتر خیلی ما و بود شده داده اختصاص بالنش خریدهای به

 پول این، وجود با. کردیم خرج را مانده باقی فرانک ارهز دویست

 دهش صمیمی من با بیش و کم کار، آخر در که بالنش.بود کافی

 گفت، نمی دروغ من به مطلبی هر برای دیگر کم دست با بود،

 اوطبق که را هایی قرض جهت هر به که داشت اظهار عاقبت

 به و پرداخت، نخواهم من است، گرفته آن و این از قراردادهایی

 :گفت من

 زیرا را، ای ورقه نه و ام رسانده تو امضای به را حسابی صورت به

 این در بود من جای به دیگری کس اگر. ام کرده رحم حالت به

 به حتما صورت این در تو و کرد نمی تردیدی حتما کارها، گونه

 دوست را تو طور چه من بینی می بینی، می. افتادی می زندان
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 چشم که لعنتی ازدواج این اگر افقط هستم خوب قدر چه و دارم

 ! نبود آورد، خواهد در مرا

 ما توقف ماه یک آخر در درست داشتیم، پیش در ازدواجی چون

 همان بقایای آخرین کنم می خیال من و افتاد اتفاق پاریس در

 طریق این به کارها سرانجام. شد خرج آن در من فرانک هزار صد

 از رسما بعد من، و پذیرفت خاتمه است ماه یک این کار مقصودم

 .افتاد اتفاق طریق این به واقعه. کردم گیری کناره آن

 یک و رسید راه از ژنرال پاریس در ما سکونت از پس روز هشت 

 که حالی در اول، مالقات همان از و رفت بالنش پیش راست

 پاریس کجای در دانم نمی کوچکی ساختمان راستی هم خودش

 اقامت سکونت قصد به بیش و کم ما، خانهء در ت،داش

 و خندید قهقهه به حتی. پذیرفت خوشحالی با را او بالنش.گزید

 را ژنرال هم،دیگر آخر دست و انداخت او گردن به را خودش نیز

 در گردش بلوار،موقع در را بالتش بود مجبور او و کرد نمی ول

 نیز این و کند، هیهمرا آشنایانش و خویشان نزد و ها تماشاخانه

 و بود گیرنده اش قیافه. بود آن خور در سخت ژنرال که بود کاری

 طرف دو او،ریش معمول از بلندتر قد بایست می که طور همان
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( بود رسم ها توپچی بین در که) اش شده رنگ سبیل و صورتش

 روغن کمی گرچه داشت، که ای برجسته و توجه جالب قیافه با

 بسیار و پسندیده رفتارش.بود مشخص جا همه بود، شده مالی

 هاو مدال پاریس در. پوشید می لباس عالی سخت و بود خوب

 شخصیتی، همچو با کرد، می آویزان خودش به هم را هایش نشان

 خودی و آمد بلوار به که بود دلپسند حتی و شد می خوب خیلی

 می آب دلش توی قند بیچاره، و گناه بی ژنرال. داد نشان

. دبو نداده نوید خود دل به را محبتی و پذیرایی چنین زهرگ.کرد

. بود آمده بالنش حضور به لرز و ترس با پاریس به ورود موقع

 خواهد بیرونش و افتاد خواهد فریاد به االن کرد می خیال چون

 سر را او بودند یافته دیگری جریان که کارها همچنین. انداخت

 سعادتی و خوشبختی در را ماه این تمام او و بودند آورده وجد

 فقط من.بود طور همین نیز، من حرکت موقع. برد سر به ناهشیار

 رولتنبورگ، از ما مانند فرار عزیمت از پس که دریافتم را این

  عقلش. بود داده دست او به مانندی حمله حالت صبح، روز همان

 و گفته می پال و پرت هفته یک مدت و بوده داده دست از را

 تا. اند کرده می مواظبت او از دیگران و است بوده شده دیوانه

 پاریس طرف به قطار با و کرده گرم را همه سر ناگهان که وقتی
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 ینبهتر برایش البته او، از بالنش پذیرایی. است بوده کرده فرار

 آثار اش، دماغی تو و شادی وجود با ولی بود، دارو و نسخه

 قادر ژنرال این، وجود با. بود مانده باقی او در ها مدت بیماری

 ار جدی اندکی گوی و گفت یک حتی یا و کند فکر درست نبود

 می «هوم» یک کلمه هر مقابل در مواقعی چنین در. کند تحمل

 جرگه از را خودش طریق این به و داد می تکان را سرش گفت،

 یمارب عصبانی، ای خنده با ولی میخندید همیشه. کشید می کنار

 ب،ش مثل تاریک و گرفته متوالی، های ساعت گاه اهگ و کشیده، و

 ای گوشه در بود، انداخته گره پرپشتش ابروهای به که حالی در

 زا بیش بود، کرده فراموش را چیزها از بسیاری حتی. نشست می

 خودش با که بود کرده عادت و بود شده گیج و هوا به سر اندازه

 وقتی. بیاورد حال سر را او توانست می بالنش فقط. بزند حرف

 کشید، می ای گوشه به را او سیاهش، و بد حالت این حمالت

 هک این یا و ندیده را بالنش است مدتی که رساند می را این فقط

 وقعم در را او که این یا و رفته جایی به او بی و تنهایی به بالنش

 می چه بگوید که نداشت را این توانایی. است نکرده نوازش خود

 پس. است دلگرفته و غمگین که دانست نمی هم خودش و خواهد

 بالنش که وقتی بار سه دو را مطلب این من ساعت دو یکی از
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 می شروع کردم مشاهده بود، رفته آلبرت نزد شاید را روز تمام

 به که این مثل. کردن نگاه خود اطراف به و خوردن تکان به کرد

 را کسی ونچ و گردد می کسی دنبال معینی، خاطرهء تحریک

 است، خواسته می را کسی چه که آمد نمی یادش به و یافت نمی

 و شاد بالنش، که وقتی تا. رفت می فرو خود اغمای حالت در

 هب میرسید که در از بالنش. برسد در از خندان و آراسته و چاالک

 در ندرت به هم خیلی و کرد می بدرفتاری او با دوید، می او طرف

 مشعوف قدری به او دیدن از ژنرال بار، یک. کشید می آغوشش

 . واداشت تعجب به مرا این و افتاد گریه به که شد

 وا مالحظهء به بالتش شد، پیدایش ما پیش ژنرال که اول همان از

 هم سخن داد حتی باره این در او از کردن دفاع کردیه شروع

 اصال و زده گول من خاطر به را ژنرال که داشت می اظهار.میداد

 خاطر به ژنرال و است بوده داده ازدواج قول او به و بوده او مزدنا

 یک من عاقبت و است؛ برداشته دست خود خانوادهء از که است او

 . باشم داشته نظر در نیز را این باید و ام بوده او خدمت در وقت

 کلمه که این بی من ؟ کشم نمی خجالت هیچ من آیا که این و

 سرانجام و کردم، می تحمل را او بیان و سیلنطق بگویم ای
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 همین به کار و بخندم، جمالت این مقابل در گرفتم می تصمیم

 می فرض مرابله کار اول در بالنش یعنی، یافت؛ می خاتمه جا

 خنده و شاد طبیعت من که شد می منتهی فکرش بعد و کرد

 بی نیت حسن بودم شده موفق کار اواخر در خالصه،. دارم رویی

 خترد راستی بالتش. کنم جلب را پسندیده دختر این شرط و قید

 ار مطلب این من و خودش، نوع از البته...  بود خوبی بسیار و عالی

 :گفت می من به کار اواخر در. نبودم متوجه کار آغاز در

 قدر این که بد چه و هستی، خوبی پسر هستی؛ فکوری مرد تو

 حسابی و درست روس یک شد نخواهی ثروتمند هرگز تو احمقی

 شگرد به را ژنرال که فرستاد مرا بار چندین کولماکا یک هستی،

 او من. میبرد گردش به را تازی سگ یک که خدمتکاری مثل.ببرم

 رایب بالنش. بردم می هم ها رستوران به و بالماسکه به تئاتر به را

 و داشت پول خودش ژنرال گرچه. میداد پول ها بردن گردش این

 پول کیف هی مردم چشم جلوی که بود ندم عالقه هم خیلی

 ار او زور به شدم مجبور تقریبا من روزه یک. بکشد بیرون را خود

 «رویال پاله» در که بود سنجاقی این.بدارم باز سنجاق خریدن از

 هفتصد به را آن خواست می و بود آمده خوشش آن از و بود دیده

 اقسنج یک. کند هدیه بالنش به شده قیمت هر به و بخرد فرانک
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 کمال و تمام ژنرال، آمد؟ می بالنش کار چه به فرانکی هفتصد

 منتوانست هرگز من و بود، فرانکی هزار اسکناس یک صاحب فقط

 او هب آستلی مستر شاید بود؟ آورده کجا از را اسکناس این بفهمم

 نیز را اش خانه مهمان حساب صورت که این از گذشته بود، داده

 من با مدت این تمام در ژنرال که رفتاری از اما. بود پرداخته همو

 ظنی سوء بالنش با من روابط درباره که کردم می حس کرد می

 ثروت قمار در من که بود شنیده مبهم خیلی گرچه. است نبرده

 یک عنوان به که کرد می خیال هنوز شک بی. ام برده کالنی

 عنوان به هم شاید حتی و هستم بالنش خدمت در منشی

 هآمران لحنی با و تفرعن به من با هنوز که بود قدر این. متکارخد

 روز یک. کرد می هم مراسرزنش گاهی حتی و کرد می صحبت

 را بالنش و سمرا را ما خوردیم، می چاشت داشتیم وقتی صبح

 و حساس مرد را خود که او. خنداند و کرد سرگرم سخت

 هب و شد بانیعص ناگهان صبح، روز همان.بود داده نشان زودرنجی

 هم او خود یقین، طور به چرا؟ نمیدانم هم هنوز من که پرید من

 هت و سر بی نطق خالصه،. دانست نمی را شدن عصبانی این علت

 مرا کشید، می فریاد که حالی در و کرد ایراد ای بریده پریده و

 و است آموخته او از را کردن زندگی که خواند ولگرد پسر یک
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 هیچ ولی.حرفها گونه این از و کرد خواهد یحال من به که گفت

 زیر زد بالتش. بفهمد را او های حرف از چیزی نتوانست کس

 به گردش برای بود طور هر و کردند آرام عاقبت را او و خنده

 که کردم حس من باره چندین ها این از گذشته. بردند بیرونش

 این در گرچه. خورد می تأسف کسی یا چیزی بر و است غمگین

 کرده گم را کسی که این مثل او ولی داشت حضور بالنش مواقع

 از و شد می باز من برای دلش درد سر دوباره دقایق این در. بود

 هب بتواند که این بی البته. گفت می برایم چیزهایی اعتماد روی

 و را خود امالک را خودش شغل.کند بیان روشن،چیزی طور

 منض در که افتاد می اتفاق.ردآو می یاد به را اش زناشویی زندگی

 گرچه و میشد مشعوف خورد می بر لغت یک به وقتی خود، کالم

 روز در بار صد کرد، نمی بیان را او عقاید و افکار هرگز لغت آن

 صحبت او با هایش بچه از کوشیدم می من. کرد می تکرارش

 نامفهوم و تند تند دیگر مواقع مثل که طور همان او کنم،ولی

 را موضوع دم همان در و برد می در طوری خودرا د،میز حرف

 : داد می تغییر

 !«ها بچه دارید، حق شما ها بچه بله، بله،»
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 هب من سؤال این از بودیم رفته تئاتر به هم با که بار یک فقط 

 :گفت ناگهان و آمد هیجان

 |! ندهست بدبختی های بچه بله آقا بله،. هستند بدبختی های بچه

 وقتی. کرد می تکرار را کلمات ها،همین شب گونه نای در بارها 

 فریاد و آمد می خشم سر بر بزنم حرف پولینا از او با میخواستم

 :کشید می

 را اش خانواده نشناس نمک و بود شیطان بود، نشناس نمک چه

 زندان به را او من شد، می پیدا قانونی جا این اگر.کرد بدنام

 وا برای هم نامش بردن حتی دگریو، اما و! بله ایله، بودم انداخته

 تپوس. برد بین از مرا او ": گفت می و بود ناپذیر تحمل و ناهنجار

 دهش کابوس یک مثل برایم تمام سال دو.برید مرا گردن کند، مرا

 آه،دیگر... این... این.میدیدم را او خواب همیشه تمام، های اماه بود

 |! نزنید حرف من با ازو

 ولی.است شده ایجاد موافقتی بالنش و او انمی که کردم می حس

 جریان در مرا خودش بالنش اول. میماندم ساکت عادتم بنابر

 با. افتاد اتفاق ما جدایی از قبل روز هشت مطلب این و گذاشته

 کرده، یاری بختش-: گفت فرانسه به خودش مخصوص صدای
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 انگشت عمرش روزهای دیگر حاال و شده مریض راستی بایوشگاه»

 داشته اظهار آن در و بود کرده تلگراف آستلی مستر. است مارش

 را ارث این اگر. شد خواهد او وارث زودی همین به ژنرال که بود

 در جا همین اول. نداشت مزاحمتی هرگز من برای برد، نمی هم

 جا من اتاق پهلوی اتاق در بعد و برد خواهد سر به ما عمارت

 من و بود خواهد حالخوش هم خیلی شک بی و گرفت خواهد

 رجال و اعیان اجتماعات میان در. شد خواهم «ژنرال خانم» دیگر

 آن، از پس و بالنش آرزوی بود این کردن خواهم آمد و رفت زیاد

 موژیک زیادی عدهء و قصر یک. شد خواهم روسی مالک یک

 |. بود خواهد دستم در پول ها میلیون همیشه نیز و داشت خواهم

 هچ میداند خدا. باشد داشته توقع اگر بشود، حسود ژنرال اگر ولی

 فهمی؟ می را چیز

 ام، کرده را حسابش من کرد نخواهد اجرأت نه نه، نه، أه، - 

 به را زیادی های چک و اوراق حاال همین از باشه راحت خیالت

 که پرخاشی ترین کوچک یا. ام اورسانده امضای به آلبرت نام

 کرد؟ نخواهد جرأت لیو. شد خواهد تنبیه فورا بکند

 ...کن ازدواج او با خوب، بسیار
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 گرفته خودمانی خیلی تجمل، و صدا و سر بی زناشویی، جشن

 شده دعوت آشنایان و نزدیکان از دیگر نفر چند و آلبرت. شد

 شتهگذا خبر بی خصوص به دیگران، و کلئوپاتر هورتانس،. بودند

 خود موفقیت به سخت داماد. بودند نشده دعوت و بودند شده

 را او و رابست او کراوات گره خودش بالنش،.میداد نشان عالقه

 که را حالتی آن سفید،درست جلیقه، و لباس با ژنرال و زد عطر

 .داشت بایست،

 هک این مثل. گفت شد می خارج ژنرال اتاق از وقتی بالنش، را این

 .باشد انداخته تعجب به هم را او خود مطلب، این

 . باید که است طوری همان درست راستی، اما

 نعنوا به و گنگ و مهم دقتی با فقط مطالب، این تمام به که من

 اکنون را چیزها از خیلی مینگریستم عالقه بی تماشاچی یک

 ار یکدیگر مادرش، و بالنش که هست یادم فقط. ام کرده فراموش

 می طابخ «پالسه دو یکدیگر به بلکه کردند، نمی صدا کومینکه»

 روی را کومینک اسم نفرشان دو هر چرا که این از و کردند

 مه مطلب این از ژنرال ولی.نیافتم اطالعی بودند گذاشته خودشان

 .میداد ترجیح کومینکه دو به را «پالسه دو» حتی و بود راضی
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 را خود های لباس کمال و تمام ژنرال زناشویی، فردای صبح

 این طمطراق، با و میزد قدم را تاالر عرض و طول و بود پوشیده

 دو بالنش پالس دو بالتش مادموازل: »گفت می خود با طور

 احمقانه پسندی خود نوع یک اش قیافه در و.« پالسه دو پالسه،

 عصرانه، موقع تا خانه، در و شهرداری در کلیسا در.میدرخشید

 تهیاف شکل تغییر که این مثل دوشان هر بود؛ مغرور و شاد خیلی

 به باوقاری حالت خصوص به نیز بالنش وقت همان از |. بودند

 :گفت من برای جدی بسیار لحن با و بود گرفته خود

 چیز یک ببین، ولی. بشوم دیگری چیز درست باید من حاال دیگر

 بودم، نکرده فکر آن به حال به تا من که هست ناگوار خیلی

 زابگیرمت یاد را جدیدم اسم ام نتوانسته هنوز که بکن را فکرش

 هفرانس به و.....)زاگوراگو ژنرال خانم گوریانسکی،زاگوریانسکی

 خانم آخرش،. ببرد را روسی های اسم این شوی مرده( افزود

 است، تماشایی قدر دارداچه حرف چهارده اسمش که ژنرالی

 این بالتش و شد نواخته جدایی ساعت زنگ سرانجام نیست؟

 گریه ریخته هم اشک حتی خداحافظی موقع در احمق، دخترک

 :گفت می فرانسه به کنان
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 خیلی تو و احمقی کردم می خیال امن بودی پسری خوب تو

  ...را تو این ولی داشتی، را ها احمق حالت

: گفت مرتبه یک فشرد، مرا دست بار آخرین که این از پس و

 اسکناس تا دو با و رفت خودش پذیرایی اتاق توی و!« کن صبر»

 . آمد بیرون فرانکی هزار

 .نبودم چیزی چنین منتظر هرگز من

 او» یک اندازهء به فقط شاید تو. خورد خواهد دردت به این 

 هرگز احمقی بگذری، که این از ولی باشی داشته عقل «چیتل

 زا دارم حتم چون. بدهم تو به پولی این از بیشتر نیستم حاضر

 دوستان همیشه اما خدانگهدار خوب، بسیار.داد خواهی دست

 که نکن فراموش بردی قمار در هم باز اگر. ماند خواهیم باوفایی

 ! شد خواهی خوشحال بیایی اگر. بیایی من پیش

 کی اضافهء به. است مانده باقی پول فرانک پانصد من برای اآلن،

 و دارز می فرانک هزار شیرین، خیلی که عالی بسیار بغلی ساعت

 خالصه. دیگر چیزهای و است جواهر از که دستم سر های دگمه

 آن با بشود دغدغه و دردسر بی زیادی مدت که هست قدر این

 خصوص به و کردم را فکرهایم درست که این از پس. کرد زندگی
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 اقامت کوچک شهر این در نو از آستلی، مستر مالقات انتظار به

 این از که بودم آورده دست به خبری موثق منبع یک از گزیده

 دارد که کاری برای ساعت چهار و بیست و گذشت خواهد شهر

 بعد و...پرسید خواهم او از را وقایع همهء.کرد خواهد توقف آن در

 رولتنبورگ به را امساله کم، دست. رفت خواهم هامبورگ به بعد

 ختب دنبال به میز یک سر دوبار نباید که گویند می. رفت نخواهم

 .است قمار پایتخت هامبورگ این، از گذشته و رفت اقبال و

 هم نگاه یک ها یادداشت این به که است ماه بیست نزدیک اکنون

 نهاآ اتفاق، طور به اندوه، و غم تأثیر زیر در حاال فقط و ام نیفکنده

 آن صحبت. کند سرگرم مرا که کنم می تصور و کنم می مرور را

 چه با ؟ من خدای کنم، حرکت هامبورگ به میخواستم که بود جا

 هاسطر آخرین این عجیبی نسبتا طور به کم دست آسودگی، دل

 چه با و خودی، به اطمینان چه با بگویم بهتر ایا نوشتم می را

 ودمخ به شکی ترین کم آیا! نوشتم می ناپذیری تزلزل امیدواری

 به حاال، من و است گذشته ماه هیجده االن بردم؟باری، می

 اهمیت چه گدایی اولی ترم چیز بی هم گدا یک از خودم عقیدهء

 بدبختی سبب خودم امن خندم می حرفها این ریش به دارد؟
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 نیز ای مقایسه گونه هیچ تقریبا این، از گذشته ام، بوده خودم

 .خورد نمی دردی هیچ به هم زدن حرف اخالق از و نیست ممکن

 ،آه! نیست اخالق از تر نامعقول و تر پوچ چیز هیچ آنی چنین در

 و مغرور خاطر رضایت چه با ها پرچانه راضی،این خود از های آدم

 هک میدانستند اگر!بدارند اظهار را خود رأی بودند حاضر خودبینی

 می درک را روزم آن موقعیت ورسوایی ننگ حد چه تا خودم من

. بدهند پند بدهند، درس من به کردم نمی جرأت هرگز کردم،

 وقت آن تا که بگویند برایم توانستند می ای تازه چیز چه آخر

 گردش یک با چیز همه که بود این مسأله بودم؟ درنیافته خودم

 اند اخالق همین صورتی چنین در.بیاید تغییر توانست می چرخ

 تبریک برای دارم اطمینان مطلب این به کس همه از بیش ها،

 و دویدند می پیش خود دوستانهء های شوخی یا من، به گفتن

 گرداندند نمی بر روی من از شان همه امروز مثل دیگر

 چه فردا صفر، یک هستم؟ چه حاال. ببرد را شان همه شوی مرده

 میان از توانم می فردا باشم؟ توانم می چه فردا باشم؟ توانم می

 خودم در توانم می کنم آغاز را نوینی زندگانی و برخیزم مردگان

 !است داشته وجود تاکنون که رابجویم انسانی همان
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 تو از بعد ولی.افتادم راه هامبورگ طرف به آخر دست هم راستی

 جای این در و برگشتم بادن به حتی و اسپا به رولتنبورگ، به

 یعنی، بود، شده من ارباب حاال که پستی مرد خدمت به آخری

 این و بودم شده پیشخدمت ماه پنج آری،. درآمدم مداور هینتسه

 در زیرا. )افتاد اتفاق زندان از آمدنم بیرون از پس درست قضیه

 کی و افتادم هم زندان به داشتم که قروضی علت به رولتنبورگ

 مستر آیا بود؟ که ناشناس این. داد نجات زندان از مرا ناشناس

 ههم که من، قرض ولی.نفهمیدم را این بود؟ پولینا بود؟ آستلی

 آن در کردند، آزاد مرا و بود شده پرداخته بود، تالر دویست اش

 وارد هینتسه این خدمت به ناچار بروم؟ توانستم می کجا وقت

 می من و بگردد ول داشت دوست بوده گیجی جوانک که شدم

 با وا پیش کار آغاز در. بنویسم و بزنم حرف زبان سه به توانستم

 شدم استخدام منشی مانند چیزی عنوان به ماه در فلورین سی

 وسیلهء دیگر او. کردم می را او خدمتکاری درست آخرکار در ولی

 من و کاست من حقوق از ناچار. دارد نگه منشی که نداشت را این

 خودم، طریق، این به و ماندم پیشش بروم، کجا دانستم نمی که

 که او خدمت در. آوردم در پیشخدمت یک صورت به را خودم

 این از و آشامیدم می نه و خوردم می اشتهایم اندازهء به که بودم
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 روز یک. کنم جمع فلورین هفتاد ماه پنج ظرف در توانستم راه

 به شب همان و بروم خواهم می که دادم اطالع او به بادن در عصر

 را پول نبود، پول خاطر به نه زد، می قلمبه چطور آها رفتم، قمار

 تسههین این تمام فردا، دیگر که میخواستم فقط. نمیشمردم عزیز

 زدن حرف به بادن زیبای های خانم و داران خانه مهمان تمام ها،

 تعجب به کنند، نقل هم برای مرا داستان. بپردازند من دربارهء

. اورندبی فرود تعظیم سر من بخت برابر در و بستایند مرا بیایند،

 شاید میداند؟ چه کسی ولی ای، بچگانه های اندیشه و رؤیاها چه

 برایش را خودم ماجراهای و کنم مالقات هم را پولینا حتی نو از

 تسرنوش و بخت پوچ های ضربه تمام من که ببیند او و کنم نقل

 میداشتم عزیزش من که پول این آه،نه....ام گذاشته پا زیر را

 النشب راه در بیاید دستم به پولی اگر هم باز اگر که بودم امطمئن

 سه ظرف در نو از و کرد خواهم خرج اسراف و ولخرجی با دیگری

 م،باش داده برایش پول فرانک هزار شانزده که کالسکهای با هفته

 دانستم می. نیستم خسیس که دانستم می خوب. رفت خواهم راه

 چه با و تأثری چه با اما. شد خواهم ولخرج هم، اینها از بیش که

 رانسهف به که دادم می گوش پا، میز صدای به اضطرابی و پریشانی

 مانک و جفت سیاه، چهار، با پاس، و طاق یک، و سی:گفت می
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 ایه سکه که افکندم می قمار سبزپوش میز به حریصی نگاه چه

 هک طال های توده به و بود پراکنده آنها روی تالر و وفردریک لوئی

 پخش سوزان اخگر یک درخشش با با میز دستی چوب زیر در

 هگذاشت صفحه دور که نقره نشدنی تمام های بسته به و شد؛ می

 که میشدم،همچه نزدیک قمار تاالر به داشتم وقتی. بود شده

. مبود شده حال تقریبایی رسید، گوشم به ها سکه جرنگ جرنگ

 با من که شبی آن بود عجیبی و نشدنی فراموش شب آماچه

 ار ایازی رفتم می قمار سبزپوش میزهای طرف به فلورینم هفتاد

 عقیدهء پاس به. گذاشتم «پاس» وروی کردم شروع فلورین ده با

 فکر. بود مانده باقی برایم فلورین شصت. داشتم مخصوصی غریزی

 آن روی فلورین پنج بار یک در و دادم ترجیح را صفر و کردم

 که ار فلورینی پنج و هفتاد و صد وقتی.آمد صفر سوم بار. گذاشتم

 خوشحالی از که این مثل کردم، می لمس بودند داده من به

 و شادی همچه بودم برده فلورین هزار صد اگر. میمردم داشتم

 فلورین صد دم همان.کنم حس توانستم نمی خود در سروری

 روی گذاشتم را فلورین دویست بردم،همان و گذاشتم قرمز روی

 و گذاشتم سیاه روی را فلورین صد چهار. بردم باز و بماند قرمز

 جهنتی همین باز گذاشتم، «مانک» روی را فلورین هشتصد و.بردم
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 طول هم دقیقه پنج هنوز.داشتم فلورین هفتصد و هزار حاال بود،

 همهء انسان که است لحظاتی چنین در مسلما. بود نکشیده

 وقتی من. سپارد می فراموشی به را خود پیشین های ناکامی

 به انداختم، می مخاطره به را خودم خودم، زندگی حد از بیش

 به را خودم که بودم یافته جرأت نو از. بودم رسیده نتیجه این

 ها انسان جزو توانستم می دوباره طریق این به. بیندازم خطر

 تا و بستم خودم روی به را در. کردم کرایه اتاقی. شوم شمرده

 وقتی صبح. پرداختم خودم های پول کردن حساب به سه، ساعت

 به روز همان گرفتم تصمیم. نبودم خدمتکار دیگر شدم بیدار

 و بودم نکرده خدمتکاری آن در که هامبورگ به. بروم هامبورگ

 ار،قط به شدن سوار از قبل ساعت نیم. بودم نیفتاده زندانش به

 پانصد و هزار دوبار همین در و بیشتر نه کردم بازی دیگر دوبار

 و کردم حرکت هامبورگ طرف به آن همان در. باختم فلورین

 حال همان در مسلما. هستم جا این در که است ماه یک اکنون

 چه انتظار به دانم نمی و کردم می قمار ممکن حداقل با که

 تمام. کردم می حساب. بردم می سر به مداوم هراسی در.بودم

 در که رولتنبورگ زندان از مرا که نبودی شما. انداختید را روزها
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 آدم دادید؟ نجات بودم، زندانی قرض فلورین دویست خاطر به آن

 .بود خریده مرا زندانی ناشناسی

 به را شما که دانستم می ولی.نکردم آزاد را شما امن نه آه نه،

 .اند افکنده زندان به اید داشته که قرضی خاطر

 است؟ کرده آزاد مرا کسی چه میدانید پس -

 ! دانم می را مطلب این که بگویم توانم نمی نه، آه - 

. شناسد نمی خودمان های روس از یک هیچ مرا است عجیب -

 از یکی زندان خریدن پی هرگز جا این در ها روس وانگهی

 روسیه در خودمان پیش همان فقط. نیستند خودشان هموطنان

 می خالصی زندان از را خود کیشان هم ها ارتدکس که است

 یک حتما که کردم می خیال ذهنی غرابت با خودم من. دهند

 گفتیش با آستلی مستر. است خریده مرا زندانی اصیل، انگلیسی

 و دلتنگ سخت مرا بود منتظر گویا. مینگریست مرا آشکارایی

 :گفت بود ناخوشایند سخت که لحنی یا. ببیند درمانده

 شما بینم می که این از خوشحالم من باشد، خواهد می چه هر

 .اید کرده حفظ را خود شادمانی حتی و روحی آزادگی
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 :گفتم جوابش در خندان من، و

 نه و افتاده پادر از نه من که این دیدن از خودتان شما یعنی -

 . شوید می خشمگین ام، شده پست و خوار

 :گفت و خندید آخر دست. فهمید دیر را حرفم که این مثل 

 من حرفهاء این با. است خوشایند من برای شما های یادآوری -

 بهتر را خودم وقیح حال عین در و پرشور باهوش، دیرین، دوست

 را مخالف های خوبی این همهء توانند می ها تنهاروس. میشناسم

 که دارد دوست انسان همه راستی. کنند جمع خود در هم با

 دوستی. ببیند خوار خود، مقابل در را خودش دوستان بهترین

 نای.شود می نهاده بنا شرمساری و تحقیر روی بر اوقات تر بیش

 داشته اطالع آن از فکر با مردان همهء که قدیمی است حقیقتی

 شما که خوشحالم راستی من خصوص، به حالت این در ولی. اند

 گرفتهن تصمیم ببینم، بگویید. اید نشده ودلتنگ اندوهگین هرگز

 همین به ببرد را شویش مرده آه، کنید؟ ترک را قمار که اید

 که این شرط به...  که این شرط به کرد، خواهم ولش زودی

 تجویدی را حرفتان. زدم می حدس را مطلب این ببرید؟ اکنون

 هب ولی گفتید توجهی بی روی از خودتان را مطلب این میدانم من
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 یگرید کار قمار از غیر ببینم، بگویید. گفتید را حقیقت جهت هر

 کنید؟ نمی

 این همهء در.نمیدانستم هیچ من. کرد می امتحان مرا هیچ نه،

 یک الی حتی و بودم کرده مرور را ای روزنامه زحمت به مدت

 :گفت او بعد. بودم نکرده باز هم را کتاب

 و شخصی منافع و زندگی تنها نه. است شده فلج شما فکر

 کهبل اید، گفته ترک را خود وطنی و انسانی تکالیف و اجتماعی

 کرده فراموش هم(اید داشته دوستانی چون را خودتان دوستان

 حتی اید گفته ترک قمار از غیر را دیگری چیز هر تنها نه.اید

 و قاطع لحظهء یک من.اید برده یاد از نیز را خودتان خاطرات

 خودتان که دارم حتم ولی دارم خاطر به را شما زندگی عاشقانهء

 .اید کرده فراموش را خود وقت آن احساسات و تأثرات بهترین

 است، کرده محصور را شما اکنون که آرزوهایی و شما رؤیاهای

 باالتر غیره و میانی ستون و سیاه و قرمز و تاق و جفت از هرگز

  |! بودم زده حدس را این من. رود نمی

 :کشیدم فریاد او سر خشم، روی از شاید و تلخی اوقات با من
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 یدنیاور یاد به را گذشته میکنم خواهش أستلی، مستر است بس

 مدت برای فقط ولی. ام نکرده فراموش را چیز هیچ من که بدانید

 تا.ام ریخته بیرون مغزم از را خاطراتم حتی راو اینها همه معینی

 وقت آن وقت آن.بشود استوار کامال وضعم و موقعیت که وقتی

 ! خاست خواهم بر ها مرده میان از من که دید خواهید شما

 :گفت قاطع لحنی با

 اگر که میبندم شرط. ماند خواهید جا این هم دیگر سال ده شما

 .بیاورم یادتان به را مطلب این نیمکت همین روی ماندم، زنده من

 :گفتم و دویدم حرفش میان شکیبایی با من و 

 رقد این من که شود ثابت شما به که این برای. است بس دیگر

 هک بپرسم شما از بدهید اجازه نیستم، فراموشکار گذشته درباره

 یدا نبوده شما اگر برد؟ می سر به کجا در اکنون پولینا، مادموازل

 وقت همان از. است بوده او البد پس اید کرده آزاد زندان از مرا که

 کنم نمی افکر آمنه. نه. ندارم خبری گونه هیچ او از من حال به تا

 و است سوئیس در اکنون او. باشد کرده آزاد زندان از را شما او که

 من از چیزی دیگر او دربارهء اگر. شد خواهم خوشحال خیلی من
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 نای بی من. گفت خشمناک نیز و جدی لحنی با را این. نپرسید

 :گفتم مسخره به بخواهم، که

  است؟ ساخته دار جریحه سخت هم را شما که یعنی

 مردم همهء از بیش. است مخلوقات بهترین پولینا، مادموازل-

 باعث خیلی کنم می تکرار هم باز ولی است احترام درخور

 شما. نکنید من از سؤالی او دربارهء اگر شد خواهد من خوشحالی

 ورید،آ می زبان به را او نام وقتی و بشناسید را او نتوانستید هرگز

 .کنید می اهانت من به دارید که این مثل

 ید،کن تصدیق خودتان. کنید می روی زیاده دارید دیگر اما راستی

 تمام بزنم حرف چیز چه از پس نزنم، حرف شما با او از اگر من

 من نشوید مضطرب اقال. است پیوسته او به دونفر ما خاطرات

 من. بدانم و بفهمم او با را شما قلبی روابط که ندارم احتیاجی

 ناهپولی مادموازل خارجی وضع دانستن به بگویم، را درستش فقط،

 برد، می سر به آن در االن که او خارجی موقعیت دانستن به

 .داد گزارش کلمه، دو در توان می هم را این. هستم مند عالقه

 مطلب این سر به دیگر که این شرط به کلمه، دو در باشد،

 یمدت هست، هم هنوز. بود بیمار مدتی پولینا مادموازل. برنگردیم
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 ماه شش االن.برد سر به انگلستان شمال در خواهرم و من مادر با

 دارید، خاطر به البد را دیوانه پیرزن آن بزرگش، مادر که است

 گذاشته ارث استرلینگ لیرهء هزار هفت او شخص برای و مرده

 کرده شوهر که من خواهر خانواده با پولینا مادموازل اکنون. است

 نامه، وصیت در که نیز جوانش برادر و خواهر. کند می سفر است،

 خود تحصیالت لندن در اکنون اند، داشته سهمی خود بزرگ مادر

 در گذشته ماه نیز او خواندهء پدر ژنرال،. دهند می ادامه را

 دم ات بالنش مادموازل. گذشت در ناقص سکتهء یک اثر بر پاریس،

 از را چه آن که بود بلد خوب ولی. بود کرده رفتار خوب او با آخر

 می فکر. بکند خودش نام به رسید، می ژنرال به بزرگ مادر ارث

 هب دگریو نه نکرد؟ سفر سوئیس به هم او دگریو؟ و. همین کنم

 به .برد می سر به کجا در االن دانم نمی من و نکرد سفر سوئیس

 و ها کنایه گونه این از که کنم می خواهش بار آخرین برای اضافه

مقایسه های زننده و موهن دست بردارید وگرنه سر و  گونه این از

 کار شما با خود من خواهد بود.

 چه طورا با وجود روابط دوستانهء دیرین مان؟

 آری، با وجود روابط دوستانهء دیرین مان. -
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هزار بار معذرت میخواهم، مستر آستلی اجازه بدهید، با این همه، 

هیچ چیز توهین آمیز و یا زننده ای در این گفتهء من نبود و من 

هیچ گونه اتهامی به مادموازل پولینا وارد نیاورده ام. اضافه بر این، 

میان یک مرد فرانسوی و یک  به طور عموم که بگیریم، مقایسهء

دختر جوان راه مستر آستلی،نه من می توانم توضیح بدهم و به 

اگر مقصودتان از این مرد فرانسوی، "طور قطع بفهمم و نه شما. 

همان دگریو است، خواهش می کنم منظورتان را از این گفته 

یک مرد فرانسوی و یک دختر جوان روس، این »شرح بدهید، 

چه؟ چرا حتما صحبت از یک مرد فرانسوی و یک مقایسه یعنی 

آه، آه، به این مطلب، -» دختر جوان روس به میان می آورید؟ 

عالقه مندید ولی داستان درازی دارد، مستر آستلی، باید پیش از 

این خیلی مطالب را دانست. وانگهی، این مسأله ای است کامال 

به نظر میرسد.  جدی و خیلی خنده آورتر از آن چه در وهله ، اول

یک فرانسوی، مستر آستلی،دارای صورت ظاهر کامل و ظریف و 

برجسته ای است. شما که یک انگلیسی هستید می توانید 

شایستهء همچه صورت ظاهری نباشید و نیز من که روسی هستم. 

من هم در خور این صورت ظاهر ظریف و برجسته نیستم و این 

 شاید به علت حسادت باشد.
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ان جوان ماه می توانند عقیدهء دیگری داشته باشند. ولی دختر

 نوشتهء راسین

 شده زینت و تصنع از پر و ساختگی شما نظر در است ممکن

 هم من. بخوانیدش توانید نمی مسلما شما صورت این در باشد،

 از حتی و یابم می شده زینت و تصنع از پر و ساختگی را آن

 مستر جهت هر به ولی. بینم می دار خنده را آن لحاظ برخی

 بخواهیم ما چه موارد، بیشتر در و راسین،زیباست شعر آستلی،

 ملی نمونهء یک. میرود شمار به بزرگی شاعر راسین نخواهیم، چه

 ظاهری صورت قالب به پاریسی، نمونهء یک یعنی، فرانسوی

 تربیتی بی های آدم هنوز ما که صورتی در است، درآمده ظریف

 هب خود از را نجابت و زادگی بزرگ فرانسه، کبیر انقالب. هستیم

 ترین معنی بی و ترین پست حاضر، حال در است، گذاشته ارث

 برای ظریف، و برجسته اندازه بی ظاهری صورت با ها فرانسوی

 حتی و افکار مخصوص، های شیوه حرکات، و اطوار خودش

 و روح و نیست خودش شخص ابتکار به گرچه که دارد عقایدی

 رسیده او به ارث به اینها همهء ولی ندارد خبری آن از قلبش

 چنان بنگری، خودشان به درست وقتی که صورتی در است،

 شان توصیف شود نمی اصال که هستند پستی و جلف آدمهای



Romanbook_ir 

336 

 

 موجودی دنیا تمام در که بدانید آستلی، مستر همه، این با. کرد

 اطوار و ادا بی و باهوش جوان یک از تر صادق و تر کننده اعتماد

 بخواهید، که نقشی هر در دگریو، یک یافت، توان روسی،نمی

 و شد خواهد ظاهر افکنده صورت به که نقابی با. کرد خواهد بازی

 چنگ به آسانی و سادگی نهایت با را روسی جوان دختر این قلب

 ظاهر صورت چون آستلی؟ مستر چراء دانید می. آورد خواهد

 او فریبندهء ظاهر صورت این روس، جوان دختر آن و دارد ظریفی

 قلب و روح طبیعی شکل جای به و او خود شخص روح جای به را

 او به ارث به که ظاهری لباس جای به نه انگاشت، خواهد او

 به باید آمد، خواهد بدتان خیلی که حال عین در. است رسیده

 و تندهس خشن و خشک بیشتر انگلیسیها که برسانیم تان اطالع

  روسها بنابراین، فریبندگی، و ظرافت از عاری

 آن به دارند زیبایی از لطیفی و ظریف خیلی ادراک که

 و روح زیبایی دادن تمیز برای ولی. شوند می دیگریها،دلباخته

 زنان آن از بیشتری آزادگی و روسی استقالل باید آن، اصالت

 و داشته ما جوان دختران آن از تری قوی و باالتر دالیل و روسی

 مادموازل یک. داشت تجربه ها این از بیش باید جهت هر به

 ات دارد الزم زیادی وقت رفت در زبانم از اسمش ببخشیدا-پولینا
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 می را شما. بدهد ترجیح تر، رذل دگریوی یک بر را شما بتواند

 به ولی کند، می باز برایتان را قلبش شود، می شما دوست.پذیرد

 رباخوار و پست مرد همان تحقیر، قابل رذل مرد همان جهت هر

 بخواهم بهتر. کند می حکومت قلب این بر دگریوه لئیم،همان

 را قلبی حکومت این نیز خودخواهی و سماجت باشم، گفته

 یک مار یک پولینا نظر در دگریو، همین چون کند، می استوارتر

 کمک به شتافتن با که است توقع بی آزادهء مرد یک و نجیب

 و افالس به را خودش منگ، ژنرال این کمک به و او خانوادهء

 ازیب حقه این تمام البته،(. او خیال به البته) است نشانده خرابی

 حاال او دارد، اهمیت چه ولی. گردید خواهد فاش کار آخر در ها

 او برای چه آن است این. است اولی دگریوی همان خواهان باز

 آخری؛ این گرچه. خورد می تأسف بیشتر چه هر او و است الزم

 نداشته وجود او خود تخیالت در جز اولی، دگریوی همان یعنی،

 آستلی؟ مستر دارید قند کارخانه شما. است

 .دارم سهم «شرکا و لوول» قند بزرگ کارخانهء در من بله،

 ازقندس یک طرف یک از آستلی مستر هستید، ملتفت خوب حاال

 هک صورتی در. آید نمی هم به این در و بل آپولون دیگر طرف از و
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 بازی ناچیز قمارباز یک جز و ام، نداشته هم قندسازی حتی من،

 این و ام کرده هم خدمتکاری حتی و ام نبوده دیگری چیز رولت،

 او مأمورین چون. میداند شک بی هم پولینا مادموازل حاال را

 شده عصبانی -. دهند می انجام را خودشان کار خوب که پیداست

 ینا آستلی مستر. گویید می را مزخرفات این علت همین به و اید

 های گفته وانگهی: افزود خونسردی با ای لحظه از پس و گفت را

 دوست بدبختی، ولی.موافقم هم من. نداشت ای تازه چیز شما

 افتاده مد از خیلی که - من اتهامات تمام که است این من نجیب

 در رسد می نظر به که است آن از تر ساختگی و تر پست و تر

 به چیزی من و شما ها، این وجود آیا دارد حقیقت حال عین

 .ایم نیاورده دست

 آستلی مستر! بدانید چون چون، است، نامعقول است، آور شرم

 :گفت درخشان هایی چشم و لرزان صدایی با را این

 بدان بیچاره، و بدبخت آدم ناالیق،ای و نشناس نمک آدم ای بدان

 را شما تا ام آمده هامبورگ به او تأکید و اصرار به بنا من، که

 را شما حرفهای همه، درازی مدت صادقانه و باز قلبی با و ببینم

 و را امیدهایتان و افکارتان را، شما احساسات بگویم، او برای
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 شده جاری هایم دیده از اشک که حالی در من |! را یادگارهایتان

 :گفتم بود

 می گمان این، و بگیرم را اشکم جلوی نتوانستم | راستی؟ راستی

 را شما او بدبخت، آری، -. بود ام زندگی در بار اولین برای کنم

 چون. بدهم خبر شما به را مطلب این توانم می من و دارد دوست

 هم حاال حتی دانم می هستیدا ای رفته دست از آدم دیگر شما

. دارد دوستتان او که گویم می و میدهم شما به را خبر این که

 دست از درست شما آری،. ماند خواهید جا این در هم باز شما

 هم ای زنده و حساس خوی هستید، باذوقی آدم شما،.اید رفته

 نای که تان وطن برای توانستید می. نیستید بدجنس و دارید

 مانده جا این ولی. باشید مفید دارد، احتیاج قریحه و ذوق به همه

 عقیدهء به. نمیزنم تهمت شما به. است شده تمام عمرتان و اید

 چنین به متمایل یا کنند، می را کار همین ها روس تمام من،

 گونه همین از چیزی آخرش نشد، رولت بازی اگر. هستند رفتاری

 شما. است کم بسیار میان این در استثناها. کرد پیدا شود می

 میدهیدن تشخیص را کار نجابت و شرافت که نیستید نفری اولین

 یک اصوال رولت. زنم نمی حرف روس ملت از من.نمیشناسید و

 دهمان نجیب،باقی و شرافتمند هنوز شما تاکنون. است روسی قمار
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 هب وقتی ولی. اید داده ترجیح دزدی بر را خدمتکاری تاکنون و اید

 می لرزه به اندیشم می بکنید توانید می آینده در چه آن

 یید،بیا دارید؟ احتیاج پول به البد!خداحافظ است، بس دیگر.افتم

 هر به چون دهم، نمی شما به این از بیش. است لویی ده این

 خداحافظی هم با و بگیرید. باخت خواهید قمار در را آن جهت

 او. شد زده که حرفها همه این از پس آستلی، مستر نه-! کنیم

 :کشید فریاد

 و هستید تجیب شما که هنوز شما که زنم می حدس من بگیرید

 دوست برای دوست یک که کاری ترین کم عنوان به را پول این

 ینیق اگر. میدهم شما به نسبت بدهد انجام تواند می خود حقیقی

 تان وطن به برگشتن برای را هامبورگ و قمار دم، در که داشتم

 هزار اکنون هم که دیدم می حاضر را خودم کرد، خواهید ترک

 شروع را جدیدی زندگی دورهء آن با تا بدهم، شما به لیره

 دهم می شما به لوبی ده فقط لیره، هزار جای به اگر ولی.کنید

 آن هم و این هم. ندارد فرقی شما برای اکنون که است این برای

 !خداحافظ و بگیرید باخت خواهید قمار در را
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 عالمت به را شما بدهید اجازه که این شرط به گیرم می را پول-

 !بگیرم آغوش در وداع

 !میل کمال با آم، - 

. رفت آستلی مستر و کشیدیم آغوش در صمیمانه را یکدیگر 

 و خشن دگریو و پولینا دربارهء اگر امن نداشت حق او مسلما

 خشن و زننده طور همین نیز روسها درباره زدم، حرف نامعقول

 وانگهی گویم نمی چیزی است مربوط خودم به چه آن در. بودم

 ،است حرف همه اینها. نیست گویی و گفت مسأله این از وانگهی

. بدهم انجام کاری. بکنم کاری باید من. نیست حرف جز چیزی

 باید کنم حرکت فردا بتوانم اگر آه فردا. است سوئیس اصل،

 آنها به خواهم امی برخاست ها مرده میان از باید شد مردجدیدی

 یک توانم می هم هنوز من که دانست خواهد پولینا... کنم ثابت

 دهش دیر خیلی دیگر امروز که است کافی این، برای. باشم انسان

 شده انگیخته دلم در موقع از قبل احساس یک آه فردا ولی است

 ورین،فل پانزده با و دارم پول لویی پانزده. ام نکرده اشتباه استانه،

 محتاط را خودش کار، آغاز در آدم اگر.کرد خواهم قمار به شروع

 یک باشم، شده بچه است ممکن است، ممکن بدهد نشان بزدل و
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 را خودم که دارد می باز این از مرا کسی چه ولی کوچک، بچه

 اش زندگی در بار یک فقط انسان که است کافی بدهم؟ نجات

 وحی،ر سجایای نیروی به. باشد داشته شکیبایی و آینده به امید

 اصل،. بدهم تغییر را سرنوشتم توانم می ساعت یک عرض در

 ماه هفت که را چه آن باید فقط. است روحی سجایای داشتن

 هب رولتنبورگ در بشوم، مفلس و پاکباخته که این از قبل پیش،

 کار از توجهی جالب نمونه، این اما. بیاورم یاد به بود آمده سرم

 آن زا بعد. بگیرد تصمیم است توانسته می گاهی که است کسی

 ... را چیز همه درست. ام داده دست از را چیز همه من وقایع،

 یک که کردم حس آمدم، می بیرون قمارخانه از که حالی در

 خوب،: »گفتم خودم به خورد، می تکان کوچکم جیب در فلورین

 رفتم قدم صد که این از پس ولی.« بخورم شام توانم می آن با

 روی را فلورین همان و برگرداندم را راهم و دادم رأی تغییر

 تیوق انسان راستی(. بود «مانگ» نوبت بار این. گذاشتم «همانک

 که این بی و خود دوستان و وطن از دور بیگانه، مملکت در تنها

 آورد، دست به پولی خود روز همان زندگی برای کجا از بداند

 به و اندازد می مخاطره به را خود فلورین آخرین درست آخرین

 گیرد می فرا را سراپایش عجیبی احساس راستی گذارد، می قمار
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 دص کردم، ترک را خانه قمار بعد، دقیقهء بیست وقتی و بردم من

 .داشتم فلورین هفتاد و

 «پایان

برای دانلود بهترین رمان های ایرانی و خارجی در گوگل با سرچ 

 کردن:

 

  دانلود رمان

 یا 

 دانلود رمان جدید

( /http://www.Romanbook.irو با لینک آدرس رمان بوک)

 وارد سایت شوید
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