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  کتاب: معرفی

 

 بطور که آن نهادند، وجود يعرصه به پا فرانسه در گذشته سال پنجاه طی در که نویسانیرمان تمام بین از

ـــدیم مودیانو پاتریک اســـت گرفته قرار خوانانکتاب عموم چه و منتقدین چه تحســـین مورد پیگیر  .باش

  :مدعا این بر ستا دلیلی تنهایی به »Modianesque sèPalmar« انومودی پاتریک جوایزِ فهرست

 

 1ئونفِنِ يجایزه

 2یهمینی راجر يجایزه

 3الماس قلم يجایزه

 4فرانسه آکادامی از رمان بزرگ يجایزه

 5هاکتابفروشی يجایزه

 6گنکور يجایزه

 7موناکو دو پییر پرنس يجایزه

                                                
١ onènèF Prix ١٩۶٨ ِاتوال میدان رمان برای 
٢ Nimier Roger Prix ١٩۶٨ ِاتوال میدان رمان برای 
٣ diamant de plume la de Prix 
٤ aiseçfran mieél'Acad de roman du prix Grand ١٩٧٢ کمربندی رھایبلوا رمان برای 
٥ rairesélitt des Prix ١٩٧۶ دلگیر ویالی رمان برای 
٦ Goncourt prix Le ١٩٧٨ تاریک ھایبوتیک خیابان رمان برای 
٧ Monaco-de-Pierre-Prince prix Le ١٩٨۴ آثار یمجموعھ برای 
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 8روله يجایزه

 9هنر و ادب يشوالیه دونور لوژیون نشان

 10موران پُل ادبی بزرگ يجایزه

 11مونه ژان يجایزه

 12دوکادل چینو جهانی يجایزه

 13دوراس مارگاریت يجایزه و اف.ان.ب يجایزه

 14اروپا ادبیات براي اتریش دولتی يجایزه

 15ادبیات نوبل يجایزه

 16هنر و ادب افسريِ دونور لوژیون نشان

 

ست این شان فهر سنده این که دهدمی ن سنده یک که را افتخاراتی تمام تقریبا نوی ستان ينوی  مدرن هايدا

سويف سب تواندمی ران ست به کند، ک ست آورده د  خارج در مودیانو العاده، فوق موفقیت این وجود با .ا

 هايبرنامه در او بیشتر حضور و زمان گذشت با .بود مانده باقی گمنام نسبتا ،فرانسه خود بومی سرزمینِ از

ـــیار چند هر( ادبی  جهان به رفته رفته او دیگر، هايزبان به آثارش ترجمه تردید بدون و )بود محدود بس

سیدن تا هنوز چه اگر گردید، معرفی ادب صله المللیبین شهرت به ر شت زیادي يفا  همین به شاید .دا

                                                
٨ Relay Prix ١٩٩٠ عسل ماه رمان برای 
٩d'honneur gionéL la de national ordrel' de Chevalier  ١٩٩۶ سال در 
١٠Morand-Paul ratureélitt de prix Grand  ٢٠٠٠ آثار مجموعھ برای 
١١Monnet-Jean Prix  ٢٠٠٢ )دُردانھ( کوچولو جواھر رمان برای 
١٢Duca Del Cino mondial Prix  ٢٠١٠ آثار مجموعھ برای 
١٣Duras-Marguerite prix et BnF la de Prix   ٢٠١١ آثار مجموعھ برای 
١٤éeurop ratureélitt la pour autrichien tatÉl' de Prix enne ٢٠١٢ سال در 
١٥ratureélitt de Nobel Prix  ٢٠١۴ سال در 
١٦ d'honneur gionéL la de national ordrel' de Officier ٢٠١۴ سال در 
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ـــان تمایلی جهانی منتقدین که بود دلیل  محتمال .گرفتندمی نادیده را او ايناعادالنه بطور و دادندنمی نش

ساله چند بجز که بود این علتش سوي، ودِمحد و سطحی ر صاحبه و مقاله فران شد توجه درخورِ که ايم  با

سی زبان به شر او از انگلی شده منت  دیگر علتِ .بود نگرفته صورت او آثار روي بر روز به يمطالعه و بود ن

 مثل و بود بیان قدرت فاقد اینکه همه از مهمتر و بود منزوي .نبود جنجال و جار اهل او که بود این احتماال

 را 2014 ادبیات نوبل يبرنده نام سوئد آکادامی که روزي .بود گریزان مصاحبه از و زدمی حرف هاالکن

سیاري نمود اعالم سنده این آري، .شدند غافلگیر ب شور در چه اگر نوی  کمتر اما بود، شده شناخته خود ک

 نویسنده خودش شورک در او .داشت آشنایی او آثار با یا و شناختمی را او فرانسه مرزهاي فراسوي کسی

 با اما .داشـــت قرار هاترینپرفروش فهرســـت در همواره هایشکتاب ســـال چهل مدت در و بود محبوبی

 و صـــد ســـوئد علوم ســـلطنتی آکادمی« که خبر این از نیز زبانش فرانســـوي خوانندگان حتی این، وجود

سنده »مودیانو پاتریک« به را 2014 سال در ادبیات نوبل جایزه برنده هفتمین شناس نوی سوي سر  اهدا فران

 خاطر به مودیانو« که کرد اعالم خود انتخاب توضـــیح در ســـوئد نوبلِ آکادمی .کرد زدهشـــگفت ».کرد

 يدوره در انســانی هايســرنوشــت تریننیافتنیدســت از برداشــتن پرده و بازآفرینی و هنري پردازيخاطره

  .است یافته تدس جایزه این به ،»17دوم جهانی جنگ در فرانسه اشغال

 سوي از گیريتصمیم این و بود انتظار از خارج حدي تا سال آن ادبی نوبل برنده عنوان به مودیانو انتخاب

 کارشــناســان و منتقدان ســوئد آکادمی که نبود اول بارِ این البته صــد و بود، تصــورات خالفِ بر آکادامی

 سرشناس نویسنده موراکامی هاروکی باالي شانس از بیشتر ادبی محافل الس آن .کردمی غافلگیر را ادبی

                                                
١٧».Occupation’l de monde le évoiléd et insaisissables plus les humaines esédestin les évoqué a il lequel avec moireém la de L'art«  
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 از ستایش ضمن آکادمی این .بردندمی نام دیگر ينویسنده چند و آمریکایی راثِ فلیپ و ژاپنی پرکار و

ــنده این هايتوانمندي و هافعالیت ــوي ينویس ــت »را وي فرانس  عین در را او آثار و خواند« زمانه پروس

  .نمود توصیف روان و ساده بودن فاخر

 آشنایی نام افراد میان در و 2014 نوبل جایزه کسب براي شده اعالم نامزد 210 بین از که نیز نویسنده خود

ـــان بار ده از بیش که« اوتس کارول جویس» و« ثرا فیلیپ» چون ـــت در نامش  وبلن نامزدهاي فهرس

 اشصاحبهم نخستین در و تنیس باورمند دهد،می اختصاص خود به را جایزه این است شده عنوان ادبیات

ـــغو پاریس هايپارك از یکی در که هنگامی را نوبل جایزه دریافتِ خبرِ» :کندمی اظهار  زدنقدم لمش

 فقط .برســد من هب جایزه این کردمنمی فکر .خوردم یکه خبر این شــنیدن از .داد من به تلفنی دخترم بودم

   ».افتدمی همزادم براي ددار اتفاق این کردممی حس .رفتممی راه طورهمان

ستند کم سندگانی نی شمندي يجایزه چنین دریافت با که نوی ست شوند،می فلج کلی به ارز  قلم به شاند

 اما .دهندمی دست از را نوشتن قدرت عبارتی به و ماندمی سفید رویشان مقابل کاغذ يصفحه و رودنمی

 او و »18.شـــد نخواهد عوض من زندگی در چیزي« :یدنگرد بیماري این دچار مودیانو که داشـــت باور باید

نامه و »19خفته خاطرات« رمان همزمان انتشــــار با ـــ مایش  هنوز که کندمی ثابت »20ما زندگی آغازهاي« ن

 .است پرکار اينویسنده

 ادبی جایزه معتبرترین اینکه شـــنیدن از وطنی نگارانروزنامه و منتقدین و خوانندگان که نیســـت تردیدي

ـــنده هب جهان، ـــخت گرفت،می تعلق بیان قدرت فاقد و محجوب افتاده، اندازه این تا اينویس ـــنود س  خش

                                                
١٨« .»vie ma à rien changera ne Cela 
١٩ dormants Souvenirs 
٢٠vie la dans butséd Nos 
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 هم در خواننده ذهن توي ســماجت با هایشنوشــته و اســت اعتیادآور هایشکتاب که اينویســنده .شــدند

 جمهتر فارســی زبان جمله از زبان هاده به و اســت لمس قابل وضــوح به شــانروشــناي تاریک و پیچندمی

 .است شده

ضر، رمانِ سنده این اتوبیوگرافیکی آثار جمله از حا شدمی خالق و پرکار نوی سیِبی و تنهایی که با  ایامِ  ک

یانو براي .گذاردمی بینذره زیر را اشکودکی ـــوربختی که مود مان از را تراژدي و ش  کودکی اوانِ ه

ـــت، کرده تجربه ـــرطان يبیمار علتِبه ،21مودیانو رودي برادرش مرگ اس ـــال در خون س  نقشِ  ،1957 س

ــایه و دارد ايکنندهتعیین ــنگین ايس ــربه« :که داردمی اذعان مودیانو خودِ .اندازدمی او زندگی بر س  يض

ـــت را کنندهتعیین نقشِ برایم او مرگ روحی ـــتجوي .داش ـــت از که چیزي براي من دائمی جس  رفته دس

ست، شته موردِ در تحقیق ا ست، مبهم که ايگذ سلد،می هم از ناگهان که ايکودکی دوران و ا  يهمه گ

 این پاي ردِ ».دهدمی تشــکیل مرا کنونیِ ذهنیِ وضــعیتِ که هســتند ايروانی و روحی موضــوعاتِ هااین

 .دید روشنیبه حاضر، کتاب در ویژهبه وي، آثار اغلبِ در توانمی را )رودي( سایه

 

 فیروزي .ج.م

   

                                                
٢١Modiano Rudy  
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٢٢Dominique  
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 یک یا رفعالغی لقب یک ادعاي و برسد نسل چهار به قدمتشان که شوندمی پیدا اندکی بسیار هايخانواده

 رفع براي ستمفري اما نیست، تعقیب قابل دادگاهی هیچ در که ادعایی :نکنند امالکی و ملک یا و ارگ

 .است تر متزلزل هم این از دارد، خود يگذشته بر انسان یک که حقوقی .بیکاري

 23استیونسن لویی رابرت                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
٢٣Stevenson L. R.  گنج یجزیره« و »ھاید آقای و جکیل دکتر« چون آثاری خالق و نوزدھم قرن اسکاتلندی ینویسنده«.  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 پاتریک مودیانو       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تخفیف مجازات

 14 

  مجازات یفتخف

 

 در بلکه یک،بلژ و ویسس و فرانسه در تنها نه نمایشی، تورهاي که بود ايدوره به مربوط قضیه این

 و بود رفته تاتري تورِ یک به مادرم .داشتم سال ده من .کردندمی برگذار نمایشنامه نیز شمالی آفریقاي

 .کردیممی زندگی پاریس حوالی در شهرکی در او، دوستانِ از یکی يخانه در برادرم، و من ما،

 هاللی هايپنجره آن از یکی سالن، دادامت در .انگوريپیچک از نمایی با اي،طبقه یک يخانه یک

ــی که ــت قرار گویندمی 24بُوویندوز آن به هاانگلیس  انتهاي در .بود ایوانه چند باغِ یک خانه، پشــت .داش

ـــقایق گُلِ از ايتوده زیرِ در 25گیوتین دکتر قبرِ باغ، ایوانِ اولین  در او آیا یعنی .بود مانده پنهان پیچش

 بود؟ کرده تکمیل خانه این در کرد،می جدا تن از سر که را دستگاهی آن ؟بود کرده زندگی خانه این

  .بود گالبی درختِ یک و سیب درختِ دو باغ، باالي

ـــده میناکاري الواح روي ـــراحی گردن به اينقره کوچک زنجیرهاي با که ايش ـــروب هايص  مش

ري ،26ایزارا :بود خورده نقش هانام این بودند، آویزان ـــِ لدله،امینپیچ هايگل .28وکوراســــائ ،27ش به ا  يل

 اي،چارپایه روي تلفن .بودند داده قرار هجوم موردِ داشــت قرار باغ از قبل و حیاط وســط که را چاهی

  .بود سالن هايپنجره از یکی به نزدیک

                                                
٢٤bow -window 
٢٥Guillotin Ignace Joseph  گیوتین اختراع خاطر هب بیشتر وی شھرت .آمد دنیا به ٧٣٨١ اکتبر دھم تاریخ رد گیوتین اینیاس-ژوزف دکتر 

 به فرانسه انقالب دوران رد وی اختراعی دستگاه .کردمی جدا بدن از را مجرمان سر توماتیکا طور به هک دستگاھی ھمان باشد،می
 )پدیا ویکی( .گرفت قرار استفاده مورد وفور

٢٦  arraIz فرانسوی شیرین لیکور نوعی 
٢٧ Sherry شودمی تھیه اسپانیا اَنَدُلسِ  در که قرمز انگور زا شده تقویت شراب نوعی. 
٢٨ aoçCura شودمی دارطعم مرکبات ھایمیوه خشک پوست با که لیکور نوعی. 
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 خانه جلوي از بود، شــده واقع 29دُردِن دکتر خیابان از اندکی يفاصــله به که ايفلزي مشــبک حصــارِ

ــارِ روي روزگاري، .کردمی اظتحف ــدزنگ، یک از بعد را فلزي حص  آیا .بودند زده رنگ دوباره ض

ـــدزنگ آن بود، مانده من خاطرِ در بیدار و زنده اینگونه که رنگی نارنجی روکشِ این  خیابان بود؟ ض

 اهرانخو به مربوط ايموســســه :آن انتهایی بخشِ در ویژه به داشــت، روســتایی ظاهر یک دُردِن دکتر

ـــیر آنجا از که ايمزرعه بعد راهبه، ـــر آن دورتر، کمی و کردیم،می تهیه ش ـــمت به اگر .قص  پایین س

 در راســتا، همان در .گذشــتیدمی پســت ياداره مقابل از راســت، ســمت روِپیاده روي رفتید،می خیابان

ــمتِ ــت چپ، س ــار یک پش ــبک حص ــدمی فلزي، مش  رشپســ که دید را گلفروشــی هايگلخانه ش

 ياداره که روییپیاده همان در دورتر، کمی .نشـــســـتیممی نیمکت یک روي هم با و بود همکالســـم

  .بود شده مدفون چنار درختان برگ و شاخ زیر 30ژاندارك آموزشی موسسه دیوار داشت، قرار پست

 یسايکل دیوار را آن راستِ سمت يحاشیه .داشت مالیم شیبی که بود وسیعی خیابان خانه، مقابل

 داده پوشش بودیم، کرده پیدا آلمانی سرباز یک کالهخودِ آن در که انبوهی زاردرخت و هاپروتستان

ــفیدرنگ طویلِ يخانه یک چپش، ســمت در بود؛ ــده بريگچ نماي با س  یک و بزرگ باغ یک و ش

 .ودب 31هود رابین میهمانسراي باغ، این مجاورتِ در تر،پایین کمی .بود تنها و تک بیدمجنون

شت قرار جاده آن، بر عمود و شیب، انتهاي در ست، طرف به .دا ستگاه را شهِ میدانِ ای  متروكِ  همی

 رو پیاده در .بود ملیباغ امتدادِ عکسش، جهت در .گرفتیم یاد آنجا را سواريدوچرخه ما که بود قطار

 پیِ  از یکی را وخانهدار و سینما، فروشی، روزنامه که بود سیمانی گالري یک با ساختمانی چپ، سمتِ

                                                
٢٩ Dordaine-Docteur 
٣٠ d-Jeanne’Arc 
٣١Bois des Robin   
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 به که طنابی با پدرش، یکشـــب و بود امهمکالســـی چی،داروخانه پســـرِ .بود داده جا خود در دیگري

ــته گالري ایوانِ ــتان مردم ظاهرا .بود کرده آویز حلق را خودش بود، بس ــان هاتابس  آویزحلق را خودش

 رودخانه توي را خودشـــان کشـــیخود براي که دادندمی ترجیح آنها دیگر، هايفصـــل در .کردندمی

 .بود گفته فروشروزنامه به شهرك شهردارِ را این .کنند غرق

 گاه .انداختندمی راه هفتگی بازارِ آن در جمعه روزهاي در که بود متروك میدان یک آن، از بعد

شتنِ برپا براي آنجا از ستقر یا و سیار سیرك يخیمه دا سمی شهربازي هايغرفه کردنِ م س مو  تفادها

  .شدمی

سیدیدمی آهنراه تقاطع و شهرداري به آن از بعد  شهرك یضِعر خیابانِ تقاطع، از گذر از پس .ر

 شــبِ  بانیر عشــاء نماز در .شــدمی منتهی جنگ شــدگانکشــته یادبودِ بناي و کلیســا میدانِ به که بود

 .کردیممی ییهمسرا کلیسا این سرودخوانِ کودکانِ گروه در برادرم، و من ما، کریسمس،

 

❊❊❊❊ 

 

 .نبود زن از غیر کردیممی زندگی ما که ايخانه در

ــاله چهل خرماییِ مو زنِ کوچولو 32هِلِن ــانی با بود، ايس ــته هايگونه و بلند پیش ــیار قامتِ .برجس  بس

 کمی بود آمده پیش برایش کار محلِ در که يحادثه از .بود ســــاخته نزدیک هم به را ما کوتاهش

شه سوارکاري ابتدا او .لنگیدمی  از امر همین و بود آورده رو سیرك در بندبازي کارِ به بعد و کرده پی

                                                
٣٢ Hélène 
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ـ سیرك .بخشیدمی او به واال تشخصی و اعتبار ما دیدِ  از بعد روز یک در را آن برادرم، و من ما، که ـ

ــ بودیم کرده کشف 33مِدرانو در ظهر ـــ  آن از بخشی تخواس می دلمان همواره که بود دنیایی ما براي ـ

ـــیرك کارِ که بود درازي مدتِ دیگر حاال که بود گفته ما به او .بودیممی  آلبوم و کردنمی دنبال را س

سی شانمان را عک  آگهی چندین و بندبازي و سوارکاري لباسِ در او از هاییعکس آن در که دادمی ن

 .34ُتوش هِلِن :بود چســبانده بود، آمده میان به ذکري نیز او نامِ از آنها در که موســیقی تاالر هايبرنامه از

ـــتم می او از اغلب،  ورق را آن تختخوابم در خواب از قبل بتوانم تا دهد امانت من به را آلبوم خواس

 .بزنم

لد اَنی، مادرِ و ،35اَنی او، ـــکیل ،36اِف مَتی  می غیرعادي و غریب و عجیب نفري ســــه گروهِ یک تش

ــاف ینیب طالیی، کوتاه موهاي اَنی .دادند ــت، و ص ــمانی و لطیف، و ظریف ايچهره راس ــن چش  روش

شت شن چیزي ظاهرش در اما .دا شت وجود ظالمانه و خ ضاد در اشچهره لطافت و ظرافت با که دا  ت

 یک روي روز طول در که بود-  مردانه اينیمتنه-  ايقهوه چرمی ينیمتنه آن خاطر به شــــاید بود،

 پهنی کمربند که کردمی تن به کمرنگی آبی قباي اغلب ها،شــب .وشــیدپمی تنگ بســیار ســیاهِ شــلوار

  .دادممی ترجیح صورت همین به را او من و گرفت،برمی در محکم و تنگ را کمرش يمیانه

 او .کردمی صـــداي مَتیلد را او اَنی بود؟ مادرش واقعا او آیا .نداشـــت اَنی با شـــباهتی هیچ اَنی مادرِ

 رنگ تیره هايلباس همیشــه .بود عبوس و ســخت صــورتش .کردمی گوجه را اشخاکســتري موهاي

                                                
٣٣ Mdranoé سیرک، تبارِ  اسپانیایی ھنرمندِ  و دلقک ،)١٩١٢ ـ١٨۴٩( ِمدرانو جروم توسطِ  باشد، می فرانسھ سیار بزرگ سیرک چھار از یکی اکنون ھم کھ درانومِ  سیرک 

 .شد تاسیس ١٨٩٧ سال در
٣٤ Toch neèléH 
٣٥ Annie 
٣٦ F Mathilde 
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 زمان آن در اَنی :نبود پیر که درحالی آمد،می پیر خیلی نظرمبه .داشـــتم وحشـــت او از من .پوشـــیدمی

 را زدمی اشتنهنیم يیقه به که را ايبرجسته سنگی سنجاقِ .پنجاه مادرش و بود سالش شش و بیست

 با اَنی زدنِ حرف طرز .شــنیدم 37نیم اهالی بین در بعدها من که داشــت جنوبی ايلهجه .دارم یادبه خوب

 .بود پاریسی برادرم، و من ما، خودِ مثل اَنی يلهجه داشت، فرق او

 که صبح وزر یک .«سرخوش بلهاَ» :کردمی صدایم داد،می قرار خطاب موردِ مرا مَتیلد که بار هر

 :بود گفته من به معمول طبق آمدممی پایین صبحانه براي باال بقهط در اتاقم از

  .سرخوش اَبله بخیر، صبح ــ

 :بودم داده جواب من و

  .خانم بخیر، صبح ــ

 اندازنطنی گوشم در هنوز اش،نیمی لهجه آن با را او خشک پاسخ سال، همه این گذشت از بعد و

  :است

 ...سرخوش اَبله کنی، صدا مَتیلد منو تونیمی ...خانم؟ ــ

 

 

                                                
٣٧ Nîmes سالھ چھارھزار قدمتی با فرانسھ شرقی جنوب در تاریخی شھری.  
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ـــخت زنی گمانمبه مهربانش، و آرام ظاهرِ آن زیر در کوچولو، هِلِن ـــرس  .بود دیدهآب پوالد مثلِ س

 اِف مَتیلد مادرش و نیاَ بر نفوذي چنان او .بود شده آشنا او با سالگی نوزده در اَنی با که فهمیدم بعدها

 .بودند رفته بهمراهش و کرده رها را اِف آقاي زن دو آن که کرد،می اعمال

 که ايافتاده دور شــهر در کرد،می کار آن در کوچولو هِلِن که ســیرکی روز، یک که ندارم شــک

 ورودِ  ها،شیپور نواي و نشست ارکستر گروه نزدیک اَنی .کرد توقف کردندمی زندگی مادرش و اَنی

 او که کنم،می تصور طوراین یا، و .کرد اعالم اينقره پوشیزره با سیاه اسبی بر سوار را کوچولو هلن

 .کردمی آمیزمخاطره يگانهسه پرش یک آماده را خود بند روي باال، آن

ـــییدك به هِلن، دیدنِ براي اَنی نمایش، پایانِ از بعد آنوقت، و ـــتركِ اتاقِ که کش  مار زنِ و او مش

 .رودمی اندام

❊❊❊ 

 

 

ــتان از زنی ــمش .دآممی خانه به اغلب اِف، اَنی دوس  و بزرگ آدم یک منظرِ از امروز، .بود 38فِرِد اس

 خیابان در را ايشبانه کلوپِ پنجاه، يده در که شخصی همان مگر نیست کسی من، براي زن آن بالغ،

 بود، ترمســـن کمی واقع در اما نمود،می اَنی ســـال و ســـن هم نظربه او زمان، آن در .گرداندمی 39پونتیو

                                                
٣٨ Frede 
٣٩Ponthieu  
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ستی و اندام، باریک خرمایی، کوتاهِ موهاي با زنی .سال پنج و سی برِ و دور چیزي  او .رنگ پریده پو

 .بود سوارياسب يتنهنیم کردممی گمان من که تنگ بسیار کمرگاهی با پوشید،می مردانه يتنهنیم

 یِ موسیق هايسالن و هاکاباره تاتر، سینما، هايبرنامه فهرستِ کتابفروشی، یک در پیش، روز چند 

ــماره از یکی ــریه قدیمی هايش ــرِ ،«40پاریس در هفته این» ينش  با .زدم می ورق را 1939 جوالي منتش

 کلوپ یک کنِ گرم مجلس سالگی بیست همان از او :برخوردم فِرِد از فسقلی عکسِ یک به شگفتی

ـــبانه ـــند و مدرك قطعه یک که طورهمان مثلِ .بود ش  براي محکمی گواهِ تا کنیممی خریداري را س

 .خریدم را نشریه آن هم من نبوده، مانخیال و خواب يزاییده این که باشیم داشته مانادعاي

 :است نوشته زیرش

 

 

 41السِلوئت

 42لورِت دو نوترودم خیابانِ ،59 شماره

 64 ـ 72 اي آر ت .43مارترمون

 کندمی تقدیم را خود زنانه تمام يکاباره دم سپیده تا شب ده از فِرِد

 سویس از شتبازگ

                                                
٤٠ Paris à semaine La 
٤١Silhouette La  
٤٢Lorette-de-Dame-Notre  
٤٣ Montmartre است پاریس ١٨ منطقھ در ایمحلھ و پاریس شمال در ایتپھ نام. 
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 اشپرآوازه ارکسترِ و 44ماریو دون

 45النگلوآ ایزیدور گیتاریست

 46بویز نایس و بتی

 

 

 خانه باغِ در او با شدن مواجه و مدرسه از بازگشت هنگام در فِرِد از برادرم، و من ما، که تصوري و

 جهانی داشــت، تعلق ســیرك جهانِ به کوچولو هِلِن مثلِ که زنی :گذردمی ذهنم از ســرعت به داریم،

ـــتیم تردیدي ما .بود فراگرفته راز و رمز از ايهاله گرداگرش که ـــیرکی گرداننده فِرِد که نداش  در س

سیار سیرکی بود، پاریس  نام به راهراه سرخ خطوطِ و سفید کرباسِ از ايخیمه با مِدرانو، از کوچکتر ب

صورِ اما .کَرولْز :مشنیدیمی فِرِد و اَنی دهانِ از اغلب را نام این .47لوکَرولز ــــ کَرولْز از من ت ـــــ  کلوپ ـ

ـــ پونتیو خیابان يشبانه ــــ  و باریک اندام آن با فِرِد، که بود سیرك حیوانات با سرخ و سفید ياخیمه ـ

  .داشت عهده به را حیوانات کردن رام کارِ آن در د،بو تنگ بسیار کمرگاهش که ايتنهنیم

سر همراه به او شنبه، پنج روزهاي گاه  و آمدمی خانه به بود خودمان سال و سن هم که خواهرش پ

صر شتر خیلی او .گذراندیممی بازي به هم با نفرمان سه هر را ع ضوع از ما از بی شت خبر رولْزکَ مو  .دا

ـــیده جمالتِ از یکی  اندازطنین مذهن در هنوز آن پژواك و بود گفته ما به که را ايگونهالهام و پوش

 :دارم خاطر به را است

                                                
٤٤Maryo Don  
٤٥Langlois Isidore  
٤٦Boys Nice the and Betty  
٤٧ Carroll eL’s 
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 …کند می گریه کَرولْز در شب هر اَنی ـ

ـــاید ـــنیده اشخاله زبانِ از را جمله این ش  اشخاله که روزهایی .بداند را اشمعنی آنکهبی بود، ش

 اســم، به هیچوقت .دنبالش قطار ایســتگاه به رفتیممی عصــر دم برادرم، و من ما، کرد، نمی اشهمراهی

 ».فِرِد خواهر پسر« کردیممی صدایش .کردیمینم صدایش بود، چه دانستیمنمی که

 

 

 

❊❊❊ 

 

 

 

 اتاقِ  در خانه، همان در او .کردند استخدام مدرسه از من آوردنِ و ما از مراقبت براي را دختري آنها

 چشمان و بستمی محکم سر پشت و کردمی گوجه را سیاهش موهاي .کردمی زندگی ما اتاق مجاورِ

 خیلی .دید را سبزش نگاهِ شدمی آن پشتِ از انگار که بخشیدمی او به تیحال بود، روشن بس از سبزش

 وحشــت به را ما شــفافش ايشــیشــه چشــمان آن و ســکوتش .گفتنمی چیزي تقریبا و بود حرفکم

 اما داشــتند، تعلق ســیرك جهانِ به اَنی حتی و فِرِد کوچولو، هلن ما، براي .را برادرم و من انداخت،می
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شمان و ايگوجه سیاهِ موهاي با ساکت جوانِ دختر این صیت یک پریدهرنگ چ سانه شخ  .بود اياف

 .برفیسفید کردیم،می صدایش

تاقی توي دورِهمی هايخوردن شــــام يخاطره هنوز فاده آن از غذاخوري عنوان به که ا ـــت  اس

ــالن از ورودي راهرو با و کردیممی ــدمی جدا س ــت مانده خاطرم در ش ــفید .اس  میز انتهاي در برفی س

ست،می ش ست سمت در برادرم ن ست،می من جفتِ اَنی .چپش سمت در من و او را ش  کوچولو هِلِن ن

 روي که اينفتی چراغ نورِ با را اتاق برق، قطع بخاطر شب، یک .میز دیگرِ سوي آن در مَتیلد و روبرو،

 .ساختیم وشنر پراکندمی سایه را دورمان تا دور و داشت قرار دیواري بخاريِ يتاقچه

 خودمانی او با همه ».من يبَره« هم گاهی و کردند،می صــدا ســفیدبرفی ما، عینِ را، او هم دیگران

شت کنار را کردن شما شما هم سفیدبرفی که آنجا از و .زدندمی حرف  شد، خودمانی آنها با و گذا

 .گردید برقرار شانبین صمیمیتی که نکشید طولی

 

 

ـــد، بوده آن مالک کوچولو هِلِن اینکه، مگر .بودند کرده اجاره را نهخا آنها که زنم می حدس  باش

 هاينامه فِرِد که آید می یادم .بود فِرِد مال خانه هم شـــاید .شـــناختندمی خوب را او آنجا کســـبه چون

ــیاري ــانی به بس ــبح، روز هر .کردمی دریافت دُردِن دکتر خیابان نش  به رفتنِ از قبل که بودم من این ص

 .کردممی جمع پست صندوق توي از را هانامه رسه،مد
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❊❊❊ 

 

 

ـــینِ با روز هر تقریبا اَنی ـــبه چهار رنويِ ماش  به وقت دیر .رفتمی پاریس به رنگش نخودي 48ياس

 او کوچولو هِلِن اوقات ايپاره .شدنمی پیدا اشکله و سر روز آن فرداي تا گاهی، و گشت،برمی خانه

 که خرید می ايمجله .خرید براي مگر شـــد،نمی خارج خانه از هیچوقت یلدمَت .کردمی همراهی را

ــمش ــفید« اس ــیاه و س ــماره و بود 49»س ــالن توي آن از هاییش ــرهاي .بود پراکنده ورآن و وراین س  عص

 دادیم،می گوش کودکان مخصوص يبرنامه به و نشستیممی رادیو پاي ما و باریدمی باران که شنبهپنج

 .کشیدمی بیرون دستم از غضب و غیض به را سفیدها و سیاه مَتیلد .زدممی ورق را آنها من

 …که نیست تو سال و سن براي این !سرخوش اَبله نکن نگاه این به ـ

 درســهم خروجی دم خورد،نمی رفتن مدرســه به ســالش و ســن هنوز که برادرم اتفاقِ به ســفیدبرفی

سمم اَنی .ماندمی منتظرم سه در را ا  مدیرخانم .بود شتهنو دُردِن، دکتر خیابان انتهاي در انداركژ مدر

 .بله :بود داده جواب او و بود مادرم او آیا که بود پرسیده او از

 شــلوار با بود پوشــیده را اشکهنه چرمی يتنهنیم اَنی .بودیم نشــســته مدیر خانم میز مقابل دومان هر

ــته کتانی ــس ــتانش از یکی که رنگی آبی يش ــدمی پیدایش خانه در چندي به هر که دوس ـــــ ش  زینا ـ

                                                
٤٨4C Renault  
٤٩ Blanc et Noir  
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فســکی ــِ  دســت این از دوره آن در .رنگ آبی جینِ شــلوار یک :بود آورده برایش آمریکا از ــــــ 50راش

 :گفت .کرد نگاهمان مشکوك حالتی به مدیرخانم .شدمی پیدا کم فرانسه در شلوارها

 .کوچکش هايهمکالسی یهبق مثل بپوشد، رنگ خاکستري رپوش یک مدرسه توي باید پسرتان ـ

 به پا و امشانه يرو بود گذاشته را دستش اَنی دُردِن، دکتر خیابانِ طول در خانه، به بازگشت راه در

 .آمدمی پایم

 نداري، مخالفتی که تو .بود سخت خیلی او به دادنش توضیح چون بودم مادرت که گفتم او به ـــــ

 ؟51پَتُش هان،

نه من کاوا ـــتر روپوشِ به کنج ید که کردممی فکر رنگی يخاکس ثل با یه م ـــی بق  هایمهمکالس

 .پوشیدممی

 

 

 يربارهســ با که را مدرســه حیاط .نیانجامید طول به چندان ژاندارك مدرســه در من آموختنِدانش

 چنار درختِ هايگبر و پوســته و با خوبیبه ســیاهی، این و .بود ســیاه بودند، کرده فرش ســنگ زغال

 .دبو هماهنگ و متناسب

 :گفت و آمد من طرفبه مدیر خانم تفریح، زنگ موقع صبح، روز یک

 .بزند من هب سري شد شروع که کالس ظهر، از بعد امروز که بخواه ازش .ببینم را مادرت مایلم ـ

                                                
٥٠ Rachewsky Zina 
٥١ Patoche  غرِ مص Patrick مودیانو پاتریک( پاتریک( 
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 چکارش من مگر .آمدنمی خوشــش من از .زد حرف من با خشــک لحنی با همیشــه معمولِ طبقِ او

 بودم؟ کرده

 .بودند منتظرم مدرسه در دم برادرم و سفیدبرفی شدم، خارج مدرسه از که نهار براي

 :گفت سفیدبرفی

 شده؟ چیزي .است هم توي رویت و سر ـ

سیدم ازش سیدممی چیز یک از فقط .بود خانه اَنی که پر  بوده مانده پاریس در را شب او اینکه :تر

 .باشد

نه به شــــب خوبم، شــــانسِ از ته خا ـــ ما بود، برگش هاي در وا .دیر خیلی ا تاقی در راهرو، انت  که ا

 .بود خوابیده همچنان شد،می باز باغ به رو هایشپنجره

 :گفت من به ببیند، را مادرم خواستمی مدرسه مدیر که بودم داده شرح کوچولو هِلِن براي وقتی

 .کن بیدارش برو ـ

 هر اَنی« :آمد خاطرم به رِدفِ خواهر پسر اسرارآمیزِ و مبهم يجمله .دادنمی جواب .زدم را اتاقش درِ

 گریه کَرولْز در را شـب تمام چون بود، خوابیده هنوز او و بود ظهر بله، ».کندمی گریه کَرولْز در شـب

 .بود کرده

 او .بود نکشیده را پرده اَنی .بود روشن اتاق .آرام خیلی دادم، هل را آن و چرخاندم را در دستگیره

ـــیده دراز بزرگش تختخواب روي  خطرِ  لحظه هر که بود شـــده نزدیک تخت لبه به چنان و دبو کش

سط چرا .رفتمی افتادنش ست بود، خواب خوابید؟نمی تخت و شته هاشانه روي را هایشد  بود، گذا
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 هم را هایشکفش حتی او .بود نیاورده بیرون هم را هایشلباس تازه و بود، ســردش پنداري کهطوري

 و گذاشــتم اششــانه روي را دســتم .داشــت تن به همچنان نیز را اشکهنه چرمی يتنهنیم و بود نکنده

 :کرد نگاهم کشیده درهم ابروهاي با و کرد باز را هایشچشم .دادم تکانش آرام

 …پَتُش توایی …آه ـ

 

 

ـــیرِ ژاندارك، مدرســــه مدیر کنارِ در اَنی،  و رفتمی مرتب را مدرســــه حیاط هايکاج زیرِ مس

ـــتبرمی ـــته من از مدیر خانم .گش  حیاط توي کردند،می اختالط هم با آنها که مدتی در تا بود خواس

شان شتِ از و بودند شده کالس وارد کم دقیقه پنج دو زنگِ با رفقایم .بمانم منتظر شه پ  پنجره هايشی

 بشنوم، را دو آن هايصحبت کردممی سعی .بودند نشسته میزهایشان پشتِ من، بدونِ که دیدمشانمی

ـــوم ترنزدیک آنها به اینکه جراتِ اما ـــتم ش  پیراهن یک روي را اشقدیمی چرمی يتنهنیم اَنی .نداش

 .بود پوشیده مردانه

شرف دیوارِ در که کوچکی درِ از دو هر .آمد من سمت به و شد جدا مدیرخانم از اَنی بعد، و  به م

 .شدیم خارج بودند، گذاشته کار دُردِن دکتر خیابان

 …کردند اخراج را تو …مزبان بسته پَتُشِ ـ

 لبخندش دیدن و .زدمی لبخند داشـــت دیدم کردم، بلند بطرفش که را ســـرم اما بود، گرفته امگریه

 .کرد دلگرمم
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 …خودم عینِ …نیستی خوبی آموزِدانش هم تو ـ

 واقعه این حال، هر به بودم، کرده تعجب کمی اما زد،نمی سرکوفتم که بود شده راحت خیالم بله،

 .بود گشته او زدنِ لبخند سبب رسید،می جدي همهاین من نظرِبه که

 .نویسیممی را اسمت دیگه مدرسه یک توي …جونم پَتُش نباش نگران ـ

 

 

 مورد در ژاندارك يموســـســـه مدیر تردیدبی .بودم بقیه از بدتر آموزيدانش من که کنمنمی فکر

 :سفیدبرفی و مَتیلد کوچولو، هِلِن اَنی، .نبود مادرم نیاَ که بود برده پی حتما .بود کرده تحقیق امخانواده

ــحکی خانواده چه ــیده …مض ــبی الگوي من مبادا که بود ترس ــی براي نامناس ــم هایمهمکالس  چه .باش

ستمی ما سرزنشِ براي دلیلی شته توان شد؟ بوده دا  کار اولِ همان از امر این احتماال .اَنی دروغ ابتدا با

ـــنش از جوانتر اَنی .بود کرده جلب خود به را مدیرخانم توجه  که بود گفته اگر بودمی بهتر و زدمی س

ــوص و اشچرمی يتنهنیم هم بعد و …بود بزرگم خواهرِ ــلوار آن بخص ــته جینِ ش ــس  آن در که ايش

 ،زنانه يتنه نیم ،تیره هايلباس آن با او .نبود وارد مَتیلد به انگی هیچ …شـــدمی پیدا کم نظیرش دوره

 به .دیگر مسن هايزن همه مثل آمدمی حساب به مسنی زنِ اش،جنوبی لهجه و برجسته سنگی سنجاقِ

 لباس عجیبی طرز برد،می کســبه نزد یا و ربانی عشــاء مراســم به را ما که مواقعی کوچولو هِلِن عکس،

شیدمی سب شلوار یک :پو ستین با هاییپیراهن چکمه، با سواريا  تنگ، هاییمچسر و دارپف هايآ

 هر …بود شده مرواریددوزي رویش که کوتاه ژاکتِ یک حتی یا اسکی، مخصوص سیاه شلوار یک
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سی ستمی ک شن شغل که بزند حدس توان  فروششیرینی و فروشروزنامه حال، این با .بود چه اشپی

 :ادنددمی قرار خطاب موردِ را او بسیار احترام با همیشه و داشتند دوستش خیلی ظاهرا محل

ــــ صرتون ـ شیزه بخیر ع شیزه خدانگهدار …تُش دو شیزه …تُش دو  احتیاج چی به امروز تُش دو

 …دارند؟

شمان و اش،شده گوجه سیاه موي سکوتش، زد؟ شد می انگی چه سفیدبرفی به و  که شفافش چ

ــه مدیر .بود احترام يالقاکننده ــیده می خودش از مطمئنا ژاندارك مدرس  انجو دختر این چرا که پرس

 .گشــتمبرنمی نهخا به تنها هایمهمکالســی بقیه مثل من چرا و مادرم؛ نه و مدرســه دمِ من دنبال آمدهمی

 .بودیم متمول خیلی ما که کردهمی فکر حتما

سی سبت اشبدگمانی حس تا ببیند را اَنی مدیر خانم که بوده کافی داند؟می چه ک  .کند گُل ما به ن

 بودم، یلدمَت و کوچولو هِلِن گوي و گفت از جزئی هاییبخش شـــاهدِ اینکه از بعد یکشـــب، من، خودِ

 ظاهرا تیلدمَ و بود برنگشـــته پاریس از اشاســـبه چهار رنويِ ماشـــینِ با هنوز اَنی .کردم حیرت ســـخت

 .بود نگران

 :بود گفته اندیشناك لحنی با مَتیلد

 .خرابیهکله چه که دونیدمی من از بهتر خودتون شما ،52لینو .نیست بعید او از چیزي هیچ ـ

 :بود گفته کوچولو هِلِن

 .زد نخواهد سر او از ايجدي کارِ نباشید، نگران ـ

                                                
٥٢ Linou 
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 :بود گفته بعد و بود مانده ساکت درازي مدت مَتیلد

 ...دارین غریبی و عجیب و مشکوك آمدهاي و رفت هاشما ما،خودمانی لینو اما ـ

 .بود هرفت درهم کوچولو هِلِن چهره

 ؟53تیلدا چیه، حرف این گفتن از منظورتون غریب؟ و عجیب و مشکوك آمدهاي و رفت ـ

 .بودم ندیده او از را ايتندي چنین روز آن تا من که بود خشک و تند چنان شلحن

 :بود گفته تسلیم و زدهوحشت حالتی با مَتیلد

 .لینو نشید، عصبانی ـ

 « .خوشسر اَبله» :کردمی خطاب من به که نبود زنی آن دیگر او

 در شـــب تمام هايکردن گریه به فقط را غیبتش اوقاتِ اَنی، که کردم فکر من بعد، به شـــب آن از

ـــوال او از وقتی بعدها، .دادمی انجام هم ايجدي کارِ احتماال .گذشـــتنمی کَرولْز  چه که ردمک س

فاقی تاده ات ند جواب من به بود، اف له این و »ايجدي خیلی موردِ« :داد گار که ودب طوري جم  من ان

ــتر را پژواکش ــب،آن اما .بودم شــنیده پیش  به خوب من .کردمی نگران مرا »خراب کله« اصــطالح ش

 زالل شــمانچ این پشــتِ آیا .دیدمنمی آن در مالیمت و نرمی جز چیزي بودم، کرده نگاه اَنی يچهره

 بود؟ خرابکله آدمِ یک لبخند، این و

 

 

❊❊❊ 

                                                
٥٣ Thilda 
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 آموزشـــی موســـســـه از دورتر کمی که بودم شـــهرك همگانی مدرســـه آموزدانش دیگر حاال من

 جانبِ به که ايدهجا عرضِ از و کرديمی طی انتها تا را دُردِن دکتر خیابان باید .داشــت قرار ژاندارك

 حیاطی هب رو دره، دو بزرگِ آهنی دروازه یک .گذشتیمی شدمی سرازیر آهنراه تقاطع و شهرداري

 .شدمی باز بود، شده گرفته نظر رد تنفس زنگِ براي که

 نشده فرش سنگزغال سرباره با مدرسه حیاط اما پوشیدیم،می خاکستري هايلباس ما نیز، آنجا در

ست خیلی مرا معلم آقا .ساده و صاف بود، خاکی .بود شت دو ستیم من از صبح، روز هر و دا  خوا

ـــعري ئت کالس در ش بتِ در روز یک .کنم قرا یدبرفی، غی ـــف مد کوچولو لِنهِ س بالم آ ـــ .دن  لوارش

 آقا دستِ .داشت تن به گفتم،می »هاگاوچران يتنهنیم« آن به من که ايتنهنیم و چکمه، سواري،اسب

 .بود امخاله که بود گفته او به و بود فشرده را معلم

  :بود گفته معلم

 .خواندمی شعر عالی خیلی شما، خواهرِ پسر این ـ

 .برادرم و من بودیم، حفظ خوب را آن که شعري کردم،می تکرار شعر یک همان همیشه من
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 54…ناخدا چند ملوان، چند آه،

 

 صبحی و چی،داروخانه پسر دُردِن، دکتر خیابان گلفروشِ پسر :داشتم کالس این در خوبی دوستان

 55دِمه يبهقصــ نانوايِ پســر و …دارم یاد به خوب را بود زده دار را خودش پدرش شــدیم خبردار که را

 .رسیدمی پایش مچ تا مجعدش طالییِ موهاي و بود خودم سال و سن هم خواهرش که

 در شانخانه که گلفروش، پسر با که بود راحت خیالش :آمدنمی دنبالم سفیدبرفی که شدمی اغلب

ــایگی ــتمبرمی خانه به بود خودمان همس ــرهایی .گش ــتیم، دادن انجام براي تکلیفی که عص  زنگِ  نداش

 ایستگاه ساختمان و قصر از دورتر خیلی رفتیم،می شهرك انتهاي به جمعیدسته خورد،می که مدرسه

سیاب تا قطار، شیه در آبی بزرگِ آ سیاب .56یِوربی حا  و شده فراموش نظربه چه اگر بود، راه به هنوز آ

ـــنبهپنج .نمودمی شـــده رها ـــر وقتی ها،ش  این .بردممی آنجا به را برادرم من آمد،نمی فِرِد خواهر پس

ـــتیممی نگه خودمان بین راز یک همچون باید که بود ماجرایی ـــکاف از .داش  داخل به دیوار بین ش

 ماشین همهمه صداي .چرخیدمی آسیاب بزرگ چرخ .نشستیممی هم جفتِ زمین، روي و خزیدیممی

شار سقوط و  بزرگ چرخ این .دادمی خیس علفِ و آب بوي و بود خنک هوا آنجا .شنیدیممی را آب

شار شیدمی تاریکنیمه هواي در که آب شت به اندکی را ما درخ ستِ  آنکهبی ما، اما انداخت،می وح  د

 .کردیممی تماشایش و کردیممی حلقه زانوانمان روي را بازوها نشستیم،می هم جفتِ باشد خودمان

 

                                                
 ھوگو ویکتور اثر ھاسایھ و پرتوھا یمجموعھ از »اقیانوس شبِ «Nox ceano  شعر ٥٤
٥٥Mets des  
٥٦vreèBi La  شدمی سرازیر ِسن خانھرود درون بھ سابقا رودخانھ این .شودمی وارد پاریس اصلی فاضالب بھ و است گایانکورت در آن منبع کھ است رودخانھ. 
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 براي چون و نبود، کردن رانندگی اهل او .آمدمی دیدنمان به ،57برازاویل به ســـفرهایش بین در پدرم

سی شهرك به پاریس از آمدن شین با باید ک ستانش آورد،می را او ما  اَنه .آوردندمی را او نوبت به دو

ــدِل موت بودو جــک ،60فِالي روبرت ،59گوردین ســـــاشـــــا ،58بَ َ نی جرج ،61ل مون گِزا ،62جیورجی ل  ،63پ

سین ست،می سالن توي صندلیِ روي که چاقالو، 64پِ لو ش شت به ما بار هر و ن  نکند که افتادیممی وح

شد هم از هیکلش وزنِ زیرِ صندلی ستیوپا بردارد؛ ترك یا و فروبپا سی تک عینک یک که 65دودِ اِ  عد

 و هاکاناپه روي شــانلکه که کردمی مالیژل چنان را موهایش و پوشــیدمی خز کت و زدمی چشــم به

  .ماندمی دادمی تکیه آنها بر گردن و سر که را دیوارهایی

 هود رابین سرايمهمان به را ما ناهار براي او و گرفتمی صورت شنبهپنج روزهاي پدرم دیدارهاي

ـــفیدبرفی فقط .ماندمی خانه در مَتیلد .آمدندنمی کوچولو هلن و اَنی .بردمی  .آمدمی نهار براي ام با س

  .فِرد خواهر پسر هم گاهی

                                                
٥٧Brazzaville  برازاویل .باشدمی کنگو جمھوری شھر ترینبزرگ و است گرفتھ قرار کنگو رود کنار در شھر این .است کنگو جمھوری اداری و سیاسی پایتخت برازاویل 

 .است« برازا شھر» نیمع بھ و شده گرفتھ او نام از برازاویل نام .شد بنا نکونا نام بھ روستایی محل در فرانسوی، کاشف برازا، ـ دِ  ساورنیان پیر توسط ١٨٨٠ سال در
 )پدیا ویکی(
٥٨ Badel Annet 
٥٩ Gordine Sacha 
٦٠ Fly Robert 
٦١ Lamotte-Boudot Jacques 
٦٢ Giorgini Georges 
٦٣ Pellmont Geza 
٦٤ .P Lucien 
٦٥.D de Stioppa  
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 بود نهارها نای از یکی اثناي در .کردمی آمد و رفت هود رابین سراينمهما به که بود هاسال پدرم

 .دادممی گوش شانبحث به من و کردمی گو و گفت پِلمون گِزا دوستش با موضوع این به راجع او که

 :بود گفته پِلمون

 …اینجا آمدیممی 66سَلته الیوت با …یاد؟می یادت ـ

 :بود گفته پدرم

 .شده ویران قصره ـ

 روي .بود شـــده واقع ژاندارك آموزشـــی يموســـســـه مقابلِ دُردِن، دکتر خیابان انتهاي در رقصـــ

 میخ خواند را آن روي نوشـــته شـــدمی هنوز که پوســـیده چوبی اعالنِ تابلو یک آن، بازِنیمه يدروازه

 شــده مصــادره 67اَلن فرانک ژنرال تیپ، فرمانده براي متحده ایاالت ارتش توســط مِلک این« :بود شــده

 بلند محوطه توي هايعلف .داخل به خوردیممی ســـر دروازه يلِنگه دو الي از ها،شـــنبهپنج ».اســـت

 که بود کرده علم قد سیزدهم لویی سبکِ به قصري انتها، در .رفتیممی فرو شانتوي کمر تا ما و بودند

 قرن اواخر در را آن که مفهمید بعدها من اما .بود زده بیرون فرنگیکاله عمارت دو جناحش، دو در

 و کرباس جنس از آبی و قرمز بادبادکی کردیم،می هوا بادبادك علفزار توي .بودند کرده بنا نوزدهم

ستادنش اوج به و بادبادك کردن باال براي .هواپیما شکل به شکل خیلی فر شتیم م  سمت در آنجا، .دا

 که ســـنگی نیمکتِ یک با بود، شـــده کاشـــته کاج هايدرخت رویش که بود ايتپه قصـــر، راســـتِ

ــفیدبرفی ــتمی آن روي س ــس ــاخه از ما که اثنایی در …نش  مجله او رفتیم،می باال کاج درخت هايش

                                                
٦٦Salter Eliot  
٦٧ Allen Frank General 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 پاتریک مودیانو       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تخفیف مجازات

 35 

 خواهر پسر تنها و برادرم، و من رفت،می گیج سرمان ما اما .بافتمی چیزي یا و خواندمی سیاه و سفید

 .برود هادرخت نک تا توانستمی که بود فِرِد

 .زدیممی جنگل دلِ به شد،می رد تپه روي از که مسیري از سفیدبرفی، همراهِ به ظهر، از بعد اواسطِ

صبه تا زنانقدم صبه نانواي .کردیممی جمع بلوط پاییز، .رفتیممی دِمه يق سی پدرِ ق  هر و بود امهمکال

 او مجعد طالییِ ايموه عاشقِ من و داشت، حضور نیز دوستم خواهر شدیم،می اشخبازي وارد که بار

ـــیدمی پایش مچ تا که ـــتیمبرمی بودیم آمده که راهی همان از بعد و .بودم رس  میشِ  و گرگ در .گش

ــر نماي هوا،  خود به منحوس ظاهري بود، زده بیرون پهلوهایش از که ايفرنگیکاله عمارت دو و قص

 .کردمی خالی را برادرم، و من دلِ مان،دل توي و گرفتمی

 

 

 

❊❊❊ 

 

 ببینیم؟ را قصر بریم ـ

ست و .آوردمی زبان بر را جمله این پدرم شد،می تمام که نهارمان پس، آن از  شنبهپنج هر مثل در

ـــر بازنیمه دروازه از و کردیممی طی را دُردِن دکتر خیابان دیگري، ـــریدیممی داخل به قص  وارد و س
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 گوردین، بَدِل، دوســـتانش، از یکی اتفاق به پدرم روزهایی، چنین که تفاوت این با .شـــدیممی علفزار

 .کردندمی همراهی را ما فالي، روبرت یا استیوپا

 قصــر به پدرم .نشــســتمی نیمکت روي هاکاج پاي اش،همیشــگی جاي در و رفتمی ســفیدبرفی

شاي بحر در شد،می نزدیک  ورودي در .رفتمی فرو اششده کوبیتخته قدِ تمام هايپنجره و نما تما

ــتیممی تاالري بداخل قدم ما و دادمی له را ــی که گذاش ــشکف هايکاش ــی زیرِ پوش ــش  رهپا از پوش

  .داشت قرار آسانسور قفسه تاالر، انتهاي در .بود شده مدفون خشکیده هايبرگ و سنگ

 :گفتمی پدرم

  .شناسممی را  قصر صاحب آره، -

شان عالقه چقدر برادرم، و من ما، که دیدمی خوبیبه او شت از رو،این از .دادیمیم ن  الیوت سرگذ

لته،  قهرمان یک اول، جهانی جنگ جریان در ســـالگی بیســـت ســـن در که ،»68کوســـاد دو مارکی« ســـَ

 شــده و بود کرده ازدواج آرژانتینی زن یک با جنگ، از بعد او .کردمی تعریف برایمان بود هوانوردي

ساد دو مارکی« َسلته، الیوت خودِ که بود الکلی آرماناك« :گفتمی پدرم .69آرماناك سلطانِ بود  ،»کو

شه در را آن از کامیون کامیون و ساختمی ساندمی فروش به زیبا هايشی  در من« :گفتمی پدرم ».ر

شان و شمردیممی تک به تک را هاجعبه .کردممی کمک او به هاکامیون تخلیه  این او ».کردیممی رد

                                                
٦٨ Caussade de sarquiM  
 arquisMواژه این ریشھٔ  .کنت زا باالتر و دوک از ترپایین بوده مقامی مارکی بریتانیا در .شدهمی منتقل موروثی صورت بھ عنوان این .است بوده اروپایی زادگاننجیب ھایعنوان از مارکی 

 .باشدمی مرز پارسی واژهٔ  با ھمریشھ و است شده گرفتھ mereĝ ِمِرغ نیاھندواروپایی ریشھٔ  از مارشیس .رساندمی را مرزبان معنای کھ استشده گرفتھ مارشیس واژهٔ  و باستان فرانسوی زبان از
 )پدیاویکی(
٦٩ Armagnac 
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 روز یک و بود نمرده او اما بود، زده شـــانغیب زنش و او خريآ جنگ پایان در .بود خریده را قصـــر

  .شدمی پیدایش دوباره

 و بود کرده جدا بود چسبیده ورودي در به داخل، از که را اعالنی از قطعه یک زیاد احتیاط با پدرم

ـــته آن روي که را آنچه توانممی هم امروز حتی من .بود کرده هدیه من به آنرا ـــده نوش  نبدو بود، ش

  .بخوانم حفظ از تردیدي کوچکترین

 

  غیرقانونی سود مصادره

 .ظهر از بعد دو ساعت ژوییه 23 شنبهسه

 .دِمه ◌ٔ قصبه در

 باشکوه ملکی

 جنگل هکتار 300 و قصر شامل

 

 :گفتمی پدرم

ـــر ها،بچه - ـــاد دو مارکی بگیرید، نظر زیرِ خوب را قص  را فکرش که آنچه از زودتر خیلی کوس

 ...آمد خواهد کنیدمی
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 با بشــود، داشــت عهده به را او شــوفري يوظیفه روز آن که دوســتی ماشــین ســوار اینکه از پیش و

ستش پرتیحواس شانِ به را د شین که حالی در ما، و کرد بلند برایمان خداحافظی ن سیرِ در ما  پاریس م

 .خوردمی انتک حالیبی و نرمی به شیشه پشتِ از همچنان که دیدیممی را دستِ آن شد،می دور

 

 

❊❊❊ 

 

صمیم برادرم، و من ما، صر از شبانه و برویم که بودیم گرفته ت  تا کردیممی صبر باید .کنیم دیدن ق

مه نه توي ه ندمی خا ید تاق .خواب لد، ا قه در مَتی مارت یک همکفِ يطب  در میزه ریزه فرنگیِکاله ع

شت وجود ردبگی را مانمچ بتواند وقت یک او اینکه خطر :بود حیاط انتهاي  در کوچولو هِلِن اتاق .ندا

 صــدا کمی راهرو کفپوشِ .خودمان اتاق به چســبیده ســفیدبرفی مالِ و بود راهرو انتهاي در اول طبقه

سیدیممی پلکان پاي به کههمین اما کرد،می  را شبی .بود باز راه و نبود میان در اينگرانی هیچ دیگر ر

 همان از یکی ــــــــ ماندمی بیدار دیروقت تا هاشب او که چرا ــــــــ نبود خانه اَنی که کردیم انتخاب

  .کردمی گریه کَرولْز در صبح تا او که هاییشب

ــوي توي از را قوهچراغ ــپزخانه کش ــتیم؛ آش  از زردي نور که رنگی اينقره فلزيِ يقوهچراغ برداش

 اینکه براي .کردیم تن ژاکت یک خوابمان لباس همان روي .پوشـــیدیم لباس و .کردمی ســـاطع خود

ساد، دو مارکی َسلته، الیوت از هم با نبرد، خوابمان سی هر .زدیممی حرف کو  ترینمتنوع نوبت، به ک
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 آخرین با آمد،می قصـر به او که هاییشـب برادرم، فرضـیه طبق .کردمی سـرهم او به راجع را هاگمانه

 يپنجره از را آن یکنواخت نگِآهضـــرب صـــداي توانســـتیممی که پاریس نیم و یازده ســـاعت قطار

 پارك از و کردنمی جلب خودش به را کسی نظر او .رسیدمی شهرك قطار ایستگاهِ به بشنویم، اتاقمان

 مثل او، .کردمی خودداري کند، ظنســوء ایجاد توانســتمی که قصــر، دروازه مقابل در ماشــین کردن

  .کردمی طی قصر تا یادهپ را مسیر این رفت،می خودش خانه به شبانه که عابري

 کوساد، دو مارکی سَلته، الیوت هایی،شب چنین یک در :داشتیم توافق بحث این سرِ مشترکا دو هر

 جارو را هاســنگ قلوه و خشــکیده هايبرگ رســیدنش از قبل .ایســتادمی قصــر بزرگ ســرســراي در

 او حضور از اثري هیچ تا دندگردانبرمی جایشان سر را هاسنگ و برگ هم رفتنش از بعد و کردندمی

 و میرشکار مگر نبود کسی اربابش، دیدار براي قصر کردن روبراه مسئولِ .باشند نگذاشته بجا آنجا در

 ضــمنِ  اغلب .کردمی زندگی 70ویالکوبله فرودگاه يحاشـیه و دِمِه قصـبه بین جنگل، در او .دِمِه قرقچی

ــت ــفید با گذارهایمان و گش ــر از .دیمخوربرمی او به برفی س ــم نانوا پس  راز که وفاداري خادم این اس

  .71گروکلود :بودیم پرسیده کردمی حفظ احسن نحو به را مارکی

 که جنگل از ناحیه آن در که کردیم کشف ما .نبود اتفاقی کردمی زندگی آنجا در گروکلود اینکه

ــیه در ــت وجود بزرگ ازِپرو يآشــیانه یک و متروکه فرود باندِ یک داشــت، قرار فرودگاه حاش  .داش

صدي به هواپیما با رفتن براي فرودگاه، باندِ این از هاشب مارکی ست در مق  در ايجزیره ــــــــــ دورد

ـ جنوب دریاهاي  براي گروکلود، شبی، چنین در .گشتبازمی آنجا از او بعد، مدتی .کردمی استفاده ـ

                                                
٧٠Villacoublay  
٧١Grosclaude  
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 راهنما کوچک هايچراغ فرود رمســی طول در باشــد، داشــته راحت و دردســربی فرودي مارکی اینکه

  .دادمی قرار

 کرده روشن را آن گروکلود که بزرگی دیواري بخاري مقابل رنگی سبز مخملی مبل روي مارکی

شیندمی بود شت .ن ست شده داده قرار میزي سرش پ ستال و توري، اي،نقره شمعدان :ا  و من ما، .کری

 از اول .گیردمی روشنایی هاشمع يشعله و بخاري توي شآت از تنها تاالر .شویممی تاالر وارد برادرم،

ست گروکلود همه،  و آیدمی ما سمت به اشسوارکاري شلوار و هاچکمه آن با او .بیندمی را ما که ا

 :پرسدمی

 کنین؟می چکار اینجا شماها -

 و اندخوابمی هایمانگوش بیخ کشیده جفت یک یکی او .است تهدیدآمیز و جویانهپرخاش لحنش

 به مستقیما تمامتر چه هر سرعت با تاالر، به ورود محض به که بود این بهتر .اندازدمی بیرونمان آنجا از

 به باید که چیزهایی گفتنِ براي بود الزم .زدیممی را حرفمان و رفتیممی کوساد دو مارکی خود سراغ

  .کردیممی آماده را خودمان پیشاپیش گفتیم،می او

  .هستید پدرم دوست شما چون دیدنتان به یماآمده ما ـ

 :بگوییم او به نوبت به کدام هر بعد و بگویم من را اول جمله شد قرار

 .مارکی آقاي خیر،به تانشب ـ

  :گوییممی بعد و

  .هستید آرماناك سلطان شما که دانیممی ما ـ
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ـــبب که بود باریکی ينکته اما، اینجا در ـــدمی امنگرانی س لته الیوت مارکی که يالحظه :ش ـــَ  دو س

ــاد ــتبرمی کوس ــورتِ که بود کرده نقل برایمان پدرم .کردمی نگاه ما به و گش  یک جریان در او، ص

ـــوخته اول جهانی جنگ در هوایی درگیري ـــوختگی این او و بود س  اُخرایی کرمِ و پودر زیرِ در را س

ــاندمی رنگی ــناییِ در ،تاالر این در .پوش ــل روش ــمع نورِ از حاص ــوختنِ و ش ــاي چوب، س  چنین تماش

 در کوشــیدممی که را آنچه توانســتممی حتما نهایت، در من اما .باشــد آوردلهره توانســتمی ايچهره

  .خرابکله آدمِ یک :ببینم بیابم اَنی روشنِ چشمانِ و لبخند پشتِ

 

 یازده آشپزخانه، توي دارشماطه ساعت .بودیم رفته پایین هاپله از پا هايپنجه روي دست، به کفش

ست و شان را دقیقه پنجو بی  دکتر خیابان به مشرف که مشبکی کوچکِ در و خانه ورودي درِ .دادمی ن

سته رو،پیاده لبه .بودیم انداخته همروي آرامی به و صدا و سربی را بود دُردِن ش  را مانهايکفش بند ن

 روي را مسـافر یک تنها و شـدمی ایسـتگاه وارد دیگر دقایقی .شـدمی نزدیک قطار صـداي .یمبسـتمی

  .آرمانیاك سلطان کوساد، دو مارکی سَلته الیوت :کردمی پیاده سکو

 درخشان ماه چهارم یک و هاستاره کهوقتی بود، صاف آسمان که کردیممی انتخاب را هاییشب

ــته که هاکفش بند .بودند ــدند،می بس  دیگر حاال و کردم،می پنهان امتنهنیم و ژاکت بین را قوهچراغ ش

صر سمتِبه رفتن بود مانده باقی که کاري تنها  و سکوت و مهتاب، تابش زیر در خلوت خیابانِ .بود ق

 تا داشــتمی آن بر را ما بودیم، کرده ترك همیشــه براي را خانه که گفتمی وجودمان در که حســی

 .گشتیمبرمی نشده، دور متر پنجاه .کنیم کندتر و کند رفته رفته را هایمانقدم
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 دارشـــماطه ســـاعت .کردیممی چفت را خانه ورودي درِ و کردیممی باز را هایمانکفش بند حاال،

 و دادممی قرار کشو توي سرجایش را قوهچراغ .دادمی نشان را کم دقیقه بیست دوازده آشپزخانه توي

 .رفتیممی باال هاپله از پا هايپنجه روي

مان،تختخواب توي هایی یک و شــــدیممی جمع خود در نفري دو های  آرامش احســــاس جور

ست ايتازه جزئیات ممانکدام هر و زدیممی حرف مارکی از مالیم صداي با .کردیممی  .یافتیممی د

 از پیش دیگر، دفعه .کشیدمی شام برایش گروکلود تاالر، توي آنجا، و بود گذشته شب نیمه از ساعت

 صــومعه تا باید ما .رفتیممی ترپایین هم این از دُردِن دکتر خیابان از باید بازگردیم، را رفته مســیر اینکه

ــگاه و مزرعه تا دورتر، کمی هم باز آن، از بعد بارِ و .رفتیممی راهبه خواهران  آن از بعد دفعه و .آرایش

ـــب، هر .دورتر کمی همچنان هم،  متريِ  دوازده ده هب اینکه تا .کردیممی طی تازه مرحله یک باید ش

 .بردمی خوابمان اینکه تا …بعدش دفعه و .رسیدیممی قصر يدروازه

❊❊❊ 

 اندازه همان به که دادندمی راه خانه به را کسانی کوچولو، هِلِن و اَنی شدم متوجه که نکشید طولی

 .بودند جالب و راز و رمز پر کوساد، دو مارکی و سَلته الیوت

 .دوشــان هر کنم،می فکر کوچولو؟ هِلِن یا کرد؟می برقرار دوســتی رابطه آنها با هک بود اَنی این آیا

ــور در مَتیلد ــاید .بردمی پناه خودش اتاق به اغلب و دادمی خرج به احتیاط جورهایی یک آنها حض  ش

 .آمدنمی خوشش آنها از فقط هم شاید یا انداختند،می وحشت به را او هاآدم این
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 بی ــــ کنم جستجو ذهن در را دیدم سالن در یا ایوان در که را هاییچهره تمام نمکمی تالش امروز

سایی به قادر آنکه شم آنها اغلب شنا ست مهم خوب، .با  توي که ايهرهچ دوازده ده این براي اگر .نی

 حیات دقی در هنوز که نفري چند برآشفتگی موجبات است ممکن شوم، قائل نامی روندمی رژه ذهنم

  .بیندازد ناجور فلمحا با آمدهایشان و رفت بیاد را آنها تواندمی امر این .باشم کرده فراهم را هستند

ــان که آنهایی ــنی به تصــویرش ــتند اینها مانده باقی ذهنم در روش ــان راجر :هس  آندره و ،73دِ ژان ،72ونس

ـــه یا دو آنها .بود »گنده کله طبیب یک زن« گفتند،می که 74کا ـــر ما نهخا به هفته در بار س  .زدندمی س

ـــرامهمان به نهار براي کوچولو هِلِن و اَنی با آنها ـــتندبرمی نهار از بعد و، رفتند،می هود رابین س  و گش

  .ماندندمی خانه در شام براي اینکه، یا .نشستندمی هم دور سالن توي باز لحظاتی براي

 آمدمی نظر به .آوردمی پاریس از اشاسبهچهار ماشین با را او اَنی .آمدمی تنها دِ ژان ها،وقت گاهی

 معرفی دیگر نفرِ دو آن به را اَنی که بود او این که نداشـــت شـــکی و بود نزدیکتر اَنی به همه از او که

س راجر اتفاق به دِ ژان که تیوق .بودند سال و سن هم اَنی و دِ ژان .بود کرده  آمد،می دیدنمان به انون

 صــندلی روي و آمدمی آنها با چندي به هر هم کا آندره .آمدمی ونســان راجر روبازِ اتومبیل با همیشــه

 .نشستمی عقب صندلی روي دِ ژان نشست؛می ونسان راجر دست جفتِ آمریکایی ماشین آن جلوي

   .سال پنج و سی کا اندره و داشت،می سال پنج و چهل حدود باید زمان آن در ونسان راجر

❊❊❊ 

                                                
٧٢  Vincent Roger 
٧٣ .D Jean 
٧٤ .k eéAndr 
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ــین که آیدمی اريب اولین به یادم ــان راجر آمریکاییِ ماش  ظهر هايطرف .دیدیم خانه مقابل را ونس

 روباز، بزرگِ اشینم آن دور، از .بودند نکرده اخراج ژاندارك مدرسه از مرا هنوز .مدرسه از بعد بود،

 دازهان همان به درخشـید،می آفتاب در که رنگ سـرخ چرمی هايصـندلی و رنگ نخودي اطاقِ آن با

ـــگفت را، برادرم و من را، ما ـــاد مارکی با یکباره به خیابانی نبشِ در اگر که کرد زدهش  روبرو وکوس

شته .شدیممی  با کردیم، ار صحبتش خودمان بین بعدا که همانطور لحظه، آن در دو هر ما این، از گذ

ـــین این :بودیم عقیــده هم یکــدیگر ــــاد دو مــارکی بــه متعلق مــاش  نآ تمــام از بعــد کــه بود کوس

 .بزند ما به سري بود آمده پدرم خواهش به و بود بازگشته شهر آن به سرانجام هایشماجراجویی

 :پرسیدم سفیدبرفی از

 کیه؟ مالِ ماشین این ـ

 .اتمادرخوانده دوستان از یکی مالِ ـ

 از شپی سال یک که چرا گفت،نمی هم بیراه پُر البته که نامید،می »اتمادرخوانده« را اَنی همیشه او

ـــن کلیســــاي در آن، یاریتس مارتنس ند، داده تعمید را ما 75دوب ته اَنی از مادرم و بود ـــ  که بود خواس

 .شود دارعهده مرا مادرخواندگی

 .بود نشسته یهالل پنجره مقابل کاناپه، روي ونسان راجر و بود باز سالن درِ شدیم، که خانه وارد

 :گفت کوچولو هلن

 .کنید سالم بیایید ـ

                                                
٧٥Biarritz de Martin-Saint  
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 لوح که را مشروبی هايصراحی از یکی درِ و رساندمی اتمام به را لیوان سه کردن پُر کارِ داشت او

  .زدمی حرف کسی با تلفن پشت اَنی .بستمی داشت گردن به شده میناکاري

 پوشـــیده 76گَل دو پرنس لباس یکدســت .آمد بزرگ خیلی بنظرم .شــد بلند جایش از ونســان راجر

سیدنمی نظربه اما بود، خورده شانه باال به رو و بود شده آرایش خوب بود، سفید موهایش .بود  که ر

 .زد لبخند و شد خم ما سمت به .باشد پیر

 …هابچه سالم، ـ

 من .بدهم تدســ او با تا بودم گذاشــته زمین را اممدرســه کیف من .داد دســت نفرمان دو با نوبت به

 .داشتم تن به را خاکستریم بلوز

 یاي؟می مدرسه از ـ

 :گفتم

 .بله ـ

 ره؟می پیش خوب مدرسه ـ

 .بله ـ

شی اَنی شت را تلفن گو ست ما به کوچولو هلن همراهِبه و گذا  را شروبم سینی کوچولو هلن .پیو

 .کرد دراز نونسا راجر بطرف لیوانی او .داد قرار بود کاناپه مقابل که خوريقهوه کوتاه میز روي

  :گفت اَنی

                                                
٧٦Galles de Prince  پادشاه ھشتم ادوارد کھ آنجا از .گردید طراحی اسکاتلندی پیچازی پارچھ مقابل رد کھ رنگی بزرگ و کوچک ھایمربع از متشکل پشمی ایستپارچھ 

  .کرد پیدا شھرت او نام بھ پشمی پارچھ این داشت، عالقھ طراحی نوع این با ھاییلباس بھ )Galles de Prince( ولز پرنسی سمتِ  داریعھده زمان در انگلیس
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 .کنندمی زندگی ااینج برادرش و پَتُش ـ

 :گفت گشاده لبخندي با و کرد بلند را لیوانش ونسان راجر

 .برادرش و پَتُش سالمتی به پس خُب، ـ

 

 

سان، راجر بارزِ ویژگی عنوانِ به لبخند این ست شده ثبت من ضمیر لوح بر ون  همواره که چیزي :ا

سان راجر .بود شناور او هايلب روي شاط از خالی و الیخی و سرد که لبخندي این در ون  را او و بود ن

 رفتارش، و صـــدا در که همچون لبخند، این در .زدمی غوطه بود، گرفته بر در ســـبک غباري همچون

شت وجود دلگیري يشده خفه چیزِ یک سان راجر .دا شه ون  آمدنش صداي .بود آرام و خاموش همی

شت چرخیدي،می وقت هر و شنیدينمی را شت در را او گاه اتاقمان، يپنجره از .بود سرت پ  فرمانِ  پ

ـــین ـــیدمی راه از که دیدیممی اشآمریکایی ماش ـــین، .رس  تندروِ  قایقِ یک مثلِ خانه مقابل در ماش

ـــاحل به آرامی به را آن امواج که خاموش، ـــد، آورده س ـــدمی متوقف باش ـــان راجر .ش  لبخند با ونس

 زد،نمی هم به را ماشــین در هرگز او .شــدمی پیاده ماشــین از مالیم و نرم حرکاتی با لب، بر همیشــگی

  .بستمی درآید تنش از صدایی آنکهبی و یواش را آن بلکه

 سالن توي هنوز آنها رساندیم، پایان به آشپزخانه توي سفیدبرفی با را نهارمان اینکه از بعد روز، آن

 دکتر يمقبره نزدیک باغ اولِ ایوانِ روي که بود ســرخی گل يبوته به رســیدگی مشــغولِ مَتیلد .بودند

  .بود کاشته گیوتین
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 ظهرم از بعد کالس براي مرا که شدمی آماده سفیدبرفی و بودم گرفته دست در را ایممدرسه کیف

 :گفت من به و شد پیدایش سالن درِ چارچوب در اَنی که کند، همراهی ژاندارك يمدرسه تا

  ...پَتُش بخوان، درس خوب ـ

 تردید .بودند ایســتاده تغییرناپذیرشو ثابت لبخند آن با ونســان راجر و کوچولو نهل او، ســر پشــت

  .رفتندمی هود رابین سرايمهمان به داشتند نهار خوردن براي که نداشتم

 :پرسید من از ونسان راجر

 مدرسه؟ ريمی پیاده ـ

 .بله ـ

  .افتادنمی لبش از لبخند آن هم، زدن حرف وقتِ حتی

 ...بخواي اگه برمت،یم ماشین با ـ

 :پرسید من از اَنی

 دیدي؟ را ونسان راجر ماشینِ تو ـ

  .بله ـ

 اسم و فامیل اسم گفتی کرد،می صدا »ونسان راجر« را او محترمانه و عالقمندانه لحنی با همیشه اَنی

 به روز ...ونســـان راجر الو،«:گفتمی تلفن پشـــت که شـــنیدممی .بودند ناپذیرجدایی هم از کوچکش

 را او دِژان و اَنی .کردمی خطابش »شما« و کردمی صحبت رسمی طوربه او با اَنی »...ونسان راجر خیر،

سیار سین موردِ ب سان راجر« را او هم دِژان .دادندمی قرار ستایش و تح  با دِژان و اَنی .کردمی صدا »ون
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قل هم براي را »ونســــان راجر هايحکایت« طوري نظربه و کردندمی گو و گفت او به راجع هم  ن

 راجر را او ،»گُنده کله طبیبِ زنِ« کا، آندره .زدندمی حرف باســتانی هايافســانه از انگار که کردندمی

 .کردمی خطابش »تو« و نبود رسمی او با و کردمی صدا خالی و خشک

 :پرسید من از ونسان راجر

 برمت؟می مدرسه به ماشین این با که داري دوست ـ

 کنار ماشــین، جلوي و شــدیم ســوار دو هر .خواســتیممی چه برادرم، و من ما، که بود زده حدس وا

  .نشستیم خودش دست

 .شد دُردِن دکتر خیابان وارد ماشین و رفت عقب عقب باشکوهی طورِبه خیابان مالیم شیبِ از او

شین موتورِ تنِ از صدا .رفتیممی پیش و لغزیممی راکدي آبِ روي ما  بار اولین براي .آمددرنمی ما

 عرض تمام که بود گُنده چنان ماشین آن و .نشستیممی روباز ماشینِ یک توي برادرم، و من ما، که بود

 .بود پوشانده را خیابان

 …همینجاست اممدرسه ـ

 .شوم خارج بتوانم من تا کرد باز خودش را در کرد، دراز را دستش و داشت نگه را ماشین او

 .پَتُش ی،باش موفق ـ

شناي یک مثلِ اینکه از ساس کرد، صدا پَتُش مرا قدیمی خیلی آ  تنها، حاال برادرم .کردم غرور اح

ـــته او کنار در ـــس ـــندلی آن روي و بود نش  نظربه کوچکتر هم بود که آنچه از بزرگ، قرمز چرمی ص
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 دست برایم سانون راجر .برگرداند را سرم ژاندارك، آموزشی موسسه به شدن داخل از قبل .رسیدمی

 .زدمی لبخند او و .داد تکان

❊❊❊ 

 

 ثانیه، مدرجش، صفحه که داشت گُنده مچی ساعت یک اما نداشت، روباز آمریکاییِ ماشین دِژان

 عالمه یک که ساعت آن پیچیده کار طرز از برایمان او .دادمی نشان را سال و ماه، روز، ساعت، دقیقه،

 .جوانتر خیلی و .بود ونسان راجر از ترخودمانی و ترراحت یخیل ما با .گفتمی داشت دکمه

 نیز او .پوشیدمی …الستیکی کف هايکفش اسکی، یقه ورزشیِ بافتنیِ ژاکت جیر، تنهنیم یک او

شت ايچهره و بود سیاه موهایش .بود اندام باریک و باال بلند شم کههنگامی .متقارن و منظم دا  هايچ

ـــیطنت ترکیبِ شـــدمی کرد،می متمرکز آدم روي را رنگش ايقهوه  نگاه آن در که را اندوهی و ش

شمانش .دید درخشیدمی  به .ساختمی متعجب را او چیز همه انگار که طوري شد،می گرد همیشه چ

 چنان یکبار هفته دو هر سلمانی مرا مالِ که حالی در بود، بلند موهایش :شدمی حسودیم موهایش مدلِ

 نیش را هادست موها نُک کشیدي،می هاگوش باالي یا سر کاسه روي دست وقتی که کردمی کوتاه

 اشسرتراشی ماشین با شود، جویا مرا نظر اینکه بدون سلمانی .بگویم توانستمنمی چیزي من اما .زدمی

 .افتادمی موهایم جان به

شتر خیلی دِژان شه یاَن .بود آنجا اوقات اغلب و آمدمی خانه به بقیه از بی سبه چهار رنوي با همی  اشا

 او مَتیلد .نشستمی اَنی کنار در نهارخوري سالن بزرگ میز سر و خوردمی نهار ما با او .آوردمی را او
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 عبوسانه و خشک بود، هامیهمان بقیه با که آنگونه او، با رفتارش و کردمی صدا »من کوچولوي ژان« را

ـــدا »لینو« را کوچولو هلن مَتیلد، مثل دِژان .نبود ـــه .کردمی ص  چطوري، خُب،« :گفتمی او به همیش

 .اَنی عینِ ،»پَتُش« کردمی صدا هم مرا و »لینو؟

ـــاعتش او ـــتیم نوبت، به کدام هر و .داد قرض برادرم، و من به ما، به را س  هفته یک مدت به توانس

 آن توي بگیرد، قرار حکمم مانمچ دور اینکه براي و بود بزرگ خیلی ساعت چرمی بند .کنیم دستمان

ستم را ساعت .کرد دیگر سوراخ یک سه به و کردم د  تفریح زنگ در روز آن و رفتم ژاندارك مدر

 از مدیر خانم حتما .دادم نشان بودند شده جمع دورم که هایمهمکالسی به غرور با مدرسه، حیاط توي

شینِ از که دید مرا دفترکارش پنجره سان راجر آمریکاییِ ما  بزرگ ساعت آن متوجه و شدم، ادهپی ون

ـــتم مچِ روي  توي جایی دیگر من که بود کافی خود خودي به همین او، دیدِ از خوب، …شـــد دس

 .باشم نداشته ژاندارك يموسسه

 

 

 :پرسید من از دِژان روز یک

 خونی؟می هاییکتاب جور چه ـ 

 .سفیدبرفی و کوچولو، هلن مَتیلد، نی،اَ :نوشیدندمی قهوه و بودند نشسته سالن توي نهار، از بعد همه

ــنبهپنج ــر با بود قرار که بودیم فِرِد منتظر .بود روزي ش ــمیم .بیاید خواهرش پس  و من بودیم، گرفته تص

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 پاتریک مودیانو       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تخفیف مجازات

 51 

 کرده پدرم با قبال که کاري همان مثلِ بشــویم، قصــر ســرســراي داخلِ ظهر، از بعد روز آن که برادرم،

 .دادمی قلب قوت ما به ماجراجویی این براي مانکنار در فِرِد خواهر پسر حضورِ .بودیم

 :داد جواب اَنی

 سفیدبرفی؟ نه، مگه .خونهمی کتاب خیلی پَتُش ـ

 :گفت سفیدبرفی

 .خونهمی کتاب سنش بیشتر خیلی ـ

 َمتیلد يهقهو فنجانِ توي و بودیم برداشــته قند حبه یک یکی مانهمیشــگی روال طبق برادرم، و من

ــیدنِ آنوقت، .بودیم جویده و کرده خیس ــانقهوه نوش ــید،می پایان به که ش  خواندنِ  به اماقد مَتیلد رس

 .کردمی »شانقهوه دُردِ« در خودش، قول به یا شان،قهوه خالی فنجانِ در آنها يهآیند

 :پرسید دِژان

 خونی؟می چیزهایی جور چه تو اما -

تاب گفتم ـــبز هايک لدس کان آخرین ،78وِرن ژول :77ج ما …79موهی گدار ســــه ،ا  داغِ  خاطربه را 80تفن

 .دهممی ترجیح بیشتر را بودند زده 81لِديمی يهشان روي که زنبقی گل

 :گفت دِژان

                                                
٧٧verte queèBiblioth La  نمود آغاز نوجوانان برای فرانسھ در  ١٩٢٣ سال از را آنھا چاپ اَِشت انتشارات کھ جلدسبزی ھایکتاب. 
٧٨Jules  Verne Gabriel فرانسوی ینویسنده )١٩٠۵ مارس٢۴ ـ١٨٢٨ فوریھ ٨( ورن گابریل ژول. 
٧٩Mohicans des Dernier Le  فرانسویان میانِ  نبرد بھ کھ است )١٨۵١ سپتامبر ١۴ ـ ١٧٨٩ رمبسپتا ١۵( کوپر فنمور جیمز آمریکایی افسر و نویسنده اثر تاریخی رمانی 

 .پردازدمی میالدی ١٧۵٧ در پوستانسرخ و
٨٠Mousquetaires Trois Les  (١٨٧٠ دسامبر ۵-  ١٨٠٢ ژوئیھ ٢۴) دوما الکساندر اثر 
٨١Winter de Milady  و دھدمی دست از را مادرش الگیس یازده سن در لیدی،می یا ِلدیمی .دبو آرتانیان و تفنگدارھا اصلی دشمن کھ تفنگدار سھ رمان ھایشخصیت از 

 شانھ روی گداختھ آھن با باشد،می جورج خودِ  برادر کھ لیل، شھرِ  دژخیمِ  و شوندمی گرفتار آنھا .کندمی فرار او با و کندمی اغوا را جوانی کشیِش  دیر در .شودمی دیر واردِ 
 .زندمی باشدمی زنبق گلِ  یک نقِش  کھ رسوایی داغِ  آنھا دوی ھر
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 .بخونی 82جلدسیاه باید تو ـ

 :گفت کنان خنده اَنی

 …ستبچه خیلی هنوز »جلدسیاه« براي پَتُش …شدي دیونه مگه ،ژان ـ

 :گفت کوچولو هلن

 .داشت خواهد »جلدسیاه« خواندنِ براي زیادي وقت هآیند در .نیست الزم االن ـ

 .کردند کوتس .چه یعنی »جلدسیاه« که دانستندنمی هیچکدامشان سفیدبرفی، نه و مَتیلد نه ظاهرا

ــینِ با او بعد روز چند ــبه چهار رنو ماش  و آمدمی ارانب بود، غروب هايطرف .آمد خانه به اَنی ياس

 و بودیم نشسته ريغذاخو اتاق میزِ سرِ برادرم، و من ما، .داشت تن به ستپو يدوالیه تنهنیم یک دِژان

ستیم ایمانج از شد، وارد اَنی با که دیدیم را او وقتی و دادیم،می گوش رادیویی يبرنامه یک به  برخا

  .کنیم سالم او به تا

 :گفت دِژان

 ...آوردم »سیاه جلد« کتابِ دونه یک برات بیا، -

  .کرد دراز بطرفم و آورد بیرون سیاه و زرد کتاب یک اشدوالیه يتنهنیم جیب از

  :گفت اَنی

  ...نیست تو براي کتاب این ...کنهمی شوخی ...پَتُش نکن گوش -

                                                
٨٢ Snoire rieé نمود آغاز فرانسھ در ١٩۴۵ سال از را آنھا چاپ َگلیمار نشر کھ سیاھی جلد جنایـــیِ  پلیسی ھایکتاب. 
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 من به حساسا این گاه، .نگریستمی من به غمزدهو مهربان نگاهی شده، گرد تقریبا چشمان با دِژان

 با زد،می حرف ما با لحنی همان با اوقات اغلب اَنی .بود چهب یک ما خودِ مثل هم او که دادمی دســـت

 .زدمی حرف او

  :گفت دِژان

  .اومد خواهد خوشت خیلی کتاب این از دارم حتم ... جدا نه، -

 جلد هايکتاب این از یکی به که بار هر امروز، همچنان و گرفتم، نشود دلخور اینکه براي را کتاب

 شــود،می اندازطنین گوشــم در ايکشــیده نســبتا و مالیم صــداي کنم،می برخورد زرد و ســیاه مقواییِ

ــداي ــب آن که دِژان ص  تکرار مرتب بود داده من به که را کتابی عنوانِ برادرم، و من براي برایمان، ش

 .83نزنید دست هاپول به :کردمی

 

 

 

 

ـــیروزنامه به ســـفیدبرفی با .باریدمی باران بود؟ روز همان آیا ـــتمی چون بودیم هرفت فروش  خواس

 که چهاراســـبه رنوي ماشـــینِ توي دِژان و اَنی کردیم،می ترك را خانه وقتی .بخرد کاغذنامه و پاکت

 گو و گفت گرم چنان و کردندمی صــحبت هم با آنها .بودند نشــســته بود، شــده پارك خانه در مقابل

                                                
٨٣grisbi au pas Touchez  داد اصاختص خود بھ را دوَمگو جایزه و شد منتشر ١٩۵٣ سال در کھ سیمونین آلبرت نوشتھ ایپلیسی تریلوژی. 
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ـــور متوجه که بودند ـــدند، ما حض ـــان من که باوجودي حتی نش ـــ برایش  يیقه دِژان .دادم تکان تدس

نهنیم یه يت نان دو آن هم، برگشــــت در .بود زده باال گردن دور را اشدوال ـــین آن توي همچ  ماش

سبه شسته چهارا  هم با .نیانداختند من به هم نگاهینیم حتی آنها اما شدم، خم شانسمت به من .بودند ن

 .داشتند نگران هاییچهره دو هر و کردندمی صحبت

 

 مَتیلد .گرفتمی ورق فالِ و دادمی گوش رادیو به بود، نشـــســـته غذاخوري میز ســـر کوچولو هلن

 زیر در اَنی چهاراســـبه ماشـــینِ به پنجره از .برادرم و من رفتیم، خودمان اتاقِ به ما .بود اتاق در احتماال

 رازي چه .زدندمی حرف هم با شـــام وقتِ تا و بودند مانده ماشـــین توي همانجا آنها .کردم نگاه باران

 باشند؟ داشته توانستندمی گفتن براي

 

❊❊❊ 

 

ـــان راجر ـــام براي کا آندره همراه به اغلب دِژان و ونس  از بعد هامیهمان يبقیه .آمدندمی آنجا به ش

 حرف بلند صداي اتاقمان، از .ماندندمی سالن در وقت دیر تا آنها هایی،شب چنین در .رسیدندمی شام

 با نیم و هفت ســاعت در ما .در زنگ و .تلفن زنگ و .شــنیدیممی را هایشــانخنده ترکیدنِ و زدنشــان

 کا، آندره دِ،ژان ونسـان، راجر براي پیش از شـام میزِ .خوردیممی را مانشـام آشـپزخانه در سـفیدبرفی
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 تو« گفتندمی او به همه و پختمی شام برایشان کوچولو هلن .بود شده چیده کوچولو هلن و مَتیلد اَنی،

 ».نداري رودست آشپزي توي و هستی واقعی 84بلوي کوردون یک

ـــالن به بخوابیم، و برویم باال طبقه به اینکه از پیش ـــب آنها به و رفتیممی س  لباس .گفتیمیم بخیر ش

 .بود کرده هدیه ام به اَنی که اسکاتلندي پارچه با روبدوشامبر دو ـ داشتیم تن به روبدوشامبر و خواب

ــب طول در همه ها،میهمان قیِبا ــدندمی ملحق آنها به ش ــت .ش  برفی دســفی همینکه نبود، خودم دس

 هايرهکرک پرده بین شکاف از و شدممی بلند گفت،می بخیر شب ما به و کردمی خاموش را هاچراغ

ـــان ماناتاق  به را هایشـــانچهره .آمدندمی و زدندمی را در زنگ نوبت به کدام هر .کردممی نگاهش

 خاطرم در همیشـــه براي هاچهره این از ايپاره .دیدممی هشـــتی توي پُرنورِ چراغِ نورِ زیر در وضـــوح

 .بینندمی خوب هابچه که صورتی در :نکردند بازجویی من از هاپلیس چرا که عجبم در و .شدند حک

  .شنوندمی هم خوب

 

 

  :گفت ونسان راجر

 .دارید قشنگی روبدوشامبرهاي چه ـ

  .زد لبخند و

                                                
٨٤bleu cordon  بلو ُکوردون باشد نمونھ اشآشپزی کھ شخصی بھ فرانسھ در .شودمی سرخ سوخاری آرد در کھ ژامبون و پنیر و گوشت از متشکل است اروپایی غذایی 

 .گویندمی
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ـــتِ همه از اول ـــردیممی را کا آندره دس  تلفن نزدیک گلدارِ ايپارچه مبلِ روي همیشـــه که فش

 و داشـتبرمی کوچولو هلن را تلفن .شـدمی تلفن او به مرتب بود خانه در او که مدتی در .نشـسـتمی

 :گفتمی

 …دارند کار تو با آندره، ـ

تاري با کا، آندره ـــتش کاهالنه رف ند نیز زن این .کردمی دراز مانطرفهب را دس ما زد،می لبخ  ا

 .بود ونسان راجر مالِ از تردوام کم لبخندهایش

 .هابچه بخیر، شب ـ

سته، هايگونه و بود مکی کک صورتش شم برج شنی ايقهوه موهاي و سبزرنگ، هايچ  که رو

 .کشیدمی سیکار خیلی .داشت زدمی چتري

 را کوچولو هلن و اَنی .دِژان با بعد .دادیممی دست داشت لب به لبخند همیشه که ونسان راجر با ما

 و شیک از دیگر یکبار ونسان راجر کنیم، ترك سفیدبرفی اتفاق به را سالن اینکه از قبل .بوسیدیممی

 .کردمی تمجید و تعریف روبدوشامبرهایمان بودنِ زیبا

 :آوردمی بیرون رد الي از را سرش دِژان رسیدیم،می که هاپله دمِ

 .بخوابید خوب ـ

ــمانی با او ــده گرد حدي تا و مهربان چش ــتمی ما به ش ــمکی .نگریس ــداي با و زدمی ما به چش  ص

 :گفتمی خودمان، بین بود رازي این انگار که طوري تري،مالیم

 .نزنید دست هاپول به ـ
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 رنوي آن با متیلد، و اَنی همراهِ به هارن از بعد او .بود گرفته مرخصـــی را شـــنبهپنج یک ســـفیدبرفی،

سبه، سانش از یکی تا رفتمی چهارا  تنها خانه در کوچولو، هلن نظارت تحتِ ما .ببیند پاریس در را ک

 هدیه من به تولدم روز آخرین در اَنی که برزنتی چادر یک و کردیممی بازي حیاط توي .بودیم مانده

 حیاط توي کوچولو هلن و او .تنها و تک آمد، ونسان راجر ظهر زا بعد اواسط .کردیممی برپا بود داده

شان و گفت صداي من اما زدند،می حرف هم با خانه  که گفت ما به کوچولو هلن .شنیدمنمی را گوی

  .برویم همراهشان تا خواست ما از و بروند 85ورساي شهر به خرید براي باید

 در آوریل، ماه .بودیم خوشحال خیلی شدیممی نسانو راجر آمریکایی ماشین سوار دوباره اینکه از

ــســت جلو کوچولو هلن .بود 86پاك تعطیالت ایام ــلوار .نش ــب ش  را اشگاوچرانی تنهنیم و ســوارياس

 ماشین کف به پاهایمان و بودیم نشسته ماشین عقب بزرگ صندلی روي برادرم، و من ما، .بود پوشیده

  .رسیدنمی

 :چرخید ما سمت به اشهمیشگی لبخند با او .کردیم رانندگی آرام ونسان راجر

 کنم؟ روشن را رادیو خواهیدمی ـ

 دهیم؟ گوش رادیو توانیممی ماشین این توي رادیو؟

  .شد شنیده موسیقی صداي بالفاصله و داد فشار رنگ عاجی ي دکمه یک به داشبورد، روي

 :پرسید ما از

                                                
٨٥Versailles  پادشاھی پایتخت عمالً  ١٧٨٩ تا ١۶٨٢ از سده یک از یشب برای شھر این .استشده معروف ورسای ھایکاخ مجموع خاطر بھ کھ است فرانسھ شھرھای از 

 فرانسھ پایتخت غربی حومھ در شھر این .استمانده باقی قضایی و اداری مھم مرکز عنوانبھ و رفتھ شمار بھ پاریس ثروتمند اقماری شھر یک اکنونھم ورسای .بود فرانسھ
 )دیاپ ویکی( .دارد جای پاریس مرکز کیلومتری ١٫١٧ فاصلھ در و

٨٦ Pquesâ بازگشت زندگی بھ شدن مصلوب از پس مسیح روزی چنین در یانمسیحی باور در کھ مسیح رستاخیز روز یا.   
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 کمتر؟ یا کنم بلندتر را صدایش خواهیدمی هابچه ـ

سیقی به .بدهیم او به جوابی کردیمنمی جرات شبورد از که ايمو  .دادیممی گوش شدمی پخش دا

  .خواندن به کرد شروع دورگه صدایی با زنی بعد

 :گفت ونسان راجر

 ...دوستانه از .هست 87اِدیت خواندمی که این هابچه ـ

 :پرسید کوچولو هلن از او

 بینی؟می را اِدیت هنوز تو ـ

 :گفت کوچولو لنه

  .گاهی گاه -

 در ما و دکر توقف قرمز چراغ یک پشت ماشین .رسیدیم ورساي به و گرفتیم پی را درازي خیابانِ

ــمتِ ــتودیم را گلی ســاعتِ مان،چپ س  گل هايباغچه از مدرجش صــفحه روي اعدادِ جايبه که س

 .بودند کرده استفاده

 :گفت ما به کوچولو هلن

 .دهممی نشانتان را کاخ برممی دیگه، دفعه ـ

 .کند توقف فروختمی قدیمی هايمبل که فروشگاهی مقابل تا خواست ونسان راجر از او

 :گفت ونسان راجر

                                                
٨٧Edith  
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 …کنید مراقبت ازش خوب برندارید ماشین از چشم .بمانید ماشین توي ها،بچه شما ـ

ـــده محول ما به مهمی این به ماموریتی اینکه از ـــاس بود، ش  تمام دِآم و رفت و مکردی غرور احس

 ســـبیلوي ردِم با کوچولو هلن و ونســـان راجر فروشـــگاه، ویترینِ پشـــتِ .گرفتیم نظر زیر را رهگذرها

شت، تن به بارانی یک که روییسبزه شان و گفت .کردندمی گو و گفت دا شی درازا به گوی  را ما .دک

 .بودند برده یاد از

سان راجر .آمدند بیرون مغازه از آنها ست در ايچرمی کیفِ ون شت د  عقبِ  وقصند در آنرا که دا

 :چرخید من سمت به او .کنارش در کوچولو هلن و نشست فرمان پشت .داد جا ماشین

 نبود؟ خبري ـ

 :گفتم

 .خبري هیچ …نه ـ

 :گفت ونسان راجر

 .بهتر چه خوب، ـ

 برآورده سر جريآ کلیساي یک انتهایش در که گرفتیم پی را خیابانی ورساي، از بازگشت راه در

 به ،88بامپر هايماشـــین مخصـــوصِ برقی پیســـتِ یک دورِ را باز میدانی اي،بازارمکاره يغرفه چند .بود

 .کرد توقف روپیاده امتداد در ونسان راجر .بودند درآورده خود اشغال

 :گفت کوچولو هلن به

                                                
٨٨tamponneuses autos   یا  car bumper  سایر کنار در و شودمی محافظت الستیکی گیرھایضربھ با کھ شودمی گفتھ کوچکی نفره دو الکتریکی ھایماشین بھ 

 را خود انرژی بازی، وسیلھ این .نماید می فراھم را ھاشھربازی در مردم تفریح موجب یکدیگر، بھ زدن ضربھ و راندن با و گیردمی قرار پیست یک در مشابھ، ھایماشین
 شودمی کشیده باشدمی برق حاوی و است شده نصب پیست سرِ  روی کھ فلزی ایشبکھ بھ دیرک .آوردمی دست بھ دارد قرار وسیلھ آن عقب در معموال کھ بلندی دیرک از
 .کندمی تامین را ماشین نیاز مورد انرژی و
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 کنیم؟ سوارشان بامپر ماشینِ دور یک شانببریم ـ

 که شدمی پخش بلندگوها از ايموسیقی .ایستادیم منتظر پیست يمحوطه نارک در نفرمان چهار هر

شخراش صدایش شین از تا سه تنها .بود گو شغال به هاما شتري ا شان دو که بود، درآمده هام  دنبالِ  تای

ـــداي و کوبیدندمی او به طرف دو هر از همزمان و کردندمی دیگري آن ـــان و خنده ص  به فریادهایش

 خود دنبال جرقه از ردي و شدندمی کشیده پیست باالي برقِ يشبکه به هادیرك .شدمی بلند آسمان

 اي،فیروزه :بود هاماشین رنگ بود، کرده خود مجذوب مرا همه از بیش که چیزي اما .گذاشتندمی بجا

 شینانشسرن و شدند متوقف هاماشین ...ايسورمه صورتی، بنفش، تند، قرمز ارغوانی، زرد، روشن، سبز

ست و شدند پیاده سان راجر با برادرم .کردند ترك را پی شین یک سوار ون  و من و شدند رنگ زرد ما

  .ايفیروزه ماشین یک سوار کوچولو هلن

ست توي شین و بودیم، تنها ما فقط پی سان راجر .کوبیدیمنمی هم به را هایمانما  کوچولو هلن و ون

 و ونسان راجر ماشین پی از من، و کوچولو هلن ما، و زدیم،یم چرخ مسیر دور ما .کردندمی رانندگی

 صـــداي .راندیممی پیســـت توي حرکتِبی و خالی هايماشـــین میان از وارزیگزاگ .رفتیممی برادرم

 نگریســت،می ما به غمگینانه و بود ایســتاده پیســت کنار فروش،بلیط مردي و بود شــده کمتر موســیقی

 .بودیم هایشتريمش آخرین ما انگار که طوري

ــب تقریبا ــده ش ــت کنار در .بود ش ــین آن به دیگر یکبار من .کردیم توقف پیس  هايرنگ با هاماش

 .زدیممی حرف هم با آنها به راجع رختخواب توي برادرم، و من ما، خواب، موقعِ .کردم نگاه تندشــان

ـــمیم ـــت کی انبار توي يکهنه هايتخته با روز، آن فرداي که بودیم گرفته تص  پا بر حیاط توي پیس
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سلما، .کنیم شین یک آوردن گیر م شواري کار ما براي بامپر ما شین یک کردن پیدا شاید اما بود، د  ما

 ايســـورمه و بنفش بین من :بود مهم برایمان آن رنگ خصـــوص، به .بود شـــدنی افتاده کار از قدیمی

 .بود داشت روشن سبزِ رنگِ که یکی طالبِ شدیدا اما، برادرم بودم؛ مانده

 

سان راجر و بود داغ هوا شین سقف ون شته باز را ما  و بود حبتص گرم کوچولو هلن با او .بود گذا

شین به ها،بزرگ آدم حرف به سپردن گوش جايبه من شف تازگی به که بامپري هايما  کرده شانک

ـــتیم فرودگاه کنار از .کردممی فکر بودیم ـــمت به زودي به باید و گذش  خیابانِ  و یدیمپیچمی چپ س

 با اینکه نه .بودند کرده بلند را صدایشان آنها .گرفتیممی پی شدمی منتهی شهرك به که را داريشیب

 .زدندمی حرف کا آندره به راجع داشتند فقط کنند، بحث و جر هم

 :گفت ونسان راجر

 …89دَمخوره لوریستون خیابانِ يدارودسته با آندره …دیگه آره ـ

 هم ما .بود گذاشــته اثر من روي خیلی جمله این ».دَمخوره لوریســتون خیابانِ ودســتهدار با آندره«

 که دیگر نفر سه دو و آرایشگر پسر گلفروش، پسر :دادیممی تشکیل دارودسته مدرسه توي همینطور،

ـــاکنِ همگی و آیدنمی یادم ـــته« :گفتندمی ما به .بودند خیابان یک س   ».دُرِدن دکتر خیابانِ يدارودس

ـــو هم کا آندره ـــته یک عض  موهاي آن با که زنی این .دیگر خیابانی در اما ما، خودِ مثل بود، دارودس

 به را برادرم و من مشـکوکش، هايتلفن و سـیگارها رنگ، سـبز چشـمان مکی، کک صـورتِ چتري،

                                                
٨٩ Lauriston 
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 راجر هک آمدبرمی امر ظاهر از .درآمد آب از خودمانی و آشــنا نظرمبه یکباره به انداخت،می وحشــت

 را عبارت این من .داشتند نزدیکی آشناییِ »لوریستون خیابان يدارودسته« با نیز کوچولو هلن و ونسان

شان و گفت بین در متعاقبا  آن بعد، هاسال .شدم مانوس آن آهنگ با و شنیدم دیگر بار چندین گوهای

ــنیدم، پدرم زبان از را ــته» که کردمنمی را فکرش هیچ اما ش  این بتواند« لوریســتون ابانخی يدارودس

  .کند مشغول خود به مرا ذهن سال همه

 

 بزرگ موتور یک آن پشــت .بود آنجا اَنی چهاراســبه رنوي رســیدیم، دُردِن دکتر خیابان به وقتیکه

 به یکسره پاریس از آن با و بود او مال موتور که گفت ما به دِژان ورودي، راهرو توي .بود شده پارك

ـــتی تنهنیم هنوز او .ودب آمده آنجا  یکی نوبتبه که داد قول ما به .بود نیاورده بیرون را اشدوالیه پوس

 خیلی دیگر اینکار براي چون شـــب، آن نه البته زد، خواهد چرخی و کرد خواهد ســـوارمان دور یک

شتبرمی صبح فردا سفیدبرفی .بود دیروقت  چند تا ستخوا ما از اَنی و بود خوابیده بود رفته متیلد .گ

ـــان بین آنها چون اتاقمان توي باال برویم ايلحظه ـــتند هاییحرف خودش  راجر .زدندمی باید که داش

سان ستش توي اشچرمی کیف سالن، توي رفت ون  در رفتند، دنبالش دِژان اَنی، کوچولو، هلن .بود د

ــان پشــت را ــتند ســرش  گفتن براي حرفی چه ســالن توي آنها .بودم کرده نگاهشــان هاپله باالي از .بس

 .زد زنگ تلفن شنیدم باشند؟ داشته توانستندمی

 َانی، :خوردیم شــام غذاخوري اتاق توي میزِ ســر هم با همه .کرد صــدایمان اَنی گذشــت، که مدتی

ــــان راجر دِ،ژان کوچولو، هلن ــــب .نفر دو ما و ونس ــــام، موقع آنش ـــگی معمولِ طبق ما ش  همیش
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 کوچولو هلن را شــام .داشــتیم تن به را معمولمان هايلباس بلکه دیم،بو نپوشــیده را روبدشــامبرهایمان

  .بود واقعی بلوي کوردون یک او چون کردمی تهیه

 

❊❊❊ 

 

 از بعد یکی من خاطر در هافصــل .کردیم زندگی دُردِن دکتر خیابان در یکســال از بیشــتر بســیار ما

ـــوندمی هم جایگزین دیگري ـــتان، .ش ـــمِ در زمس ـــبهنیم نمازِ مراس ـــاي ها،بچه ما ،90ش  ُکرِ  گروه اعض

 ســـفیدبرفی .کردندمی شـــرکت مراســـم در هم متیلد و کوچولو، هلن اَنی، .بودیم شـــهرك کلیســـاي

 کسی که گفت و بود خانه در ونسان راجر بازگشت، در .گذراندمی اشخانواده کنار در را کریسمس

 که ايصندلی روي تلفن نزدیک که دیدیم و برادرم، و من شدیم، سالن وارد .بود منتظرمان سالن توي

 یک یکی کداممان هر طرف به سکوت در او .زدنمی حرف .بود نشسته نوئل بابا داشت، گلدار پارچه

ــته ــان که بس ــتِ اما .کرد دراز بودند آورده اينقره کاغذ دورش ــانبازکردن فرص  از او .نکردیم پیدا ش

 که ايشـیشـه درِ تا را ما ونسـان راجر و او .برویم الشدنب تا خواسـت ما از اشـاره با و برخاسـت جایش

 را آنها که ايچوبی هايتخته روي .کرد روشن را حیاط چراغ ونسان راجر .بردند بود حیاط به مشرف

 ـ خواستمی برادرم که همانی عینِ ـــــ روشن سبزِ رنگ به بامپر ماشین یک بودیم، چیده هم کنار در

                                                
٩٠ Minuit de messe La  ِاین .شودمی آورده جا بھ کلیسا در کریسمس از پیش شبِ  در کھ است مسیحی دین مراسم جملھ از شب،نیمھ ربانی عشاء مراسم یا شبنیمھ نماز 

 .یابدمی ادامھ کریسمس روز صبح تا و شودمی آغاز شبنیمھ در سنتی ورط بھ مراسم
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 نوئل بابا قامت و قد هم او .شد ملحق ما به و آمد هم دِژان .خوردیم شام هاآن با ما آنوقت، .داشت قرار

 .بود یکی هم شانمچی ساعت .حرکات و ادا همان با بود

سه حیاط در برف ساسیل رگبارهاي و بوران و باد و .مدر سیده نتیجه این به .مارس ماهِ آ  که بودم ر

 هایمگوییپیش هم همیشه .کنم گوییپیش را هوا عیتوض توانستممی من و باریدمی باران روز دو هر

 از فیلمی .ســفیدبرفی همراه به .رفتیم ســینما به مانزندگی در بار اولین براي .آمددرمی آب از درســت

سته دوباره من و .کردند شکوفه باغ توي هايسیب .بود هاردي و لورل  تا را دُردِن دکتر خیابان دارود

ـــیاب  مقابل در کردن هوا بادبادك .کردممی همراهی چرخیدمی همچنان بزرگش چرخ که آبی آس

صر شتی دیگر برادرم، و من ما، .گرفتیم سر از را ق سراي به شدن داخل از وح صر سر  در رفتن راه و ق

 به چوبی با که مشــبکی يدره دو آســانســورِ ته و رفتیممی .نداشــتیم خشــکیده هايبرگ و آوارها میان

شن رنگ شت رنگ قرمز چرمی نیمکت یک و بود شده تزیین و روکش رو ستیممی دا ش سور .ن سان  آ

 درون به باال از بود، ســالم و نخورده دســت هنوز که بامی به رو يپنجره از روز نورِ و نداشــت ســقف

 که جایی باال، طبقات به که کردیممی وانمود و دادیممی فشـــار را آن هايدکمه .تابیدمی آن فضـــاي

  .رفتیممی کشید،می را انتظارمان کوساد دو لتهسَ الیوت شاید

ــال آن اما ــی س ــهرك در را او کس ــیرین کاغذهاي روي هامگس .بود گرم خیلی هوا .ندید ش  و ش

ــبنده ــتندمی بودیم زده دیوار به آشــپزخانه توي که ايچس ــدندمی گرفتار و نشــس ــفیدبرفی با .ش  و س

 دیگري چیزِ هر به برادرم، و من ما، که کاري .دیمدا جنگل در نیکپیک یک ترتیب فِرِد پســـرخواهر

 ـ بدهیم هل قدیمی کهنه هايتخته روي را بامپر ماشـــینِ آن کنیم ســـعی که بود این دادیم،می ترجیح
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 کار بازارمکاره توي که دوســتی لطفِ به را، آن کوچولو هلن فهمیدیم بعدها که بامپري ماشــین همان

 .بود کرده پیدا کرد،می

ـــرايمهمان به را ما ونســـان راجر ،91ژوئیه 41 براي  از کا آندره و دِژان با .کرد دعوت هود رابین س

 .بود شــده تزئین مجســمه و بیشــه با که باغی توي کردیم، اختیار هتل باغ توي میزي .بود آمده پاریس

 و بود پوشیده را رنگش آسمانیآبی قباي اَنی .مَتیلد حتی و سفیدبرفی، کوچولو، هلن اَنی، :بودند همه

ــیاهی بزرگ کمربند ــیار هم را س ــته کمر به محکم بس ــته کا آندره کنار من .بود بس ــس  دلم و بودم نش

ـــتمی ـــته به راجع او از خواس ـــت آمد و رفت آنها با که ايدارودس  همان کردم،می جو و پرس داش

 .نداشتم را جراتش و دل اما .لوریستون خیابانِ يدارودسته

شتیم والدینم از خبري دیگر .کردیممی جمع بلوط و رفتیممی جنگل به رفیسفیدب با …پاییز و  .ندا

 نوشته نامه برایمان برازویل شهر از پدرم .تونس از هوایی بود اندازيچشم مادرم، پستالِکارت آخرین

ــلِ .هیچ دیگر بعد، و .92بانگی از آنوقت .بود ــروعِ فص ــه ش  حرکات انجام از بعد مدیر، آقاي .بود مدرس

 يخانه حیاط توي اما .کنیم جمع را حیاط توي خشکِ هايبرگ چنگک با تا کرد وادارمان ورزشی،

شان را هابرگ خودمان،  کهجایی تا کردیم،نمی شانجمع چنگک با و بریزند زمین روي کردیممی ول

 این .کردندمی پیدا تقابل بامپر ماشــین آن روشــنِ ســبزِ رنگ با و گرفتندمی خود به زدگیزنگ رنگِ

 و من ما، .زدمی درجا خشــکیده و مرده هايبرگ از پیســتی میان در قیامت، قیام تا باید نظربه ماشــین

ـــین آن توي برادرم، ـــتیممی بامپر ماش ـــس  راه براي راهی باید فردا .زدممی تکیه آن فرمان به من و نش

                                                
٩١  juillet 14 باستیل قلعھ بھ یورش داشتگرامی برای جشن این .شودمی برگزار سال ھر ژوئیھ ١۴ در ١٨٨٠ سال از کھ فرانسھ کشور در رسمی تعطیلی و ملی جشن 

  .شودمی برگزار شد فرانسھ کبیر انقالب بھ منجر کھ جنبشی آغاز و
٩٢Bangui  مرکزی آفریقای جمھوری کشور پایتخت 
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 کوساد، دو مارکی قصر از مانشبانه دیدارهاي همین مثل فردا، همیشه ...فردا .کردیممی پیدا انداختنش

 .انداختیممی تعویق به همواره که

 ها،شــب شــنبه .بخوریم را مانشــام نفتی چراغ نور در شــدیممی مجبور و داشــتیم برق قطعی هم باز

شن آتش غذاخوري اتاقِ دیواري بخاري توي مَتیلد و سفیدبرفی شتندمی و کردندمی رو  به ما که گذا

 را کوچولو هلنو ونسـان راجر دوسـت اِدیت، خواندن آواز صـداي هاوقت بعضـی .دهیم گوش رادیو

ـــنیدیممی  و خودش هايعکس آن، در که را کوچولو هلن عکس آلبوم خواب از قبل ها،شــــب .ش

 تاثیر تحت خیلی مرا که بودند نفر دو آنها بین در .زدممی ورق بودند گذاشــته نمایش به را همکارانش

 را آنها توانســتمی و بود نرم الســتیک مثل چنان بدنش اعضــاي که 93گینگســتون چِســتر :دادندمی قرار

 او از اغلب کوچولو هلن که بندبازي ،94کودونا آلفرِدو و .گفتندمی »معمایی مرد« او به که کند جابجا

ــی و گفتمی برایمان ــیرك جهانِ .بود آموخته او به را حرفه این که بود کس ــیقی تاالرهاي و س  ،موس

ــتمی دلمان برادرم، و من ما، که بودند جاهایی تنها ــدیم بزرگ کههنگامی خواس ــاي در ش ــانفض  ش

ـــاید و کنیم، زندگی  پشـــتِ  و لژها به خود با را ما مادرم بودیم، کوچک وقتی که بود این دلیلش ش

  .بردمی تاترها يصحنه

 صـــدا به هاشــب که را در زنگ و ...کا آندره دِ،ژان ونســان، راجر .آمدندمی خانه به همچنان آنها

 نورگیر هايشـــکاف از که من و کرد،می روشـــن در باالي چراغ که را هایشـــانچهره و آورند،درمی

                                                
٩٣Kingston Chester  
٩٤Codona Alfredo  
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 رنوي ماشـــین توي دِ،ژان و اَنی و .تلفن زنگ و هاخنده و صـــداها و .زدممی چوب را زاغشـــان پنجره

 .باران زیر در اسبه، چهار

❊❊❊ 

 

 .بود سالم بیست .یکبار براي فقط آنهم دِ،ژان مگر ندیدم، را آنها هرگز یگرد من و گذشت هاسال

ـــتو خیابان در اتاقی در  را کتابم اولین کردممی تالش .کردممی زندگی 96بالنش میدان نزدیک ،95کوس

 او به وقتی .محله همان در واقع رســتورانی در بود، کرده دعوت شــام به مرا دوســتانم از یکی .بنویســم

  .بود آمده همراهش که دختري و دِژان :بودند آنجا هم دیگر میهمان نفر دو شدم، ملحق

ــال دِژان ــده پیر اص ــفید موي تار چند .بود نش ــقیقه روي س ــانه بلندِ يموها همان با هنوز اما ها،ش  ش

 هبلک داشت،ن تن به را پوستی يتنهنیم آن دیگر .هاچشم دور ریز بسیار چروك و چین چند و .خورده

ست یک ستري شلوار و کت د شیده برازنده و طرح خوش رنگ خاک  و نم ما، که کردم فکر .بود پو

ته از ذکري هیچ خوردیم،می غذا که مدتی در .نبودیم قبلی هايآدم آن دیگر او، ـــ یان به گذش  م

سید من از .نیاوردیم سمی حالت همان با .کردممی چکار حاال که پر  صدایم و کردمی خطابم تو غیرر

  .بودم اشدیرینه آشناي من که بود داده توضیح دیگر نفرِ دو آن براي مطمئنا .پاتریک :کردمی

 ربودنِ  يقضیه سال، آن .داشتم اطالع او زندگی از امکودکی دوران از بیشتر کمی دیگر حاال من،

 این عمده نبازیگرا از یکی .بود گشته هاروزنامه تمام سرخط و شده خبرساز مراکشی سیاستمدار یک

                                                
٩٥ Coustou 
٩٦Blanche  
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ستن و 97رُنود خیابان در اشخانه به پلیس یورش يلحظه در جریان، شکوکی بطور خانه، در شک  مرده م

 مورد این در او .بود دیده زنده را او که بود کســـی آخرین و شـــخصـــیت، این دوســـتان از دِژان .بود

ـــهادت ـــوع این به راجع هاروزنامه توي و بود داده ش  يدربردارنده مقاله ماا .بودند زده مطلب موض

ــته در دِژان :بود هم دیگري جزئیات ــال هفت گذش ــیده زندانی س ــاره چرایش به .بود کش  دقیقی ياش

 خیابانِ  هايسال همان دوروبرِ دردسرهایش، که فهمید شدمی شده ذکر هايتاریخ از اما بودند، نکرده

  .بود شده شروع دُردِن دکتر

ـــیدم او از فقط من .نزدیم حرف هامقاله ینا بابِ در هم کلمه یک حتی ما  پاریس رد آیا که پرس

  .کردمی زندگی

  ...پیشم بیایی وقت یک باید .دارم 98اُنوره سَنت فوبور توي دفتر یک ـ

 دوازده ده الاحتما و بود همراهش که گندمگونی دخترِ آن و دِژان با .زد غیبش دوســتم شــام از بعد

  .شدم تنها بود، کوچکتر او از هم سالی

 برسانمت؟ جایی تا خواهیمی -

 او که بودم خوانده هامقاله توي .کرد باز بود شـده پارك رسـتوران جلوي که جاگواري ماشـین درِ

 راهی نبالد شـــام، ابتداي همان از .داشـــت شـــهرت »جاگوارســـوار بااليِ بلند« به محافل از برخی در

  .سازم شنرو بود مانده باقی معما همچنان که را رازي و رمز پر يگذشته سواالتم، با تا گشتممی

 :گفتم او به

                                                
٩٧Renaudes  
٩٨éHonor-Saint Faubourg  
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 ؟«جاگوارسوار بااليِ بلند» گویندمی تو به ماشین این بخاطر -

 .انداخت باال را هایششانه فقط و نداد را جوابم او اما

ــتمی ــتو خیابان در را اتاقم خواس ــت دختر، آن و او .ببیند کوس ــر پش  که باریکی يپلهراه از من س

ـــدند اتاق وارد .آمدند باال دادمی عجیبی بوي قرمزش يپاخورده رشف ـــندلی تنها روي دختر و ش  ص

  .ایستاد سرِپا خودش دِژان .نشست بود حصیري صندلی یک که موجود

 ابریشمی کراوات یک و برازنده و شیک بسیار خاکستري لباس یکدست آن با اتاق، آن در او دیدن

 به چنگی چندان اتاق دکور که رسیدمی بنظر و نگریستمی خودش وروبرِد به دختر .بود عجیب تیره،

 .زدنمی دلش

 دارد؟ کاربرد نویسی؟می چیز -

 .کرد نگاه کنم شانسیاه روز هر کوشیممی که کاغذیی به دقت به و شد خم چهارگوش میز روي

 نویسی؟می بیک خودکار با -

  .زد لبخند من به

 نداري؟ کنندهگرم وسایل اینجا -

  .نه -

 آیی؟برمی مخارج پسِ از -
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تاق این ياجاره فرانک پانصــــد پرداخت براي که گفتم؟می باید چه  و مبود لنگ ماه آخر در ا

 این اما شـناختیم،می را یکدیگر درازي سـالیان که اسـت مسـلم برسـانم؟ هم به چطور آنرا دانسـتمنمی

 :گفتم .کنم باز برایش را دلم يسفره شدنمی دلیل

  .یامبرمی اشپس از آره، -

  .گهمی دیگري چیز که امر ظاهر -

ــه چــه اگر .گرفتیم قرار هم روي در رو پنجره درگــاهِ در اي،لحظــه براي ــااليِ  بلنــد» او ب  ب

ــوار  ورانداز مرا تکلفبی و مهربان نگاهی با .بودم بلندتر او از کمی من حاال اما گفتند،می «جاگوارس

 که آمد یادم من و کرد لوله هایشلب بین را زبانش .دُردِن دکتر بانِخیا دورانِ هاينگاه همان از کرد،

 بین در زبان کردنِ لوله طرز این .دادمی انجام رفت، می فرو اندیشه در که وقتی خانه، در را کار همین

 تجربه نیز دیگري شخصِ موردِ در بعدها که ستموردي دِژان از غیر به شدن، اندیشه در غرق و هالب

 .ساخت متاثر مرا امر این و .99برل امانوئل :مکرد

ستش .همینطور هم من .کرد سکوت صیري صندلی روي هنوز دو سته ح ش  ورق را ايمجله و بود ن

 آن حضورِ گمان،بی .بود برداشته تخت کنارِ از گذشتن حینِ را آن او و بود ولو تخت روي که زدمی

ساسا دختر  این نبود، ايساده چیزِ .شدمی باز دِ،ژان و من ما، بین بحث سرِ وگرنه بود، جابه هم خیلی ا

ـــود، خارج دهانمان از کلمات اولین بود کافی .خواندم نگاهش در را  توي هايآدمک عینِ آنوقت ش

 و کوچولو، هلن اَنی، .شدیممی واژگون کند،می اصابت شانآماجگاه به تیر که وقتی تیراندازي میدانِ

                                                
٩٩ Berl Emmanuel 
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 يرشته .بودم داده دست از را برادرم من …بود شده ختم زندان به کارشان و رس مطمئنا ونسان، راجر

 …بود نمانده جا به آن از چیزي هیچ دیگر .عنکبوتی تار پیونديِ يرشته .بود شده گسسته هم از تار

 :گفت او به و کرد دوستش به رو

10دآزوره کُت یک خودش واقعا اینجا …داره قشنگی يمنظره ـ
0

. 

ـــرف پنجره 10پوژه باریک خیابان به مش
1

ـــی هیچوقت که خیابانی بود،   یک .کردنمی گذر آن از کس

ربون اِ وَن يخانهقهوه یک خیابان، نبش در رفته رو و رنگ ضـــایعِ يمیکده ـــَ 10ش
2

 دختري که قدیمی 

 .پوچ و هیچ براي و .بود نفر یک همان هم همیشه .کشیدمی کشیک مقابلش تنها و تک

 نه؟ داره، قشنگی يمنظره ـ

 پشتش .دکر بازرسی نوشتممی چیز رویش روز هر که را چهارگوشی میزِ و تختخواب، اتاق، دِ،ژان

 از متفکرانه را، وژهپ خیابان پایین، آن و بود داده تکیه پنجره شیشه به را اشپیشانی دوستش، .بود من به

 .گذراندمی نظر

ـــکناس چهار با چهارگوش میز روي بعد، دقایقی .رفتند و کردند موفقیت آرزوي برایم  صـــد اس

نت فوبور در را دفترش آدرسِ کردم ســعی .شــدم روبرو بود، شــده تا دقت با که فرانکی  پیدا اُنوره ســَ

 .ندیدم را جاگوارسوار باالي بلند هرگز دیگر من و .بود بیهوده .کنم

❊❊❊ 

                                                
١٠

٠

 Côd te’Azur گیردمی بر در را موناکو مستقل حکومت ھمچنین کھ است مدیترانھ یدریا یکناره در فرانسھ، شرقی جنوب یگوشھ در ساحلی خط آزور، ساحل یا آزورد کُت. 
١٠

١

Puget  
١٠

٢

  Charbons et Vinsتوزیع زغال ھم و کردندمی تھیھ ھامشتری برای شراب و نوشیدنی ھم ھمزمان و شدمی اداره( پاریس مقیم مھاجرینِ ) ھا بوگات توسط کھ ایپاریسی ھایخانھقھوه نام 
 .نمودندمی
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 اشچهاراسبه رنوي ماشینِ با را، مبرادر و من را، ما اَنی نبود، سفیدبرفی که وقتی ها،شنبه و شنبهپنچ

ـــیرش خطِ .بردمی پاریس به  ذهنی تالشِ اندکی مددِ به من و کرد،نمی تغییر و بود یکی همیشــــه س

ـــتم تدا .کنم بازســــازي را آن توانس بال را غرب شــــاهراهِ اب نل توي از و کردیممی دن ـــن تو 10کلوس
3

 

ـــتیممی ـــن روي بر پلی از .گذش ندازهاي دامتدا آنوقت شــــدیم،می رد س 10بولویْن بارا
4

10نُویی و 
5

 در را 

 هايپرچین و حصار با که آورممی یادبه باراندازها این راستاي در را بزرگی هايخانه .گرفتیممی پیش

سی قابل چوبی پلکان با که شناوري هايخانه و هاقایق شد؛می محافظت برگ و شاخ پُر ستر  :بودند د

 :گفتمی اَنی .بود شده نوشته پلکان پاي رد ايپستی صندوق روي کدام هر نامِ

 .کنیممی زندگی تویش و رویممی همگی و خرم،می اینجا در قایق یک -

10مایو پورت به
6

ـــیون پارك کوچکِ قطار مدد به .رســـیدیممی  10اَکلَمَس
7

 این موقعیتِ توانســـتم که بود 

ـــیرمان از مرحله ـــر روز یک اَنی .کنم پیدا را مس ـــوار را ما عص  پایانی نقطه در ما و .ودب کرده آن س

10لِوَلوآ و نُویی که رسیدممی ايمنطقه آن به سفرمان،
8

  .آمیختمی هم در پاریس و 

 ســو دو از هادرخت برگِ و شــاخ و بودند کرده درختکاري اشحاشــیه دو در که بود خیابانی آنجا

 گاراژ و انبار از رپ اما د،نبو ايخانه هیچ خیابان این توي .بودند ساخته طاق یک و داده هم سر توي سر

 وقفت داشـــت رنگی نخودي ســـنگی زینتیِ نماي که گاراژي ترینمدرن و ترینبزرگ جلوي ما .بود

 .کردیممی

                                                
١٠

٣

 Cloud-tSain 
١٠

٤

 Boulogne 
١٠

٥

 Neuilly 
١٠

٦

 Maillot Porte است دروازه معنای بھ کھ گویندمی »پورت« زندمی دور را پاریس شھر کھ کمربندی یجاده ورودیِ  ھایمدخل بھ .غرب سمت از پاریس ھایمدخل از یکی.  
١٠

٧

 d Jardin’Acclimatation پاریس در بولونی پارک شمالی حاشیھ در بلونسَ  مدخل و نُویی مدخلِ  بین کودکان، برای تفریحی پارکی. 
١٠

٨

 Levallois 
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ـــیشـــه دیوارهاي با بود اتاقی گاراژ توي  مجعدِ  ايموه با مردي بود، منتظرمان تو آن مردي .ايش

 هم با .ودب اَنی خودِ سالِ و سن هم .بود نشسته چرمی ايصندلی روي فلزي، میز یک پشت که طالیی

 چهارخانه، پیراهن یک پوشــید،می لباس دِژان عینِ هم او .کردندمی خطاب تو هم به و نبودند رســمی

ــتی تنهنیم یک جیر، بلوز یک ــتانه، يدوالیه پوس ــتیکی کف هايکفش با زمس  بین رم،براد و من .الس

 دوران نآ در که کودکانی مصـورِ کتابِ در من چون ،»نیدَ بُوك« بودیم گذاشـته را اسـمش خودمان

 .بودم یافته نزدیکی شباهت کتاب آن هايشخصیت از یکی و او بین خواندم،می

شتند چیزهایی چه دَنی بُوك و اَنی  درش که قتیو دفتر، آن توي آنها کنند؟ تعریف هم براي که دا

 چه کشــیدندمی پایین را هایششــیشــه پشــتِ رنگِ نارنجی برزنتی ســایبانِ و کردندمی قفل داخل از را

 َسلته لیوتا توسط شده رها قصرِ بزرگ سرسراي از حتی که گاراژ، بر و دور برادرم و من کردند؟می

 یکی کردیم،می سنگین سبک دقت به را هاماشین .زدیممی پرسه بود، مرموزتر هم کوساد دو مارکی

شت، گلگیر شت کاپوت یکی ندا ست کار لباس که مردي بود؛ تایربی رخشچ یکی و ندا  نت به یکد

 داشت ريدیگ بود؛ آن تعمیر مشغول آچارفرانسه یک با و بود خوابیده کروکی ماشین یک زیر داشت

شن درجا موتورش که کامیونی باكِ توي شید،می خرناس و بود رو  یک .زدمی گازوئیل شلنگ با ک

 ُبوك که فتیمگر نتیجه و بود باال کاپوتش که شــدیم برورو ونســان راجر ماشــین ما با آنجا در هم روز

 .بودند رفیق هم با ونسان راجر و دَنی
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ـــی ـــاختمانی بلوك یک در واقع ايخانه دنبالش، دَنی بُوك يخانه به رفتیممی هاوقت بعض  در س

10برتیه بلوارِ باید نظرمبه امروز که بلواري
9

 بوك با او .ماندیممی اَنی منتظر روپیاده توي ما .باشـــد بوده 

شتبرمی دَنی شین .شدمی ملحق ما به و گ سبه ما  بود شده پارك ساختمانی بلوك مقابل که را چهارا

 گاراژ تا انبار و درخت از پوشــیده کوچکِ هايخیابان از زنانقدم نفر چهار هر و گذاشــتیممی همانجا

 .رفتیممی

 و مرطوب هايعلف از ترقوي بســیار بویی ،دادمی تندي گازوئیل بوي و بود خنک هوا گاراژ توي

ـــیابِ آبِ ـــتیممی مقابلش حرکتبی و ثابت و رفتیممی که بادي آس ـــس  در نیز، تیرگی همان عینِ .نش

ضاي ضی ف شه از بع شین که کنارهایی گو شت قرار متروك هايما شین آن بدنه .بود شناور دا  در هاما

 ماشــینی فلزي پالك از را نگاهم توانســتمنمی نم و داشــتند مالیمی تابشِ میش و گرگ فضــاهاي آن

صب دیوار به که  شده حک آن روي حرفی شش نام یک که رنگی زرد پالك برگیرم، بودند کرده ن

11کَسترول :کندمی محزونم است هنوز که هم هنوز آن تلفظِ و طرح یادآوريِ و بود
0

. 

❊❊❊ 

 خرید براي ولوکوچ هلن با برادرم .برد خودش يچهاراسبه ماشین با تنها مرا اَنی شنبه،پنج روز یک

 اما .کردیم توقف داشــت اقامت آن در دَنی بُوك که ايســاختمانی بلوك مقابل  .بود رفته ورســاي به

  .برگشت او بدون اینبار اَنی

                                                
١٠

٩

 Berthier boulevard le 
١١

٠

 CASTROL دارد حرف ھفت و است شده نوشتھ فرانسھ بھ َکسترول متن در. 
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ـــتیم .نبود کارش دفتر توي او گاراژ، در ـــین توي برگش بان .ماش له کوچک هايخیا  ورد را مح

شان،انبار و هادرخت آن با که هاییخیابان آن در .شدیم گم .زدیممی  چرخ بودند مه به شبیه همه های

 .زدیممی

ست اَنی ستاد، آجري ساختمان یک مقابل آخرد سممی خودم از امروز من که ساختمانی ای  که پر

11سن ــــ سور ــــ نُویی شهرِ عوارض پرداخت محل دور هايگذشته در آنجا آیا
1

 و گشتن اما .است نبوده 

ـــت و چرخید اَنی دارد؟ ايفایده و نفع چه مکان آنو مکان این کردنِ پیدا ـــندلی روي از کرد دس  ص

شه یک عقب شان من به که دیگر، شیی یک و پاریس ينق ستمنمی من و داد ن  خورد،می بدرد چه دان

  .سوسماري پوستْ جاسیگاري یک :برداشت

  …خورد خواهد تدرد به بعدها ...تو به دمِشمی ...پَتُش بگیرش -

ستْ يمحفظه آن به دقت با سماري پو شکل درونش .کردم نگاه سو شش یک از مت  و بود فلزي پو

 درآوردم اريجاسیگ داخل از را سیگارها .بود تویش داشت طالیی تنباکوي مالیمِ عطرِ که سیگار دو

 از صــورتش به کنم، تشــکر او از هدیه آن براي و بدهم او به را ســیگار دو آن خواســتم که ايلحظه و

ـــتقیم .کردم نگاه رخنیم ـــکی قطره .کردمی نگاه رویش جلوي به مس ـــرازیر اشگونه روي اش  .بود س

 گریه کَرولْز در بش هر اَنی« :شد اندازطنین سرم تو فِرِد خواهر پسر عبارتِ و بزنم حرفی نکردم جرات

 ».کندمی

 .زد خندلب .چرخاند من سمت به را شسر .ماندم منتظر .جاسیگاري با رفتن ور به کردم شروع

                                                
١١

١

Seine-sur-Neuilly  آن با مرز ھم و پاریس غربی شمالِ  در نشیناعیان شھرکی. 
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 یاد؟می خوشت ازش ـ

شین ناگهانی، حرکتی با و شه او .کرد روشن را ما شههم او .بود ناگهانی هایشحرکت همی  پیراهن ی

 بسیار ظرافتی او دِوجو در اما .بود کوتاه بسیار اشطالیی موهاي .هاشب مگر .پوشیدمی مردانه شلوار و

 با باران زیر که هنگامی او، گرفته چهره به بازگشــت، در …شــکننده ســخت فتیظرا بود، نهفته زنانه

 .کردممی فکر نشستمی چهاراسبه ماشین توي دِژان

 

❊❊❊ 

 

 هايماه .بودم دیده دوباره را دِژان که ايدوره همان در تقریبا برگشتم، محله آن به بعد، سال بیست

ـــیروان کوچــک اتــاق یــک توي اوت، و ژوئیــه 11وُدانگرزي محلــه در ی،زیرش
2

 لگنِ  .کردم اقــامــت 

 قرار در سانتیمتري چند در تخت انتهاي .بود آن با مماس و بود داده تختخواب سرِ توي سر دستشویی

شت شتم سعی .کرديمی ولو تخت روي را خودت باید اتاق به شدن وارد براي و دا  را کتابم اولین دا

ــانم پایان به ــتم .برس ــیه در پیاده داش ــانزدهم، يناحیه يحاش  در اَنی که همانجاهایی لِوَلوآ، و نُویی، ش

 کســی که گنگی و مبهم يناحیه آن تمام .زدممی گشــت بردمی را، برادرم و من را، ما تعطیل روزهاي

ـــتنمی دیگر ـــیده با که هاییخیابان آن تمام نه، یا بود پاریس همچنان آیا که دانس ـــدن کش  خطِ  ش

 .بودند برده خود با را رازهایشان و گاراژها و بودند شده حوم نقشه روي از کمربندي

                                                
١١

٢

 Graisivaudan 
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ـــتم، اقامت بودیم کرده گز پیاده هم با همه این که ،محله این در کهزمانی ـــد داش  براي حتی که نش

 .پدرم يگذشته کرد،می مشغول خود به مرا ذهن دورتري بسیار گذشته .کنم فکر اَنی به هم ايلحظه

شب او ستورانی در هفوری ماه در یک 11نیونماري خیابان در ر
3

ستگیر  سایی مدارك .بود شده د  با شنا

 ممنوعیت :کردندمی تفتیش را همه ها،آلمانی سوي از ايتازه حکم يبواسطه هاپلیس .نداشت خودش

ــاعت از هایهودي آمديِ و رفت ــت س ــب هش ــتفاده با او .عمومی مراکز در ش  یک از و تاریکی از اس

 به و پریده بیرون پلیس ماشــین مشــبکِ قفسِ از بودند، ایســتاده ماشــین جلوي که هایسپل غفلتِ لحظه

 .بود زده چاك

عد ســــال نه در ب ـــتگیرش اشخا گاه به را او .بودند کرده دس ـــت جا از و برده بازداش  از یکی به آن

سی اردوگاه هايضمیمه 11دوران
4

ــــرکِه در  ـ ــــَ 11دولَگـ
5

ستاده پاریس در   که عظیمی انبارِ همان به بودند، فر

 البســه، ظروف، و ظرف صــندلی، و میز :انباشــتندمی آن در را یهودیان از شــده چپاول آلمانیِ کاالهاي

 فروشـــگاه ســبکِبه جداگانه، طبقات و هاقفســه در منظم بطور که هنري، آثار و فرش، بازي،اســباب

11الفایت
6

ـــیده راه از تازه هايجعبه مرور به هازندانی .بودند چیده ،  هايجعبه و کردندمی تخلیه ار رس

 .کردندمی پر بود آلمان مقصدشان که را ايخالی

ـــــرکِه به ماشین با کسی یکشب،  تصور .بود کرده آزاد را پدرم و شده واسطه و بود آمده دولَگــــَ

ست یا غلط ـــــ کنممی سمِ به بود نفر یک او که ـــــ در 11پَنیون لویی ا
7

 و کردندمی صدا »اِدي« را او که 

                                                
١١

٣

 Marignan 
١١

٤

 ncyDra de Camp پیش یھودیان، نگھداری و بازداشت جھت بود، گردیده برپا پاریس شرقی شمال حومھٔ  در نازی، آلمان ارتش اشغال زمان در و دوم جھانی جنگ در کھ اردوگاه این از 

 .شدمی استفاده جمعی کشتار ھایاردوگاه بھ آنھا فرستادن از
١١

٥

 Gare la de quai 
١١

٦

Lafayette Galeries  گردید تاسیس پاریس در کان آلفونس پسرعمویش و بَرده تئوفیل توسط ١٨٩۴ در کھ تجملی و لوکس کاالھای کنندهٔ عرضھ و اییرهزنج فروشگاه. 
١١

٧

 Pagnon Louis 
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 تیرباران بود، اعضایشان از یکی هم او که لوریستون، خیابان يدارودسته همراه به فرانسه آزادي از بعد

 .شد

سی بله، صطالحِ به را پدرم ک صطالحی بود؛ آورده بیرون »سوراخی« آن از خودش، ا  او خودِ که ا

ـــالگی پانزده دوران در شـــب یک  باز برایم اعتماد مرز تا را دلش يســـفره و بودیم تنها هم با که امس

 اشزندگی دردآلود و مبهم تجربه خواستمی او که کردم احساس شب، آن .بود برده کار به کرد،می

 یک به سواالتم براي من دیگري؟ کسِ یا پَنیون .نداشت شانبیان براي ايواژه اما کند، منتقل من به را

ــخ ــتم نیاز پاس ــتهتوانمی پدرم و مرد این بین ايرابطه چه .داش ــته وجود س ــد؟ داش  دوران از رفیقی باش

ـــنایی یک خدمت؟  کردم،می زندگی وُدانگرزي میدانِ در که دورانی در جنگ؟ از پیش اتفاقی آش

 قدیمی هايبایگانی در تا دادند اجازه من به .سازم روشن پَنیون ردِ کردنِ پیدا با را معما این خواستممی

ــتجو به ــن يترعه و جمهوري بین دهم، حیهنا در پاریس، در او .بپردازم جس ـــــ س 11مارتن ـ
8

ــده متولد   ش

یه در را اشکودکی دوران نیز پدرم .بود نده دهم ناح ما بود، گذرا جا، از دورتر کمی ا نار در آن  ک

ـــهركِ 11اوتوویل ش
9

ـــه در آنها آیا . ـــنا هم با محله عمومی يمدرس ـــده آش  دادگاه ،1932 در بودند؟ ش

ـــانمون جنایی 12مرس
0

 .بود گرفته نظر در »قمارخانه اندازيراه« جرمِ به پَنیون براي را فیخفی محکومیتِ ،

ــی با او .کردمی کار هفدهم يمنطقه در گاراژي در او 1939 تا 1937 از ــخص 12هانري بنام ش
1

 ينماینده ،

ـــین فروش ـــیمکا هايماش 12س
2

12دِلیال پورت حوالی در که 
3

ـــخص با و کرد،می زندگی  نام دیگري ش  ب

                                                
١١

٨

 Martin-Saint canal le 
١١

٩

 Hauteville 
١٢

٠

 Marsan-de-Mont 
١٢

١

 Henri 
١٢

٢

 Simca 
١٢

٣

 Lilas des Porte 
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12دولوهه ادموند
4

ـــديم ، ـــاف تص وَري کاريص ـــَ 12س
5

12اوبرویلیه در 
6

ـــنایی  ـــه این .بود زده هم به آش  مرد س

سید، راه از جنگ .بودند اتوموبیل کارِ در سه هر و دیدندمی را یکدیگر اغلب شغال سرزمین ر  .شد ا

 را او گريمنشی کار دولوهه ادموند .بود انداخته راه دستکی و دفتر و سیاه بازار کارِ به بود زده هانري

ـــتون، خیابان در آنها .را اشرانندگی وظیفه پَنیون و شـــدمی دارعهده 12اِتوال میدان نزدیک لوریس
7

 با ،

ـــ هااوباش این .شدند مستقر خاصی هتل در دیگر ناجور آدمِ نفر چند ـــ پدرم قول به ـ  توي رفته رفته ـ

 هاآلمانی براي پلیســی کثیف کارهاي به بازارســیاهی، از آنها :آمدند گرفتار شــبکه این هايدندهچرخ

  .شدند کشیده

 بلندســاق جوراب تجارت« پلیس تحقیقات گزارش در که بود کرده شــرکت قاچاقی کارِ در پَنیون

12بیاریتز زنانه
8

 از پَنیون که شـــدهمی جوراب ايمالحظه قابل تعداد به مربوط قضـــیه این .بود شـــده قید »

یان چاقچ قه جورواجور قا تهمی منط ها او .کردهمی آوريجمع و گرف ته در را آن ـــ  تاییدوازه هايبس

فاف گاه نزدیکی در و کردمی پیچل ـــت طار ایس 12بَیون ق
9

ها .دادمی قرار  ـــش آن ظار  واگن ش  آن از را ق

 سواري ماشین پَنیون بود، شده سکنه از خالی اشغال واسطه به که پاریسی در .بودند کرده پُر هاجوراب

ـــابقه اســـب یک کرد،می ـــیکِ خانه یک توي بود، هخرید ايمس 13فويبِل خیابانِ در مبله ش
0

 زندگی 

ـــوقه و کرد،می 13مارکی یک زنِ هم اشمعش
1

گاه به زن آن با .بود  ـــ ـــوارياســــب هايباش  نُویی، س

                                                
١٢

٤

 Delehaye Edmond 
١٢

٥

 Savary 
١٢

٦

 iersAubervill  
١٢

٧

 l'Etoile de Place 
١٢

٨

 Biarritz 
١٢

٩

 Bayonne 
١٣

٠

 Feuilles-Belles 
١٣

١

 marquis است آمده پیشین صفحات در توضیح. 
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13باربیزون
2

ـــرايمهمان ، 13بوژیوَل در ممنوعهمیوه س
3

نا پَنیون با زمانی چه پدرم .رفتمی … ـــ  شــــده آش

ـــی داد؟می را هاجوراب قاچاقِ یبترت بیاریتز در او که زمانی بود؟  در ظهري از بعد در داند؟نمی کس

 کند، تعویض را فوردش ماشـــینِ تایر تا بود کرده توقف گاراژي مقابل پدرم هفدهم، ناحیه در ،1939

 او با یا و کرده طلب خدمتی او از پَنیون احتماال بودند، کرده اختالط هم با آنها .بود آنجا هم پَنیون و

ـــور ـــورتی و ش  به …دوالهه ادموند و هانري اتفاق به پیک یک زدن براي هم بعد و بود، کرده مش

 برخورد غریب و عجیب اشخاص به اغلب اش،زندگی در آدم .بودند رفته برها و دور همان در ايکافه

 .کندمی

ــــه دِلیال پورت برِ و دور ید این به بودم، زده پرس که که ام ـــی بل یدا را کس نانه که کنم پ  مچ

 خاطر به کردمی زندگی آنجا در 1939 ســـال حدود که را ســـیمکایی هايماشـــین بنگاهِ چیِمعامالت

 در اوبرویلیه، رد .بود نخورده هیچکس گوشِ به گاهی اســامی این .نه اما .هانري بنام شــخصــی .بیاورد

 که بود سال هايلسا بود، کرده استخدام را دوالهه ادموند که َسوَري تعمیرگاهِ از ژورِس، ژان خیابان

 کردنش پیدا به موفق اگر چطور؟ کردمی کار آن در پَنیون که هفدهم ناحیه گاراژِ و .نبود اثري دیگر

 در .بگوید رایمب پدرم از ــــ بود بلند اقبالم اگر و ــــ پَنیون از توانستمی قدیمی مکانیک یک شدم،می

 .یافتمدرمی دانست،می پدرم و دانستم،می باید من که را چه هر باالخره صورت، این

ـــت یک ـــ در که را آنهایی ترجیحا بودم، کرده تهیه را هفدهم ناحیه گاراژهاي از لیس  آن يیهحاش

 :کردهیم کار گاراژها این از یکی در پَنیون که بود شده الهام من به .بود شده واقع ناحیه

                                                
١٣

٢

 Barbizon 
١٣

٣

 Bougival 
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Réservoirs des Garage 

SociétStar-Auto-Garage du Ancienne é 

Zon Van 

Co and Vicar 

l de Villa’Auto 

Cô Garaged te’Azur 

Caroline Garage 

Automobiles-Marly-Champerret 

Garage Cristal 

Korsak De 

Garage Eden 

L’Nord du Etoile 

Garage Sport-Auto 

Américain-Franco Garage 

S.O.C.O.V.A 

Automobiles Majestic 

Villas des Garage 

xLu-Auto 

Pierre-Saint Garage 

èCom la de Garagete 

Bleu Garage 

Automobiles-Matford 
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Diak 

Caures des Bois du Garage 

Garage As 

Auto-Palace-Dixmude 

Transports-Buffalo 

S.A.R.L (R) Duvivier 

Remises-Autos 

èFr Lancienre 

èJonqui la de Docks aux Garagere 

 

 

 این توي باید بردمی آنجا به خود با را برادرم و من اَنی، که را گاراژي که گویممی خودم به امروز،

ــت ــد فهرس ــال .باش ــاید اص  طاقی نماهاي درختان، برگ ذهن، در .بود پَنیون گاراژ همان گاراژ، آن ش

 ردیگ چیزهاي کنار در نیز را آنها .کنممی تداعی را هاخیابان آن دیگرِ جزئیاتِ و هاســـاختمان شـــکلِ

ــال این تمام و بودند، کرده ویران ــت، بر در چیزي من براي هاس ــتجوي یک مگر نداش  و طوالنی جس

  .گمشده گاراژ یک براي يبیهوده

 

❊❊❊ 
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ـــتم ترراحت بعدها، که بُردمی پاریس از دیگري يمحله به مرا اَنی ـــناســـایی توانس  به :کنم اشش

13مونمارتر
4

13ژونو خیابان ،
5

ـــینِ او . ـــبه ماش ـــفید کوچک ســـاختمان مقابلِ ار چهاراس  دري که رنگی س

شه قابِ با چدنی شت ايشی ستمی من از .کردمی پارك دا  کارش که گفتمی .بمانم منتظر که خوا

 .شدمی ساختمان وارد .گشتبرمی زودي و کشیدنمی طول زیاد

ــت خودم براي خیابان آن روپیاده در من ــاید .زدممی گش ــگی يعالقه ش  از حله،م آن به من همیش

 خورد،می پیوند دیگري خیابانِ به پا زیرِ در که بود تیزي پلکانِ آنجا در .شـــودمی ناشـــی دوران همان

ـــرگرمی و تفریح برایم آن از رفتن پایین که 13کولنکور خیابان توي کمی .بود شـــده س
6

 اما زدم،می قدم 

 مرا و برود اشچهاراســبه شــینما با اَنی وقت یک مبادا اینکه ترس از .شــوم دور زیاد کردمنمی جرات

 .رفتممی باال هاپله از سرعت به و گشتمبرمی بگذارد، تنها آنجا

 که وقتی اراژ،گ توي انتظارِ مثل ماندم،می منتظر همچنان باید و رســـیدممی اول که بودم من این اما

 راجر اتفاق به او .یدندکشمی پایین را هاشیشه پشتِ رنگِ نارنجی برزنتی سایبانِ دَنی، بوك دفترِ توي

 اتفاقی خیلی که کردمی وانمود .زدمی لبخند من به ونسان راجر .شدمی خارج ساختمان توي از ونسان

 .شدمی روبرو من با

 !کنی؟می چکار محله این توي اینجا تو …عجب ـ

 :گفتمی کوچولو هلن و دِ،ژان به کا، آندره به او بعد، روزهاي

 …داشت کاري چه آنجا که اممانده …برخوردم مونمارتر ويت پَتُش به …جالبه ـ

                                                
١٣

٤

Montmartre  
١٣

٥

Junot  
١٣

٦

Caulaincourt  
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 :چرخیدمی من طرف به و

 .نرسد زیان سکوت از .نگو چیزي هیچ بهشون ـ

 بود رسمی او با و کردمی صدا »ونسان راجر« را او که باوجودي .بوسید را او اَنی ژونو، خیابان توي

 .بوسید را او اما کرد،می خطابش »شما« و

 :گفتمی من به نونسا راجر

 …کنممی زندگی اینجا من .امخانه به کنممی دعوتت روز یک ـ

 .دادمی نشان من به را رنگ سفید کوچک ساختمان چدنیِ درِ اشاره با و

 .راچ پرسیدم و نبود، اشخانه مقابل اشآمریکایی ماشین .زدیممی قدم روپیاده توي سه هر

 …روبرویی گاراژ توي گذاشتمش ـ

13اَلسینا هتل ابلمق از
7

 :گفت اَنی روز یک .گذشتیممی پلکان، نزدیک ،

ــ  را اشقیافه گرا بود، دیدنی متیلد قیافه …کردممی زندگی اینجا اول مَتیلد، و کوچولو هلن با من ـ

 …دیدیدمی

 آن و دادممی گوش هایشـــانحرف تمام به باشـــم، متوجه آنکهبی من و .زدمی لبخند ونســـان راجر

 .شدمی ذهنم يملکه خود به ودخ ها،حرف

 

                                                
١٣

٧

 Alsina 
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 باال ژونو خیابان از روز هر تقریبا من .کردم زندگی محله آن توي سالی چند و کردم ازدواج بعدها

 .شوم داخل و بدهم هل را سفید ساختمان آن ايشیشه قابْ درِ که زد سرم به عصر روز یک .رفتممی

 .آورد بیرون در بین از را سرش سرخی مو مرد .زدم را ساختمان نگهبان درِ زنگِ

 داشتید؟ فرمایشی ـ

 …شودمی سالی بیست حدود کرده،می زندگی ساختمان این توي که شخصیه مورد در ـ

 …نبودم اینجا موقعه آن من آقا، اي ـ

 کنم؟ کسب اطالعاتی او به راجع توانممی چطور دانیدنمی ـ

  .اوناست بغلِ یرِز همه يشناسنامه کنید، سوال روبرویی گاراژ از ـ

ـــوال روبرویی گاراژ از نرفتم اما ـــشو س ـــرف نتیجهبی پاریس در را روزهایم آنقدر .کنم پرس  ص

  .نداشتم شانیافتن به باوري دیگر که بودم کرده جورواجور گاراژهاي در جستجو

 

❊❊❊ 

 

ستان،  هاشب که دادیم اجازه ما به نداشت، را سفیدبرفی سختگیري که اَنی و شد بلندتر روزها تاب

ـــیب که خیابانی توي خانه مقابل ـــت مالیمی ش ـــب آن .کنیم بازي داش ـــامبرهایمان ها،ش  را روبدوش

 :دادمی من به را اشمچی ساعت و کردمی همراهی در دم تا را ما اَنی شام، از بعد .پوشیدیمنمی
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 ساعت این به خوب تو ،پَتُش ...تو گردیدبرمی نیم و نُه ...کنید بازي نیم و نُه تا دارید اجازه شما ــــ

 ...کنممی حساب تو روي من ...کنیمی نگاه

 تنظیم وريط را ساعت او .سپردمی من به را اشمچی بزرگ ساعت که بود او بود، آنجا دِژان وقتی

ــ کوتاهی زنگ با نیم و نُه ساعت سر که کردمی ــ دارشماطه ساعت یک مثل ـ  بازگشت نِزما از را ما ـ

 .کردمی خبردار خانه به

 تردد آن در زمان آن در ماشـــینی بندرت که اصـــلی يجاده به تا رفتیممی پایین خیابان از نفر دو ما

سیدیممی کردمی ست، سمت در دورتر، متري صد .ر  يشده ویران چوبیِنیمه کوچکِ ساختمانِ را

ـــتگاه ـــباهت که بود قطار ایس  با بود ايمتروکه دانِمی آن روبروي .داشـــت دریا کنار ویالهاي به ش

13قطار ایستگاهِ يکافه و درخت از پوشیده ايحاشیه
8

. 

 قطار با بلکه ود،ب نیامده ماشین با دوستانش از یکی همراهِبه همیشه روال به پدرم هاشنبهپنج از یکی

صر، .بود آمده ستگاه تا را او نفر دو ما ع  رکتِ ح ساعتِ از رزودت چون و .بودیم کرده همراهی قطار ای

 خودِ  و، خوردیم، کوکاکوال برادرم و من .بود برده ایسـتگاه يکافه تراسِ به را ما پدرم رسـیدیم، قطار

  .کنیاك یک او

 :بود گفته نرفت از قبل .شود قطارش سوار برود تا بود شده بلند و بود پرداخته را میز حساب او

 سالم او به را رتآلب ظرفِ از حتما یدید،د قصر در را کوساد دو مارکی احیانا اگر ...نرود یادتان ــــ

 ...برسانید

                                                
١٣

٨

 CAFGARE LA DE É 
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 نظر زیر را ایستگاه شد،می محافظت نو برگِ گیاهِ از انبوهی پرچینِ با که خیابان و جاده يحاشیه از

ـــافر تعدادي چندي، به هر .گرفتیممی ـــدندمی خارج آن از مس ـــهرك، جانب به و ش ـــیاب ش  آبی آس

ِور،بی  کشیدنمی طولی .شدمی کاسته رفتهرفته مسافرها تعدادِ از .شدندمی دهپراکن دِمه يقصبه و يِ

 شــبی، چنین در ما قطعا، کوســاد؟ دو مارکی .شــدمی رد ایســتگاه میدان از تنهاو تک نفر یک فقط که

 همواره برنامه این که دانستیممی خوب خودمان اما .رفتیممی قصر به بزرگ ماجراي آن خلق براي باید

 .شدمی موکول دافر به

ـــرايمهمان محافظِ که پرچینی جلو درازي مدت براي ندیممی حرکتبی بود، بوآ دِ روبن س  .ما

ــتادیممی گوش ــتریانی گوي و گفت به ایس ــغول باغ توي میزهاي ســرِ که مش ــام خوردن مش  .بودند ش

 و قاشــق خوردن هم به صــداي .بود رســا کامال صــدایشــان اما داشــت،می پنهان نظر از را آنها پرچین،

 با غذاها از برخی يرایحه .شــنیدیممی را هاریگ روي هاگارســون پاي قرچِقرچ صــداي و ها،چنگال

ما .بود آمیخته درهم نو برگِ هايپرچین عطرِ مام .بود پرنفوذتر و ترقوي یکی این بوي ا بان ت  را خیا

 .بود برداشته نو برگِ عطرِ

 آمریکایی ماشین .زدمی بیرون هاللی يپنجره از اشروشنایی و دبو روشن سالن توي چراغ باال، آن

 ،»گندهکله طبیب آن زنِ« با بود، آمده کا آندره با او آنشب، .بود شده پارك خانه جلوي ونسان راجر

سی همان سته با که ک ستون خیابان يدارود ستان بده لوری شت ب سان راجر با و دا  با و بود خودمانی ون

شده نیمو نُه ساعت هنوز .کردمی ابشخط »تو« ضمیرِ سمانی آبی قباي با اَنی ن  کمرش يمیانه که اشآ

شرد،می خود در تنگ را  خیابان عرض از دیگر بار تمامتر چه هر سرعت با ما .شدمی خارج خانه از ف
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 محدودي يشده درختکاري فضاي یک هايبوته مابین و کردیممی کوچک را خودمان گذشتیم،می

 موهاي .شدمی نزدك ما به اَنی .گرفتیممی پناه بود گسترده بعد به هاپروتستان کلیساي ساختمانِ از که

ــکلِ میش و گرگ هواي در اشطالیی ــداي .کردمی پیدا لکه یک ش ــنیدیممی را پایش ص ــعی .ش  س

شک قایم بازي جور یک  این او، و ما بینِ .کند پیدا را ما کردمی  در متفاوتی جايدر بار، هر ما .بود با

شته آن در بوته و درخت که متروکه زمین قطعه آن  شدنِ  ترنزدیک چون .شدیممی پنهان بود سربردا

 هر .رفتمی لو اختفایمان محل سرانجام و زدیممی خنده زیر اختیاربی انگیخت،برمی ما در هیجانی او

 .بود هبچ یک خودمان عین هم او .گشتیمبرمی خانه به هم با نفرمان، سه

 

ـــه براي عبارات از برخی ـــمیر ثبتِ همیش ـــودمی آدمی ض ـــر، روز یک .ش ـــا حیاط در عص  کلییس

 کوچکی هايغرفه از ايگسترده اندازچشم مان،اتاق يپنجره از .بود برپا جشنی جور یک هاپروتستان

 :بود گفته من به تیلدمَ نهار، وقتِ .بود رویمان مقابل کردندمی شلوغ آنها دور شانوالدین با هابچه که

 سرخوش؟ اَبله کنی، شرکت کلیسا جشن در بري داري دوست ـ

سا به را ما او سته دو و بودیم خریده آزماییبخت بلیط یک ما .بود برده کلی  شده برنده بادامی گَزِ ب

 :بود گفته من به مَتیلد بازگشت، راه در .بودیم

 !سرخوش اَبله بشوید، جشن داخلِ اشماه گذاشتند پروتستانم که من خاطرِبه آنها ـ

 جدي کامال همیشــه مثل و بود زده یقه به هم را اشســینهســنجاق و بود پوشــیده را ســیاهش قباي او

 .بود
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 پنهان آنها از را چیزي شودنمی !بینندمی را چیز همه هاپروتستان :باشم کرده روشنت خوب بگذار ـ

 فهمیدي؟ !دارند سرشان پشت هم یکی خیر، !نددار چشم تا دو فقط نکنی فکر وقت یک !کرد

  .کردمی اشاره اششده گوجه موي به انگشت با و

 !سر پشت چشم یک سرخوش؟ اَبله فهمیدي، ـ

ضور در برادرم و من به پس، آن از ساس او ح ست بدي اح صوص داد،می د شت از که وقتی بخ  پ

 و بودند دیگر هايآدم يبقیه مثل هم هاپروتستان که فهمیدم تا کشید طول خیلی .شدیممی رد سرش

 .ندهم تغییر را مسیرم شدم،می روبرو آنها از یکی با که بار هر

 

ــت نخواهد دیگري يجمله هیچ هرگز ــدید حد این تا بازتابی چنین توانس ــته ما بر ش ــد داش  به .باش

ــتمی ونســان راجر لبخندهاي  .نکردم برخورد آن لِمث لبخندي با امزندگی در گاههیچ دیگر من .مانس

ـــان راجر غیاب در حتی لبخند، این ـــناور هوا در هم، ونس  که آورممی خاطربه دیگري يجمله .بود ش

 و راندمی آهسـته .بود برده ورسـاي يجاده تا مرا موتورش با او صـبح، روز یک .بود گفته من به دِژان

نهنیم من ته محکم را اشدوالیه چرمی يت گ را خودم و گرف ته هن ـــ بل بازگشــــت، در .بودم داش قا  م

ــرايمهمان ــتمی .کردیم توقف هود رابین س ــیگار خواس ــرادارمهمان خودِ تنها .بخرد س ــتِ س  بارِ  پش

سیار و جوان طالییِ مو زنِ یک بود، سرامهمان سی همان این و زیبا، ب  که دورانی در پدرم، که نبود ک

ـــلته، الیوت با ـــاد، دو مارکی س ـــاید یا کوس ـــرامیمان آن به نیونپَ اِدي ش ـــت، آمدو رفت س  را او داش

 .شناختمی
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 :گفت دِژان

13بالتو پاکت یک ـ
9

. 

 که وقتی .کرد حواله ماندوي هر به لبخندي و کرد دراز او سمت به سیگار پاکت یک میهماسرادار

 :گفت من به بَمی صداي با دِژان شدیم، خارج سرامیهمان از

 …نیک احتیاط خیلی باید …نزدیک از اما …دل برندمی دور از هازن …شفیق رفیقِ بینی،می ـ

 .گرفت خود به غمگینی يقیافه و رفت فرو خودش الك توي یکباره به او

 

 شستهن نیمکتی همان روي کوچولو، هلن .کردیممی بازي قصر نزدیک يتپه روي روزي، شنبهپنج

 تا .رفتیممی باال کاج هايدرخت هايشاخه زا .بود مانمواظب و نشستمی برفی سفید معموال که بود

 درخت از .ومش پرت پایین به بود مانده کم و کردم شاخه آن به شاخه این از و رفتم درخت یک باالي

سب شلوار روز آن او .بود شده سفیده گچ مثل کوچولو هلن رنگ آمدم، پایین که  جلیقه و سواريا

 .بود پوشیده را اششدهدوزي مروارید

 …بِدي کشتن به را خودت بود ممکن …نبود عاقالنه اصال کارَت این ـ

 .بزند حرف من با ايرحمانهبی و خشن لحن چنین با او که بودم ندیده هرگز

 !بِدي انجام کاري چنین که نبینم دیگر ـ

 .بزنم گریه زیر خواستممی و گرفت بغضم که بود، غریب برایم او خشونتِ دیدنِ چندان

                                                
١٣

٩

 Balto بودند نھاده آن بر را آمریکا در بالتیمور شھر نامِ  باشند، بخشیده آن بھ آمریکایی بویی و رنگ اینکھ یبرا و رسیدمی فروش بھ فرانسھ در کھ قدیمی سیگاری تجاری نام. 
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 …بدهم دست از اینچنینی ياحمقانه کار یک خاطربه فقط را کارم شدم مجبور خودم، من ـ

 جیب از .شینمبن کرد وادارم .کشید خود دنبال به هادرخت زیر سنگیِ نیمکتِ تا و گرفت را امشانه

 و داد نم به اَنی که ايجاسیگاري همان رنگِ به ـــــ تمساح پوستِ از پولی کیفِ یک اشجلیقه بغلی

ــ بود فروشگاه یک از هم شانریشه و اصل احتماال  بیرون را غذيکا پولی کیفِ آن از و .آورد بیرون ـ

 .کرد دراز بطرفم و کشید

 بلدي؟ که خواندن ـ

ـــت حروف با که را آنچه .عکس یک با بود روزنامه یک يمقاله ـــته درش ـــده نوش  .خواندم بود ش

14عَمَر مصـــطفی .ودشـــمی جدي يحادثه یک قربانیِ توُش هلن بندباز هنرمندِ
0

 روزنامه بریده .او بالین بر 

  .برگرداند اشپولی کیفِ توي و گرفت دستم از را

ــــــ ـــم یک به زندگی توي تصــــادف ـ  …بودم تو مثل هم من …افتدمی اتفاق زدن هم بر چش

 …داشتم اعتماد خیلی خودم به …دانستمنمی

 :رسیدمی نظربه پشیمان بود زده حرف هابزرگآدم مثل من با اینکه از ظاهرا

 …بگیرم چیزي کیکی برایتان فروشیشیرینی به بریم بیاید .من میهمان عصرانه … ـ

ست پا دُردَن، دکتر خیابانِ امتداد در  نگاه رفتنش راه به و کنم حرکت ترعقب قدم چند تا کردم س

صال روز آن تا و شلید،می کمی .کنم شه او که بود نکرده خطور هم فکرم به ا  در پس، .لنگیدمی همی

 .ساختمی آشفته بسیار مرا مکاشفه این .دادمی رخ آمدپیش زندگی

                                                
١٤

٠

 Amar Mustapha 
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 جاســـیگاري آن اَنی و بودیم رفته پاریس به اَنی يچهاراســـبه ماشـــین با تنهایی به که عصـــري آن

 هفدهم يناحیه کوچکِ هايخیابان در را راهمان باالخره بود، کرده پیشکش من به را تمساحیپوست

ست، آنها از اثري دیگر مروزها که شه، همچون ما .کردیم پیدا نی  دنبال را سن يرودخانه يکناره همی

ظاتی براي .کردیم نه، لب لح خا یل و نُویی نزدیکی در رود 14دوپوتو ل
1

کان باالي از .کردیم توقف   پل

شن هايرنگ با کرجی از پر لنگرگاهی به که چوبی  هاییدوبه و شناور هايخانه به شد،می منتهی رو

 .کردیممی نگاه بودند، شده آپارتمان به مبدل که

 که ســتییجا آن اینجا و …پَتُش کنیم، مکان نقل و ببندیم را بســاط و بار باید هازودي همین ـــــ

   …کنم زندگی خواهممی

ـــتر را حرفش آن، به راجع ـــهر و خانه آن تركِ فکرِ .بود زده مانبراي بار چندین پیش  کمی كش

ما .کردمی ماننگران ندگی ا به آن از یکی روي بر ز ظارِ روز هر ما …هادو یدن انت ـــ  این فرارس

 .کشیدیممی را جدید ماجراجویی

ـــ  يبعالوه …هاکشتی مالِ مثل روزنه تا دو با …گرفت خواهیم نظر در اتاق یک تا دو شما براي ـ

 …بار یک و سالن یک

سبهچها ماشینِ توي برگشتیم .کردمی بیان بلند صداي با پروراندمی سر در که را افکاري  از بعد .را

 .یستنگر من به همیشه از پُرتاللوتر نگاهی با .چرخید من بطرف شاهراه توي کلود،سن تونل

                                                
١٤

١

Puteaux de leî'L  ِسن رودخانھ روی ایجزیره 
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ــــــ ـــی دهی،می انجام روز طول در که کاري هر باید تو کنی؟ چکار باید دانیمی ـ  براي …بنویس

 …خرید خواهم دفتر یک برایت اینکار،

 .نه یا داشتمش هنوز را جاسیگاري که ببینم تا کردم فرو جیبم توي را دستم .بود یخوب فکر

 

سیگاري این اما شوند،می ناپدید آدمی زندگی از غفلت، لحظه یک در چیزها، برخی شه جا  به همی

 داخل تختخواب، کنار میزِ کشوي توي :بودمی دسترسم در همیشه باید که دانستممی .ماند وفادار من

سبت چنان .تنهنیم یک بغلِ جیب توي خطابه، میز یک تَهِ لباس، ينجهگ سبت و آن به ن ضورش به ن  ح

 داشتمبرمی را آن آنوقت .دلمردگی ساعاتِ در مگر .کردممی فراموش را وجودش که داشتم، اطمینان

ـــیی تنها این .کردممی تماشــــا دقت به را زوایایش تمام و  که امدگیزن از دوره آن به که بود ايش

 بودنش واقعی به نســبت گاه که ايدوره داد،می گواهی بزنم حرف کســی با آن به راجع توانســتمنمی

 .بودم گذرانده سر از را ايدوره چنین واقعا من آیا یعنی که پرسیدممی خود از و کردممی تردید

ـــت از را آن بود نزدیک روز یک اما، ـــهمد آن از یکی در زمان، آن در .بدهم دس  درس هاییرس

سم سالگی هفده به من و بگذرد زمان تا کردممی شماريلحظه که خواندممی سیگاریم، .بر شم جا  چ

ـــیاري منزلت داراي که بورژوا ايخانواده از برآمده دوقلو، برادرِ دو  چندین آنها .گرفت را بودند بس

سرعمو شتند دیگر هايکالس در پ شانو دا سه تیرانداز بهترین« لقب هم پدر شیدمی یدك را »فران  .ک

  .نبود ساخته آنها مقابل در من از کاري هیچ کردند،می یکی به دست من علیه شانهمگی اگر
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ــی راهِ تنها ــت از من خالص ــه آن از زودتر چه هر که کنم کاري که بود این آنها، دس  اخراج مدرس

ـــوم ـــبح روز یک .ش ـــه از ص ـــدم جیم مدرس ـــت این از و ش ـــتفاده فرص ـــانتی از و کردم اس 14اییش
2

، 

14مورتوفونتِ 
3

14ارمونونویل ،
4

ـــومعه و ، لی يص ـــَ 14ش
5

ـــام وقتِ .کردم دیدن  ـــتم مدرســـه به ش  مدیر .برگش

ـــته اما کرد، اعالم من به را اخراجم ـــل تماس والدینم با بود نتوانس  که بود ماهی چند پدرم .کند حاص

 .بود رفته کلمبیا به بود، ختهســا مطلع آن وجودِ از را او دوســتانش از یکی که طالیی معدن یافتنِ براي

ـــی تورِ یک درگیرِ مادرم ـــودوفون حوالی در نمایش 14ش
6

ـــی که زمانی تا آنها، .بود   تحویلم و بیاید کس

 نه و کنم، شــرکت کالســی در داشــتم اجازه نه .کردند قرنطینه مدرســه بهداري در اتاقی در مرا بگیرد،

 آمدمی حساب به سیاسی مصونیت جورهایی یک این .بخورم غذاخوري سالن در دوستانم با را غذایم

 امان در فرانسه، تیرانداز بهترین و پسرعموهایشان، برادر، دو آن گزند از مرا سرانجام مصونیت همین و

 پوســـت جاســـیگاريِ آن وجودِ از کردن حاصـــل اطمینان براي خوابیدن، از پیش شـــب هر .داشـــت

 .انداختممی بالشم زیر به نگاهی تمساحی،

 خواستمی من از که را اَنی يتوصیه عاقبت .کرد توجه جلبِ نیز دیگر بارِ بعد سال چند ،شیی این

ــت دفتر یک در را امروزانه وقایع ــته کار به کنم، یادداش ــانده پایان به را کتابم اولین تازه :بودم بس  رس

ــتِ .بودم ــخوانِ پش 14وگرام خیابانِ در ايکافه پیش
7

ــته  ــس ــ حدودا مردي کنارم .بودم نش ــتش ــاله س  با س

 .بود ایســتاده دســتانش، گیرفته شــســته و پاکی به ظاهري و نازك، بســیار قابی با عینکی ســیاه، موهاي

                                                
١٤

٢

Chantilly  اُدوفرانس ناحیھ در لوآز دپارتمان در واقع فرانسھ در شھری.  
١٤

٣

Mortefontaine  اُدوفرانس ناحیھ در لوآز دپارتمان در واقع سھفران در شھری.  
١٤

٤

Ermenonville  اُدوفرانس ناحیھ در لوآز دپارتمان در واقع فرانسھ در شھری. 
١٤

٥

 l’Chaalis de abbaye 
١٤

٦

Fonds-de-Chaux La  فرانسھ مرز کیلومتری ده در و سویس در برن شھر کیلومتری ھفتاد در شھری. 
١٤

٧

Wagram  

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 پاتریک مودیانو       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تخفیف مجازات

 95 

 توانستمی چه زندگی در او يپیشه و کار که پرسیدممی خودم از و کردممی تماشا را او دقایقی براي

 .باشد

ـــون از ـــیگار پاکت یک برایش تا بود کرده تقاضــــا گارس ـــیگار کافه آن توي اما بیاورد، س  س

 .کردم دراز طرفشبه را امتمساحیپوست جاسیگاري من .فروختندنمی

 .جناب سپاسگزام، بسیار ـ

 .ماند ثابت تمساحی پوست جاسیگاري روي نگاهش .کشید بیرون سیگار نخِ یک

 فرمایید؟می اجازه ـ

 .کرد الیشبا و زیر بار چندین کشیده، درهم ابروهاي با .گرفت دستم از را آن

 .داشتم را همین عینِ هم من ـ

 .کرد وراندازم دقیق نگاهی با و گرداند بازش من به

ــــ شش و ازخرید ما دیگر بعد .دزدیدند انبارمان از را کاال این موجودي کُلِ ـ صرف فرو  .شدیم من

 …جناب دارید، نادر بسیار کلکسیونی يقطعه یک شما

 اما داشت، عهده به را لیزهشانزه خیابانِ در بزرگ فروشیمچر یک مدیریتِ قبال او .زد لبخند من به

 .بود شده بازنشست اکنون

 .بردند سرقت به و کردند خالی را فروشگاه کُلِ .نکردند بسنده تنها جاسیگاري این به آنها ـ

 .زدمی لبخند من به همچنان و بود آورده نزدیک را صورتش

 .بودید جوان خیلی زمان آن در شما …باشم ردهک شک شما به سوزنی سرِ که نکنید خیال ـ
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 :پرسیدم او از

 شود؟می پیش وقت خیلی به مربوط ـ

 .شودمی سالی پانزده ـ

 افتادند؟ گیر ـ

 …بودند داده انجام سرقت این از ترسنگین و ترجدي بسیار اعمالی آنها .ابدا ـ

 تُوش هلن بندباز هنرمندِ .داشــتم ناییآشــ قبال از هاواژه این با .ترســنگین و ترجدي بســیار اعمالی

ــودمی جدي يحادثه یک قربانیِ ــم با جوان آن و .ش ــتِ هايچش  جوابم در بعدها که رنگ آبی درش

 .سنگین و جدي خیلی کارِ :بود گفته

 اولین ها،مدت از بعد .زدممی قدم غریب رضــایتی از آکنده قلبی با وگرام خیابانِ در کافه، از بیرون

ــورِ هک بود بار ــاس را اَنی حض ــب، آن .کردممی احس ــتِ ش ــرم پش ــان راجر .زدمی قدم س  ِهلن و ونس

 .نکردند رها مرا هرگز آنها اساساً، .بودندمی شهر همین در جایی باید نیز، کوچولو

 

❊❊❊ 

 

 :گفت من به مَتیلد نهار سرِ .رفت و گذاشت خبربی همیشه براي سفیدبرفی

 .سرخوش اَبله کند، سرآوري تو از تخواسنمی دلش دیگر چون رفت ـ

 .زد من به چشمک یک و انداخت باال را هایششانه اَنی
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 .اشخانواده توي گشتبرمی باید چون رفت او !مامان نگو چرند -

 .نگریست دخترش به چپ چپ و کرد تنگ را هاچشم مَتیلد

 !کندنمی صحبت اینطور مادرش با بچه جلوي کسی -

 .زدمی لبخندي ما به .زد کري به را خودش اَنی

 :گفت دخترش به مَتیلد

 !سرخوش اَبله این مثلِ درست !شد نخواهی خیر به عاقبت گویم؟می چه شنیدي ـ

 .انداخت باال را هایششانه دوباره اَنی

 :گفت کوچولو هلن

 .تیلدا نگیر، سخت ـ

 .کرد اشاره سرش پشتِ يشده گوجه موي به انگشت با مَتیلد

ـــــ ــفیدبرفی که حاال چه؟ یعنی این که دانیمی ـ  خواهم نظر زیرِ را تو که منم بعد به این از رفته، س

 !سرخوش اَبله داشت،

 

 .بود گذاشته امشانه روي را دستش همیشه مثلِ .کرد همراهی مدرسه تا مرا اَنی

  …گویندمی زیاد اراجیف پیرها …شده پیر او …نکن توجهی زندمی مامان که هاییحرف به ـ

 .ماندیم منتظر مدرسه حیاط آهنیِ درِ مقابلِ .بودیم رسیده موعد از رزودت
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سیمی …خوابید خواهید مانروبرویی يخانه در شب دو یکی …برادرت و تو ـــــ  همان که، شنا

 …ما يخانه به آیندمی روزي چند براي میهمان تایی چند چون …رنگ سفید يخانه

 .بود شده نگرانیم متوجه احتماال

 …گذشت خواهد خوش شماها به خیلی دید، خواهی ماند، خواهم شما پیش من حال، هر به اما، ـ

 بود قرار ما، و بود، رفته سفیدبرفی .بود دیگري جاي حواسم .دادمنمی گوش درس به کالس، توي

 .کنیم زندگی روبرویی يخانه در

 

 

 

 که را کوچکی ورودي درِ زنگِ او .برد روبرویی يخانه به برادرم، و من را، ما اَنی مدرســه، از بعد

شرف سبتاً رويسبزه زنِ .زد بود دُردِن دکتر خیابانِ به م سی که چاقی ن شت، تن به سیاه لبا  به را در دا

 .کردندنمی زندگی آنجا هرگز خانه صاحبانِ خودِ که چرا بود، خانه سرایدارِ و بپا او .کرد باز رویمان

 :گفت سرایدار

 .است آماده اتاق ـ

ـــنایی برق چراغ از که پلکانی از ـــته هاپنجره تمامِ هايکرکره .رفتیم باال گرفتمی روش  از .بود بس

 تختخواب دو آن در که بزرگتر خودمان مال از بود اتاقی .گشود را دري سرایدار .گذشتیم راهرو یک

ـــی هايمیله که ـــت مس  با اتاق هايدیوار .بود هابزرگآدم مالِ که تختخواب دو بودند، داده قرار داش
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 باز دُردِن دکتر خیابانِ به رو پنجره .بود شـــده پوشـــیده نگاري و نقش پُر رنگِ کم آبی دیواري کاغذ

 .بودند باز هایشکرکره .شدمی

 :گفت اَنی

 .بود خواهید راحت خیلی اینجا هابچه ـ

 :گفت .زد لبخند ما به سرایدار

 .کرد خواهم آماده صبحانه برایتان صبح فردا ـ

ـــرایدار، و رفتیم پایین لکانپ از  با خانه، بزرگِ پذیرايِ توي .داد ماننشــــان را همکف يطبقه س

سته، هايکرکره شنده نورِ چنان بلور چلچراغِ دو ب شتند ايدرخ شم که دا سباب .کردمی کور را چ  و ا

 .بودند پوشانده نماپشت روکشی با پیانو، مگر را، هااثاثیه

ــام، از بعد ــامبرهایمان و خانه توي هايلباس .زدیم بیرون نهخا از اَنی با ش ــیده را روبدش  .بودیم پوش

ــبِ یک ــامبر با اینکه از .بود بهاره ش ــمتِ به زنانقدم اَنی، اتفاقِ به روبدش ــتورانِ  تا خیابان، پایین س  رس

 که دیدمی او و شدیممی روبرو کسی با خواستمی دلمان .کردیممی کیف خیلی رفتیممی هود رابین

 .زدیممی گشت خیابان در روبدوشامبر با ما

 راهنمایی اتاقمان به را ما و کرد باز را در خانه بپاي زدیم، را روبرویی يخانه درِ زنگِ دیگر، یکبارِ

 اتاقِ  در خودش که گفت ما به ســرایدار .خوابیدیم داشــت مســی هايمیله که هاییتختخواب در .کرد

 .کنیم صدا را او توانستیممی داشتیم نیاز چیزي به چنانچه و خوابدمی سالن کنارِ

 :گفت اَنی
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 …پَتُش نیستم، دور زیاد شماها از من حال، هر به ـ

 .بودیم زده مسواك را هایماندندان خودمان، واقعی اتاق در شام از پیش .بوسید را مانپیشانی روي

 .درفتن شاندوي هر و کرد، خاموش را چراغ بست، را هاکرکره سرایدار

 

 يطبقه پذیرايِ به خواســـتمی دلمان چقدر .کردیم پرچانگی خیلی برادرم، و من ما، شـــب، اولین

سباب و هاچلچراغ رفتیم،می همکف شان،روکش زیرِ در را هااثاثیه و ا شا سیر دلِ با را پیانو و های  تما

 .شود تلخ اوقاتش سرایدار و کند صدا پاهایمان زیرِ پلکان هايچوب مبادا ترسیدیممی اما کردیم،می

 او از .آورد اتاقمان به سینی روي را مانصبحانه سرایدار .نداشتم مدرسه .بود شنبهپنچ آنروز فرداي

  .کردیم تشکر

سرِ  تمام هايدرب با ساختمان نماي روبروي خانه، بزرگِ باغِ توي .نیامد شنبهپنج آن فِرد خواهرِ پ

 بامبو از پوشیده ايمحوطه آن، پشتِ و مجنون، بید یک .ماندیم بود بسته هایشانکرکره که ایششیشه

 رویشان شام براي هاگارسن که میزهایی و هود رابین سرايمهمان مهتابیِ شانمیان از که داشت وجود

 کرده تهیه برایمان سرایدار را آنها .خوردیم ساندویچ نهار براي .دیدیممی گذاشتندمی چنگال و کارد

ستیم، باغ هايصندلی روي هایمان،ساندویچ با .بود ش شیم رفته نیک پیک انگار ن  خیلی هوا شب، .با

 دو .بود کرده درســت ژامبون و پنیر ســاندویچ هم باز ســرایدار .خوردیم باغ در را مانشــام بود، خوب

 .کوکاکوال و .دسر براي سیب تارتِ
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شامبرها و خانه توي هايلباس .آمد شام از بعد اَنی شیده را یمانروبدو  .رفتیم بیرون هم با .بودیم پو

ـــتیم خیابان از بار، این ـــمتِ و گذش  آدم نفر چند به ملی باغِ هاينزدیکی .گرفتیم پیش در را پایین س

ــامبر با ما دیدنِ از ظاهرا برخوردیم، ــابی روبدوش  با اشکهنه چرمیِ تنهنیم اَنی .بودند کرده تعجب حس

 که رســید فکرم به .گذشــتیم قطار ایســتگاه مقابلِ از زنانقدم .بود پوشــیده رنگ آبی جینِ شــلوار یک

 .برویم پاریس خودِ تا و بشویم قطار سوار روبدوشامبرهایمان همین با توانستیممی

 .داد ما به دهنی ساز یک یکی و بوسید را ماندوي هر سفید يخانه آن باغِ توي اَنی برگشتیم، وقتی

 

 

 ســرایدار .رفتم پنجره طرف به و شــدم بلند .آمدمی ماشــین صــداي .مشــد بیدار خواب از شــبنیمه

 .بود کشیده را رنگ قرمز هايپرده فقط بود، نبسته را هاکرکره

ــوي ــینِ .بود روشــن زد،می بیرون نورش هاللی يپنجره از که ســالن چراغ خیابان، آنس  راجر ماش

 صداي اما .بود هم اَنی يچهاراسبه .دندبو کشیده را سیاهش سقفِ بود، شده پارك خانه مقابل ونسان

شین سوي در که بود داربرزنت کامیونِ یک به مربوط ما ساي دیوارِ جلوي خیابان، آن ستان کلی  ها،پروت

 دنی بوك و دِژان .شــدند پیاده آن از مرد دو .شــد خاموش کامیون موتور .کردمی کار موتورش درجا

 رد گاه به گاه سالن هاللیِ يپنجره مقابل از که را نفر یک حشب .شناختم شدند خانه وارد دو هر که را

ـــدمی ـــرایدار آنروز، فرداي .بود گرفته خوابم .دیدممی ش ـــینی برایمان که س ـــبحانه س  بود، آورده ص
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یدارمان بانِ در .کردند همراهی مدرســــه تا مرا برادرم، و او .کرد ب  آن از خبري نه دُردِن، دکتر خیا

 .بود خانه مقابلِ در آنجا، همچنان اَنی يچهاراسبه اما ونسان، راجر ماشینِ از نه و بود کامیون

 

 

❊ 
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 .تنها و تک بود، منتظرم برادرم مدرسه، از خروج موقعِ

  .نیست مانخانه توي کسی هیچ دیگر ـ

ــرایدار، که گفت من به ــاعاتی س ــبه .بود برده خانه به را او پیش س  هیچ اما بود، آنجا اَنی يچهاراس

ـــ ـــرایدار .نبود خانه یکس ـــاي به غروب تا خرید براي باید ناچار س  خانه در را برادرم و رفتمی ورس

 برادرم .بود آنجا ماشینش چون گرددمی باز خانه به زودي به اَنی که بود داده توضیح برایش و گذاشته

 .بود مانده منتظر خالی، يخانه در

سیده که کسی مثل خندید، حتی .بود شده راحت خیالش و شده خاطرجمع دیدنم از  باشد بوده تر

 .باشد یافته تسلی بعد و

 :گفتم او به

 .نباش نگران .پاریس به اندرفته همگی ـ

 .بود آنجا اَنی يچهاراسبه .کردیم طی را دُردِن دکتر خیابان

 خالی اول يطبقه در اَنی اتاقِ .ســالن در نه .آشــپزخانه در نه و بود غذاخوري اتاقِ در نه کس، هیچ

ـــت، قرار حیاط تهِ در که هم مَتیلد اتاقِ .همینطور هم کوچولو هلن اتاق .بود  اتاق وارد .بود خالی داش

ــفیدبرفی ــدیم س ــاید .ش ــته او حداقل ش  زندگی هااتاق این در هرگز احدي که گویی تو .نه .بود برگش

 .کردم نگاه اَنی يچهاراسبه به پایین، به خودمان، يپنجره از .بود نکرده
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 سبدِ  توي از بوفه، روي و کردم روشن را رادیو .انداختمی وحشت به را ما خانه بر حاکم سکوتِ

شتیم بود مانده باقی که را موزي دو و سیب دو ها،میوه شرف درِ .خوردیم و بردا  .کردم باز را باغ به م

  .داشت قرار حیاط وسطِ در آنجا، همچنان رنگ سبز بامپرِ ماشینِ

 :گفتم برادرم به

  .مانیممی منتظرشان ـ

 .کم دقیقه بیست دو روي بودند رفته آشپزخانه توي دارشماطه ساعت هايعقربه .گذشتمی زمان

 نهارخوري سالن میزِ سرِ هم، روبروي  .بگذارم تنها را برادرم توانستمنمی اما .بود مدرسه به رفتن وقتِ

  .دادیممی گوش رادیو به .بودیم نشسته

 

 

 

ـــینِ .زدیم بیرون نهخا از نان اَنی ماش جا همچ هایش از یکی .بود آن ـــرِ و کردم باز را در  جاي س

شگی ستم جلو صندلی روي امهمی ش شبورد صندوقِ توي .ن  کاوش دقت به را عقب صندلی روي و دا

  .سیگار يکهنه خالی پاکت یک مگر .هیچ .کردم

 :گفتم برادرم به

  .برویم قصر تا زنانقدم بیا ـ
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سی .گرفتیم پی را دُردِن دکتر خیابان .وزیدمی باد  شده کالس وارد دیگر حاال تا حتما هایمهمکال

ـــده غیبتم متوجه معلم و بودند، ـــکوت رفتیم،می پیش که همچنان .بود ش ـــنگین ما پیرامونِ در س  و س

  .رسیدندمی متروکه نظربه آفتاب نور زیر در هاخانه آن تمام و خیابان آن .شدمی ترسنگین

 با که بود نشــده هرگز نفر، دو ما .آورددرمی جنبش به مالیمت به را چمنزار توي بلند هايعلف باد

شیم رفته آنجا تا تنهایی به هم سدود و کوبیتخته هايپنجره .با صر، يشده م  من در را نگرانی همان ق

 و تیره شب، از لحظه آن در قصر نماي .جنگل از سفیدبرفی با بازگشتن موقعِ هاشب که انگیخت،برمی

  .ظهر از بعد همین مثل درست .بود هراسناك

 سفیدبرفی رفتیم،می باال کاج هايدرخت از برادرم و من وقتی که همانجایی نشستیم، نیمکت روي

ـــتندمی کوچولو هِلن و ـــس ـــکوت .نش ـــعی من و بود، برگرفته در را مانپیرامون همچنان س  با کردم س

  .بنوازم آهنگ یک بود، داده من به اَنی که ايسازدهنی

 

 

 

شین دور از دُوردِن، دکتر خیابان در  مردي .بود شده پارك خانه جلوي که دیدیم را رنگی سیاه ما

 خانه، درِ مقابل .خواندمی روزنامه داشـــت و بود بیرون ماشـــین بازِ درِ از پایش یک بود، فرمان پشـــت

 آبی درشــتِ وچشــمانِ کوتاه، طالییِ موهاي با بود، نجوا .بود ایســتاده رق و شــق کاله، بی ژاندارمی

  .بود مانده خیره خالی فضاي به که رنگی
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 .نگریست برادرم، و من به ما، به شده گرد چشمان با و پرید جا از

 کنید؟می چکار اینجا تا دو شما ـ

 :گفتم او به

 افتاده؟ اتفاقی .منه يخانه اینجا ـ

  .جدي خیلی اتفاقِ یک ـ

 خیابان وارد و پیچید نبش سر از دارجرثقیل کامیونی .لرزیدمی کمی صدایش هم، او خودِ .ترسیدم

 و افتاد راه کامیون بعد .بســـتند جرثقیل به را اَنی يچهاراســـبه و پریدند پایین آن از ژاندارم چند .شـــد

 شوکه سخت مرا که اقیاتف .کشید خود دنبال به دُوردِن دکتر خیابان امتدادِ در را اَنی ماشین مالیمتبه

  .ساخت منقلب و کرد

 :گفت او

  .تو بروید نباید .جدیه خیلی موضوع ـ

ـــالن توي نفر یک .تو رفتیم ما اما ـــیاه موهاي با مردي .بود تلفن پاي پذیرایی س  تن به بارانی که س

  .آمد ام سمت به .خورد برادرم، و من به ما، به چشمش .بود نشسته غذاخوري سالن میزِ يلبه داشت،

 ...شمایید؟ ...هابچه ...آه ـ

  :کرد تکرار باز و

 شمایید؟ هابچه ـ
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 و بود، چهارشــانه و کوتاه .گذاشــت را گوشــی کردمی تلفن که مردي .برد ســالن داخل به را ما او

 :کرد تکرار پوشبارانی مثل هم او .بود پوشیده سیاه چرمی يتنهنیم یک

 ...هستند اینها هابچه ...آه ـ

 :گفت پوشبارانی مرد به وا

 …دهدنمی جواب پاریس ...ورساي کالنتريِ به بیاوري را آنها باید ـ

ـــم ژاندارمِ ـــیار اتفاقی بود، گفته من به آبی چش  توي کوچولو هلن که افتادم کاغذي بیادِ .جدي بس

شتمی نگه اشپولی کیف ستادم .شودمی جدي يحادثه یک قربانیِ توُش هلن بندباز هنرمندِ .دا  تا ای

 .بود نلنگیده اینطوري هیچوقت او .کنم تماشا را رفتنش راه سر پشتِ از

 :پرسید من از پوشبارانی موسیاهِ مرد

 هستند؟ کجا تانوالدین ـ

 به هم با که روزي همان اَنی، .بود پیچیده بسـیار برایم او به توضـیحش .گشـتممی جواب یک دنبال

 خوبیبه را این بود، مادرم که بود کرده وانمود او و بودیم رفته ركژاندا يمدرســــه مدیرِخانم دفترِ

  .بود داده توضیح برایم

  هستند؟ کجا تانوالدین که دانینمی تو ـ

 یا و بانگویی، یا برازاویل در پدرم .بود اشنمایشنامه اجراي مشغولِ شمالی آفریقاي در جایی مادرم

  .بود بغرنج و پیچیده خیلی .دورتربود هم باز جایی

 :گفتم او به
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 .اندمرده ـ

ـــیدمی بنظر .کرد نگاه من به کرده گره درهم ابروهاي با .خورد یکه  من از یکباره به انگار که رس

شت شت سیاه چرمی يتنهنیم که قدي کوتاه مردِ .بود کرده وح  به باز، دهان و نگران، نگاهی با نیز دا

 :پرسید پوشبارانی موسیاهِ مردِ از آنها از یکی .شدند اییپذیر سالن وارد ژاندارم دو .دوخت چشم من

 بدهیم؟ ادامه خانه توي جستجویمان به ما ـ

 ...بدهید ادامه شما ...بله بله، ـ

 :گفت مالیمی بسیار صداي با .شد خم ما سمت به پوشبارانی موسیاهِ مرد .رفتند آنها

  .تاندنبال آیممی بعد ...کنید بازي باغ تو بروید شما ـ

 جانب به را هایشدست .بود آنجا هنوز رنگ سبز بامپر ماشین .برد بیرون را ما و گرفت را ماندست

  :کرد دراز باغ

  .تانبینممی بعد ...کنید بازي بروید ـ

 زیرِ  گیوتین دکتر قبرِ که جایی باغ، اولِ ایوانِ تا رفتیم باال سنگی پلکانِ از .شد خانه وارد خودش و

ـــقایق گُلِ زا ايتوده ـــته رُز گل يبوته آنجا در هم مَتیلد و بود پنهان پیچش  اَنی اتاقِ يپنجره .بود کاش

 که را آنها توانستممی من بودیم، مسلط پنجره بر که بودیم ایستاده جایی ما که آنجا از و بود، باز کامال

  .ببینم روشنیبه گشتندمی را اَنی اتاقِ روي و زیر

 گذر حیاط از دســـت در قوهچراغ داشـــت، ســـیاه چرمی يتنهنیم که قدي کوتاه مردِ پایین، آن در

 به تا کوشیدمی و زد،می کنار را الدوله امین پیچ هايبرگ و شاخ شد،می خم چاه يلبه روي .کردمی
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 ادتعد هم باز .دادندمی ادامه کنکاش به اَنی اتاق در بقیه .ببیند چاه ته در چیزي اش،قوهچراغ کمکِ

 حتی کشـــیدند،می ســـرك جا همه .غیرنظامی هايلباس با مردانی یا ژاندارم رســـیدند، راه از دیگري

 با بلند بلند و دادند،می نشـــان هم به را خانه هايپنجره رفتند،می راه حیاط توي ما، بامپر ماشـــین داخل

ـــیدیمکمی را این انتظار کهحالی در برادرم، و من ما، و .کردندمی اختالط هم  دنبالمان نفر یک تا ش

 .بودیم بازي مشغول که کردیممی وانمود حیاط توي بیاید،
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