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هروه بازن

مقدمه ناشر
عالقه ما به ادبیات و کشف تمام کرامت هنر در ادبیات کالسیک ،ما
را بر آن داشت تا توسط انتشارات ژی در اروپا آثار کالسیک دنیا را به
زبان فارسی و به شکلی تاز ه و عموما به صورت الکترونیکی منتشر کنیم.
این کتاب ها که جزء آثار مهم ادبیات کالسیک دنیا به حساب میآیند
پیش از این به پارسی عرضه شده است ولی به دالیل زیادی در حال
حاضر یا در دسترس نبوده و یا به صورت پارهپاره و چند تکه در دسترس
عالقهمندان به ادبیات کالسیک قرار دارد.
شاید بتوان تمام انگیزۀ ما برای تمرکز بر این کار را در کتاب بی نظیر
«چرا باید کالسیکها را خواند» اثر «ایتالو کالوینو» پیدا کرد.
از نظر ما کالسیکشیدایان یا عاشقان ادبیات کالسیک ،کلمه اساس
دنیا است ،ادبیات نگهدارندۀ آن و ادبیات کالسیک تمام آن چیزی
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است که انسان پیش از مرگ باید از آن لذت ببرد تا در انتها بتواند بگوید
که زندگی کرده است .در واقع ادبیات کالسیک با خلق واقعیتی جدید،
گونهای از زیستن را پیشنهاد میکند ،تا انسان به لطف این نگرش جدید
بار واقعیتهای زندگی
بتواند در برابر هر آنچه به عنوان حجمۀ ماللت ِ

است ،دنیای جدیدی را بنا کند و به سمتی برود که لذت و آرامش را
توامان در کنار هم به دست بیاورد.
با هنر و کلمه ،که تجلی این دو در ادبیات کالسیک دنیا به ظهور
رسیده است ،میتوان با وجود همۀ فجایع سخت و رقتانگیز دنیا،
به فردا امیدوار ماند؛ به فردایی که در آن انسان به لطف همینگوی،
داستایوفسکی ،چخوف ،گوگول و بالزاک به دنیای فراامروزی میرسد.
در این راه جذاب و کمی پر مخاطره در کنار ما باشید تا از همنشینی با
ادبیات جهان ،دنیای بهتری را برای همدیگر بسازیم.
تا ابد کالسیکخوان بمانید.
 2020/05/13میالدی
 1399/02/24خورشیدی

هروه بازن
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مقدمه چاپ دوم
سیزده سال پس از انتشار چاپ اول کتاب افعی در مشت ،اکنون این کتاب تجدید
چاپ میشود در حالیکه شرایط محیط و قدرت درک و فهم افراد ،و نوع خوانندگان کتب
سنگین فرق کرده است .در آنروزگار که من چاپ اول این کتاب را منتشر کرده بودم بیاد
دارم که روزی دوست گرامی و فاضل رضا سیدحسینی را در خیابان دیدم .او هم مانند
اغلب خوانندگان عالقمند بکتب واقعی ،جنجال انتشار افعی در مشت را در مطبوعات و
جراید مختلف درک کرده بود و نصیحتی جالب برای من داشت .او میگفت:
_ فالنی ،یک توصیه بتو میکنم که همیشه آنرا در گوش داشته باش!
هیچوقت کار خیلی سنگین نکن زیرا هر قدر روی آن زحمت بکشی ،باز بتو
ایراد میگیرند ،و مدعی میشوند.
راست میگفت ،ولی معهذا من بجای پشیمانی احساس غرور میکردم که کتابی
اینچنین را با آن تیراژ بزرگ در آنروز ( /۸۰۰۰جلد) منتشر کردهام .حیف که تمام مقاالت،
تقرینطها و انتقاداتی را که از متن و ترجمه آن شد جمع نکردم تا در این چاپ به صفحات
آن بیفزایم .و ازین حیث شاید زیاد متاسف نیستم زیرا قطعا خود نیمی از صفحات کتاب
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میشد که جای زیادی را میگرفت .ولی بهمه دوستان و عالقمندانی ،که در مجالت و
نشریات مختلف ،کتبا یا شفاها و بطور مستقیم تذکراتی درباره آن بمن دادند اطمینان
میدهم که هر آنچه ایراد اسای منطقی بود ،پدیده منت گذاشته و درین چاپ اصالح
کردهام ولی واقعا انصاف میخواهم که این ترجمه را پس از گذشت سیزده سال یکبا ر دیگر
عوض نمیتوانم کرد ،و گرفتاریهای زندگی چنان مرا در خود فرو گرفته است که اعتراف
میکنم که اگر امروز یکبار دیگر افعی در مشت را در اختیارم قرار دهند تا ترجمه کنم باین
شیوه و آرامی نمیتوانم آنرا بفارسی درآورم زیرا که در آن دوران زندگی ،حالی بود و مجالی و
گوشه شهرستانی و فکر راحت و زحمتی...
باین جهت چاپ دوم کتاب را ،با اصطالحات و تجدید نظرهائی که اجباری بود.
همچنین با تمدیل و تلطیف مقدمه ،که خود طرفدارانی داشته است ،تقدیم کتابخوانان
واقعی مینمایم .زیرا هم آنها هستند که میدانند برای فهمیدن و درک کردن انشاء مشکل
نویسنده کتاب و نقل آن بفارسیچه کوششی بکار رفته و تا چه حد توفیق بدست آمده
است .بویژه آنکه متن کتاب دارای اشارات ،و کنایهها و جمله بندیهای مخصوصی است
که یکرشته معلومات اضافی درباره فرانسه و تاریخ اجتماع آن میخواهد ،و حتی آن دوست
گرامی و ناشناسی که محبت کرده و برایم نوشت که «خواندنش خیلی حوصله میخواست
ولی حاال که خواندهام دلم میخواهد همه چیز آنرا برای همه بازگو کنم و اشارات و کنایات
لطیف آنرا خود در گفتههایم بکار میبرم» میتواند مطمئن باشد که در چاپ جدید تجدید
مطالعه آن خوشایندتر خواهد بود.
این را هم بگویم که پس از انتشار کتاب ،در همانسال  ۱۳۳۵نسخههائی از آن را برای
شخص هروه بازن نویسنده آن فرستادم و تا مدتی بین مامکاتبه ادامه داشت و او یکدوره
کامل از کتابهایش را برایم فرستاد و اجازه انتشار آنها را در اختیار من گذاشت و چندی
بیش که در میان نامههای خود میگشتم آخرین نامه او را یافتم که بتاریخ  ۲سال پیش
است و بازن درآن نوشته است،

هروه بازن 11

دوست عزیزم ۴ ،مه ۱۹۶۷
باز هم نسخههای تازهای از کتاب خودم ،ترجمه شما را بزبان فارسی دریافت
داشتم و از شما فوقالعاده تشکر میکنم من در شرایطی این نامه را مینویسم
که نمیدانم نامه بشما میرس د یا نه زیرا بر اثر گذشت زمان نشانی شما را گم
کردم و فقط بکمک حافظه و جستجوی بسیار است که اکنون این نشانی را
روی پاکت مینویسم امیدوارم اشتباه نکرده باشم.
من بخاطر کارهای شما بشما تبریک میگویم .درین اواخر نزدیک بود
خوشحالی آشنا شدن با شما را کسب کنم ،زیرا سازمان ملل متحد میخواست
مرا ب ه ماموریتی به شرق بفرستد تا تحقیقی برای آن انجام دهم اما متاسفانه
مریض شدم و یکی از رفقایم جایم را گرفت.
شاید برای تسلی خاطر بود که مدتی بعد از این واقعه ،جائزه بزرگ ادبی کشور
موناکو و مدال طالی ریاست جمهوری را دریافت داشتم چنانکه میدانید
مدتهاست که عضو مقدم آکادمی گنکور هستم .از طرف دیگر کتاب اخیرم
بنام «کسی که جرات دوست داشتنش را دارم» از مرز  ۲۰۰۰۰۰نسخه
فروشگذشتوگمانمیکنمفروشمجموعهکتبم،باستثنایافعیدرمشت
که تیراژ فوقالعاده دارد ،از مرز یک میلیون گذشته باشد چنانکه مالحظه
میکنید این تیراژها رضایتبخش ترین چیزها برای یک نویسنده است.
نوشته بودید که کتاب دیگر مرا موسوم به دفتر ازدواج و طالق بطور پراکنده در
مطبوعات ترجمه کردهاید و قصد دارید آنرا جداگانه منتشر سازید .من بسیار
خوشوقت خواهم شد که نسخهی ترجمه شما را ازین کتاب دریافت دارم.
دوست عزیز! استدعا میکنم صادقانه ترین
احساسات دوستی و قلبی مرا قبول کنید.
هروه بازن
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طی سالهائی که گذشت ،بازن عالوه بر عضویت آکادمی گنکور ،انتشار مقاالت و
کتب بسیار ۲ ،بار دیگر هم ازدواج کرد بطوریکه در جراید و مجالت فرانسوی چندین
بار رپرتاژها و مصاحبههائی ازوخواندیم که تز اصلی آنها بر این مبنی دور میزد که این
نویسنده مخالف ازدواج سه بار ازدواج کرده است و چرا؟
در سال  ،۱۹۶۷هروه بازن ،کتاب بسیار معروف و تازه خود  Le Matrimoineرا
انتشار داد که مجددا جنجال عجیبی را در محافل و مطبوعات برانگیخت .این کتاب طی
شش ماه از سال گذشته ( )۱۹۶۸پرفروش ترین کتابهاست ،باین مناسبت مجالت ادبی
و اجتماعی معروف مصاحبههای تازهای با او ترتیب دادند که جالبترین اشاره در همه این
مصاحبهها و تفسیرها آن بود که بازن هنوز از افعی در مشت گامی فراتر ننهاده و این کتاب
در واقع چون نقطه اوح هنر و قدرت لو بوده است که وی نتوانسته ازین باالتر برود.
بعنوان مقدمه ،چاپ دوم بسیار بجا دیدم که یک تفسیر از مجله معروف اکسپرس
درباره بازن و آثارش و یک مصاحبه جالب از مجله مشهور نوار ابالن را که هر دو بمناسبت
انتشارکتاب  Le Matrimoineتنظیم شده و تاثیر زیادی در شناسائی بیشتر نویسنده
بزرگ و شیوه او دارد ،ضمیمه مقدمه نمایم زیرا که البته گویاتر از مقدمه تازهای بر چاپ
سیزده سال قبل کتاب میباشند.
فرامرز برزگر

از :اکسپرس مورخ  27نوامبر 1967

هروه با زن از ازدواج بد میگوید!
پانزده سال پیش هروه با زن که فقط قطعات ادبی و شعر منتشر میکرد ،ناگهان در
سال  ۱۹۴۸کتاب «افعی در مشت» خود را منتشر ساخت .بعد از انتشار این کتاب ،تا
امروز ،او چند مجموعه شعر ۶ ،رمان ۲ .مجموعه داستان و یک دستور زبان منتشر کرده
است .با اینوصف بنظر خوانندگان و منتقدینی که او را میشناسند .هروه با زن نویسنده
کتاب افعی در مشت ،باقی مانده است .یعنی جوانی از اهالی آنژون که با خشم و غضب
زیاد ،به زندگی بورژوازی خانوادگی خود طعنه میزند و از مادر خود که فولکوش لقب گرفته
است ،کاریکاتور تنفر انگیز و زنندهای ساخته است.
مردم معموال از بازیهائی که در آن ،یکنوع خشونت عام نشان داده شود ،خوششان
میاید زیرا درین بازیها ،آنها احساس میکنند که انتقامشان از هیاهوی زندگی گرفته میشود.
و در نتیجه ،هروه با زن بعنوان برادر زاده رنه با زن آکادمیسین مشهور ،با شدت و بخوبی،
این حالت خشم و انتقام را در مردم ارضاء میکرد_ اگرچه نوشتههایش قدری فشرده و
تلخ بود ولی با زن حتی در کتاب دومش «مرگ کره اسب» نشان میداد که فرزند خانواده
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بورژوای سابق چگونه رشته حیات خانوادگی را تعقیب میکند و در حالیکه در جستجوی
لقمه چرب و لذیذی است ،میکوشد ترحم دیگران را نیز جلب نماید .بدین ترتیب هروه
بازن که قربانی و مسعور موفقیت فوق العاده خود شده بود ،بدو صورت در نظر آدمی
جلوهگر میشود.
اول بعنوان یک شخص عامی و عصبانی ،دوم بعنوان شخصی که سرگذشت خودش
را مینویسد.
کتاب اخیر اوما تریموان ،از نظر فکری و نه تجارتی ،نمودار یک چنین تناقضی در وجود
اوست .عنوان کتاب بدون بدون شک جلب نظر میکند چون لغت ماتریموان ،بمعنی
«خانم مادر سرپرست خانواده ».درست در مقابل پاتریموان( ،پدر سرپرست خانواده)
انتخاب شده ،و این عنوان ،نشان میدهد که نویسنده باصل کتاب پانزده سال پیش خود.
افعی در مشت برگشته و یک حمله شدید را به سرپرستی و قدرت مادر ،در خانواده .و
همچنین اصل مالکیت و ثروت تجدید کرده است.
لیکن مادر این نویسنده که قهرمان کتاب خود نیز هست ،جالبترین شخصیت کتاب
بشمار میرود .همانگونه که در افعی در مشت بشمار میرفته است .قهرمان کتاب عموئی
دارد که بسیار احساساتی و کنایه گو و خشن است ،و این عمو به تو به خود به نویسنده و
قهرمان کتاب شباهت روحی بسیار دارد .بازن مینویسد،
_ هیچکس بهتر از مادرم نتوانست احساس عدالت را که در ایام کودکی مثل زن و
خانه الزم است در من بیدار کند .سرزنشها ،توهینها و تمجیدهایش ،همه و همه حساب
شده ،دقیق و جدی بود»...
خوب آیا چنین مادری همان فولکوش قهرمان کتاب افعی در مشت است؛ آیا این
نویسنده ،همان نویسنده افعی در مشت نیست؟ .من صریحا میگویم که بنظرم کس
دیگری نیست...
اما درباره مالکیت و سیستم سرمایهداری و بورژوازی ،باید گفت که کوبیدن این دو
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عامل از هدفهای مهم نویسنده بودولی او در جمالت خود بانها مفهوم و سیمتری داده
است .هروه بازن عاری از روحیه محافظه کاری نیست .آرام ،قانع و خشن است ولی
تیرهایش مخصوصا بطرف جنبه اخالقی و روحی مالکیت بزرگ و تخطئه آن پرتاب
میشود.
موضوع ازدواج باین شیوه کمتر مورد حمله قرار گرفته ولی بصورت مظالمی که بورژواها
نسبت بیکدیگر روا میدارند و این مظالم در روحیه آنها طبیعی است در آمده است .کتاب
بازن در واقع هجوآداب و رسوم و روحیات بورژواهای عقب مانده و متحجر است و نه هجو
اجتماعی آنها ،و تفاوت ایندو محسوس است.
به داستان کتاب نگاه کنیم ،آبل برتادو ،یک وکیل دعاوی اهل شهرستان ،در ۲۵
سالگی با دختری بنام ماریت کی مارش ازدواج میکند بعد ،کتاب داستان پانزده سال
زندگی ایندو را طوری بیان میکند که گوئی شوهر قربانی این ازدواج بوده است .جزئیات
داستان را ،گردش ماه عمل ،انجام وظایف زناشوئی ،بیکاری خانوادگی ،زایمان خانم ،غسل
تعمید آقا زادهها ،و مشاجرات زناشوئی ،تعطیالت و باالخره زنا ...و تجاوز تشکیل میدهد.
آبل که هیچگاه خود را «لنگه دوم در» احساس نکرده مشاهده میکند که بتدریج.
اعتبار ،شخصیت و حتی واقعیت وجودی خود را از دست میدهد زیرا در حقیقت در خانه
خود بر نمیبرد ،و به چیزی جز آنچه که در دوران کودکی بان متعلق بود تعلق ندارد ،وجود
زن که سابقا بنام مادر تجلی میکرد ،امروز بصورت همسر بر او حکومت میکند .بطوریکه
همیشه با او مانند یک فرد حقیر رفتار میشود و کبیرها همیشه زن هستند .همسرش
و مادر خواندهاش جای مادر و خواهران او را گرفتهاند و دلیل این امر هم آنست که ما
«وارد عصر یک جنسی شدهایم» .البته خانم همسر او ،نیز بنوبه خود بر ده و بنده عوامل
دیگری بشمار میرود ،ولی این عوامل اطفال او هستند!
بطور خالصه هیچکس خوشبخت نیست و با آنکه گاه لحظات رقت انگیز و تاثرآوری
هم پیش میاید ،زن و شوهر بر اثر بیحالی و عادتی که بوجود یکدیگر کردهاند از هم جدا
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نمیشوند!
البته میتوان در سطح مسائل عادی ،لحن آرامتر و ظریفتری را بمراتب ظریفتر از
لحنی که هروه بازن بکار برده است؛ در مورد حماسه مبارزه جویانه ازدواج و جدال دائمی
زن و مرد بکار برد .میتوان بازن را سرزنش کرد که جمالت ساده و خندهداری را برای
بیان مقصود خود بکار برده بطوریکه کتابش را از صورت بحث خارج ساخته است .مثال
میگوید از هر جا بچه عبور کرد ،پدر هم باید همانجا شنا کند!» یا «داماد یعنی کسی که
جهت دامادی استخدام شود» مادر یعنی کسی که همیشه شروع کارها و قضایا با اوست
و مرتبا وجودش تجدید میشود .بازن ،این شخص ،یعنی مادر را بعلت صحنه بازیها ،و
هیاهوها ،با چنان کلمات ساده و صریحی که بکار میبرد ،شدیدا باد سرزنش میگیرد .که
یک هیجان واقعی بر میانگیزد.
چگونه میتوان «امتیاز نویسندگی حرفهای» را که در نویسنده این رمان بزرگ وجود
دارد ،تحسین نکرد و مخصوصا از لحن جدی ،کلمات و جمالت محکم و نیرومند آن ابراز
تمجید و تعجب ننمود؛ چگونه میتوان صفت اساسی هروه بازن را که پشت این جمالت
سنگین و قوی پنهان است تشخیص نداد؟ این صفت عبارت است از احتراز شدید از
جامدو بی حرکت شدن .برداشتن قدمهای محکم و مطمئن بسوی احساسات و عواطف
عالیه بشری ،و حکایت کردن داستان زندگی خود ،بنحوی که خواننده نویسنده را شخص
دیگری خیال کند!
اتین اللو

از :نوار ابالن – نوامبر 1967

سه ازدواج با دشمن شماره یک ازدواج
چنانکه خوانندگان گرامی میدانند ،زنان نقش مهمی را در داستانها و آثار هروه
بازن نویسنده مشهور بازی میکنند .او در مشهورترین کتاب خود ،افعی
درمشت ،که قریب یک میلیون نسخه از آن فقط در کشورما فرانسه بفروش
رفته است ،حساب خود را با ما در خشن و متحجرش تسویه کرده است.
بازن در ایام اخیر کتاب جالب دیگری بنام «ماتریموان» منتشر کرد که
ظاهرا یا اندازه افعی درمشت موفقیت کسب کرده است .معهذا این کتاب،
یک کتاب دوست داشتنی نیست زیرا در آن زنها و مخصوصا بانوان متاهل
به محاکمه کشیده شدهاند .موضوع آن پانزده سال زندگی زناشوئی یک
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زوج خرده بورژو است.
اگرچه ،ماریت ،قهرمان زن کتاب ماتریموان ،چهره دوست داشتنی
ندارد ولی بازن طوری او را توصیف کرده که هر مرد مجردی هوس
میکند که یکبار هم شده ریسک ازدواج را قبول نماید .و جالب است
که خود هروه بازن اخیرا برای سومین بار ازدواج کرده و این ازدواج که
مقارن با انتشار کتاب تازه او است ظاهرا یک معنی کامل به مطالب
کتاب او میدهد زیرا در متن کتاب ازدواج بطرز شدیدی مورد حمله
قرار گرفته است .مجله نوار ابالن ترجیح داده است که درباره این
تناقض و شیوهی اساسی تفکر و نویسندگی او با خود وی صحبت کند و
اینست گفتگوی ما با او:
_ آقای هروه بازن ،شما در آخرین کتاب خود شدید آبخانمها حمله کردهاید
چرا چنین روش تعرض آمیزی نسبت بانها دارید؟
بازن_ من معترض کسی نیستم و از غرور جنسی و برتری یک جنس دفاع نمیکنم
بعالوه کتاب من آنقدر هم خشن و شدید اللحن نیست درست است که خواستهام کتاب
مفیدی بنویسم .ولی باید دانست که نمیتوان با عوض کردن حقایق ،بمردم خدمت کرد
و بعد قرص حقیقت بانها خوراند!
_ بطوریکه اطالع حاصل شده تاکنون یکصد هزار جلد از کتاب شما بفروش
رسیده و اگرچه موفقیت آن باندازه افعی در مشت نیست ،ولی بهرحال قطعا باید
از خوانندگان خود ،مخصوصا خانمها جوابهائی دریافت کرده باشید؟
بازن_ معموال خانمها ازینکه میبینند معایب زندگی روزمرهشان با چنین صراحتی بیان
شده است عصبانی میشوند .مثال آنها مرا سرزنش میکنند که چرا کلمه گوگولی! را که بعضی
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مادران خطاب به نوزادان خود ادا میکنند ،در کتاب آوردهام .زیرا این کلمه مادران را تحقیر و
مسخره میکند! اما اگر این عصبانیتها را کنار بگذاریم کتاب من کتاب مفیدی است .یکروز
خانمی بشدت درباره این کتاب با من بحث کرد و سر انجام گفت «که از این ببعد باید مراقب
شوهرم باشم!»
 آیا آقایان هم عکس العمل نشان داده اند؟بازن – بلی و از عجایب آنکه آنها بیشتر عصبانی بودند .زیرا من در کتابم تسلیم محض
بودن آنها را در برابر همسرشان فاش ساخته بودم.
 خصوصیات فولکوش یعنی «مادرشما» در افعی در مشت ،و ماریت قهرمانشما در ماتریموان تقریبا یکی است .خواهش میکنم بگوئید که واقعا چه چیز قابل
سرزنش و نفرت انگیزی درین دو شخصیت اول و مشابه رمانهای خود می بینید
و مقصودتان از بوجود آوردن آنها چه بوده است؟
بازن -فولکوش زنی است که خانم ارباب است نه مادرريال و ماریت زنی است که
مادر محسوب میشود ،نه همسر ،مقصودم آنست که زنان سابقا تحت سلطه مردان بودند
و امروز تحت سلطه فرزندان خود قرار دارند .و این سلطه خطرناک بنظرشان لذتبخش
میآید .زیرا نتیجه این میشود که در کانون خانوادگی امثال ماریت خانم ،شوهر به یک
عنصر درجه دوم تبدیل و نسبت بفرزندانش حسود میشود چون زنش خود را قربانی
فرزندان کرده است.
 فکر میکنید که امروز در جامعه ما ،امثال ماریت خانم و فولکوش زیاد وجودداشته باشند؟
بازن -تقریبا پنجاه درصد زنان!
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 آیا شما ممکن است عاشق زنی مثل فولکوش و ماریت شوید؟بازن -نه! من ازاین نوع زنان خوشم نمیآید.
 شما تا کنون سه بار ازدواج کرده اید و پنج فرزند دارید ،آیا از سلطه زنانبر خانواده خود رنج برده اید؟
بازن -هنگام ازدواج دومم بلی .اما بسرعت و بر خالف قهرمان کتابم از چنگ او
گریختم.
 مثال بعد از چند سال؟بازن_  10سال
 اینکه سرعت محسوب نمیشود .پس خواهش میکنم بگوئید علت جدائیشما چه بود؟
بازن_ تولد چهارمین فرزندمان .در آن موقع من فهمیدم که هیچ شده ام و زنم جز به
بچه هایش بهیچ چیز فکر نمیکند.
 آیا در نوشتن کتابهای خود تجربیات شخصی خویش را نیز مطرح کرده اید؟بازن_ بلی ،تقریبا قسمت مهمی را ،ولی البته مطالعاتی درباره زوجهای آشنا و اطرافم
انجام دادم و سالها از جزئیات زندگی آنان یادداشت برداشتم.
 خودشان از چه نوع زنی خوشتان میآید؟بازن_ زن ایدآل من زن متعادل است .زنها بطور غریزی یا خیلی مادرند یا خیلی زن!
من بعلت غرور و خودخواهی ،زن متعادل را که زن باشد (نه خیلی) و جز بمردش بچیزی
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نیندیشد می پسندم .زن ایدآل و متعادل هم زنی است که هم زن و هم مادر متعادلی
باشد .مقصودم اینست که زن باید از نظر جسمی زن و از نظر روحی مرد باشد .ولی
متوجه باشید که من از زنان مردنمائی که امروز زیاد دیده میشوند فوق العاده متنفرم.
آنها فاجعه اند .مصیبتند.
 از نظر جسمی زن ایدآل شام چه نوع زنی است ،بلند قد و قوی؟بازن_ نه من زنان کوتاه قد ،موخرمائی و چشم آبی را دوست دارم.
 آیا تمام زنهائی که وارد زندگی شما شده اند اینطور بودند؟بازن_ نه ،فقط اولی اینطور بود .اولین نامزدم چنین خصوصیاتی داشت که با او ازدواج
نکردم ولی تیپ ایدآل من باقی ماند .زن سوم و کنونی ام مونیک هم مثل اوست.
_ شما خشن ترین کتابها را علیه سیمای مادر و همسر و ازدواج منتشر کردهاید،
درحالیکه برای سومین بار ازدواج نمودهاید ،آیا میترسید که همسرتان بر شما
سلطه پیدا کند؟
بازن_ مازن و شوهر بسیار جوانی نیستیم و سعی میکنیم از خطر هر نوع سلطه بر
زندگیمان جلوگیری کنیم.
_ حال که همسرتان شبیه مادر (فولکوش) و ماریت (همسر) یعنی قهرمانان
دو کتابتان نیست ،پس چه نوع زنی است؟
بازن_ او متعلق بآندسته از زنان امروزی است که با زنان باهوش و آزاد ،و دارای روحی
مستقل و غنی شمرده میشوند .او در بنگاه نشریات سوی سوی کار میکرد که من او را
شناختم .مونیک همسرم نمودار زنانی است که لیاقت رفتار متساوی با مرد را دارند.
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من تصور میکنم امروز اغلب زن و شوهرهای کمتر از  ۲۵سال از چنین تساوی و
شایستگی برخور دارند .یعنی یکنوع حالت رفاقت و همدردی بین آنها هست که هر دو را
در ردیف مساوی قرار میدهد .مخصوصا دختران و پسرانی که در مدارس مختلط تحصیل
کردهاند .محیط زندگی این زوجها متعادل است .دختران جوان خیلی میل دارند بخاطر
خودشان زندگی کنند و البته به بچههاشان بسیار عالقمند میشوند ولی خود را قربانی
و فدای آنها نمیکنند .زیرا از نانی که مثل ماریت خود را قربانی فرزندانشان مینمایند،
چندان خدمتی بآنها نمیکنند .بلکه اطفال فاسد و بی حالیببار میآورند که در برخورد با
مسائل زندگی بسیار ضعیفند.
_ آیا میل دارید فرزندان دیگری هم داشته باشید؟
بازن_ نه .فرزند برای من کافیست .مونیک هم دلش نمیخواهد بچه داشته باشد،
البته این بدان معنی نیست که من بچه دوست ندارم بلکه درست برعکس «امواج»
احساسات پدری من بسیار احساس و قابل ارتعاش و وسیع است!
_ همسر شما که در بنگاه ناشر آثارتان کار میکرد ،قطعا اکنون در زندگی
اجتماعی و ادبی شما شرکت دارد .آیا بنظر شما مهم است که زنی عاشق شوهرش
باشد و در کارهای او شرکت کند؟
بازن_ برای شخص من بسیار مهم است زیرا زندگی خصوصی و حرفهای من کامال
بهم مربوطند ولی این امر را تعمیم نباید داد .مثال اگر من بانکدار یا دندانساز بودم ،وضع
عوض میشد .چون من در خانه کار میکنم داشتن همسری که کارم جلب توجه او را بکند
بسیار برایم مهم است.
_ وقتی انسان کتابهای شما را میخواند تصور میکند که ازدواج دام مهیب و
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نفرت انگیزی است .چطور است آدم مجرد بماند؟
بازن_ چون انسان نمیتواند تنها زندگی کند ،ناچار است مخصوصا بازنی بسر برد ،من
شخصا چه در شرایط ازدواج و چه در غیر آن ،همواره بازنی بسر بردهام!
_ آیا مرد وفادار و صادقی هستید؟
بازن_ متاسفانه بلی و وفاداری را بسیار مهم تصور میکنم .زندگی با هر کسی ایجاد
تعهداتی میکند .مثال اینکه نباید شریک عمر را فریفت .اگر واقعا این کار ممکن نیست،
بهتر است زن و شوهر از هم جدا شوند! من نمیتوانم وجود مردانی را که هم زن و هم
معشوقه دارند ،تحمل کنم.
_ یعنی طالق را ترجیح میدهید؟
بازن_ بلی ...اما باطالق مجموعا موافق نیستم .راه بدی است و تهدید آن بر روی
کانونهای زناشوئی مثل شمشی ر دامو کلس میماند .مثالمن در کتاب اخیرم ،ماریت را از
حیث اینکه جسم خود را آزادانه در اختیار این و آن قرار میدهد سرزنش کردهام .طالق
ممکن است زن را از قید شوهر خارج کند و او را جذاب و آزاد نگاهدار .ولی در صورت
وجود کانون زناشوئی ،احتراز از آزادی جسمی وظیفه یک زن است .من میخواهم بگویم
که سرمایه جسمی یک زن ،در کانون خانوادگی بسیار ارزش دارد ،زیرا مقاومت زن از
لحاظ جسمی در برابر مرور زمان کمتر از مرد است.
ک مرد جوان توصیه و نصیحتی کنید ،چه خواهید
_ اگر شما بخواهید به ی 
گفت؟
بازن_ خواهم گفت که در امر ازدواج زود تصمیم نگیرد بعالوه ممکن است در آغاز
امر ،انتخاب قطعی و واقعی نباشد و فقط هوس هم بستر شدن بازن دلخواهی آدمی را بوی
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اولین انتخاب بکشاند ...مقصودم آنست که این چنین انتخابی ناشی از سرکشی هوس
است و برای ازدواج کافی نیست ازدواج یعنی تمایل بزندگی مشترک بنحوی که هر یک
از طرفین واقعا احساس کنند که زندکی جداگانه برایشان ممکن نیست .و چنین ازدواجی
هم فورا احساس نمیشود.
_ یعنی شما با ازدواج آزمایشی موافقید؟
بازن_ شاید این هم یک «عامل» باشد ولی درین راه هم الزم است هیچ دختری از
خطر و ماجرا استقبال نکند.
_ درحال حاضر قرصها و لوازم ضد حاملگی ،مصرف زیاد مصرف میشود ،آیا
تصور نمیکیند که این عوامل ،دختران و زنان را از حالت «خانم ماریت شدن،
دور سازد...
بازن_ وقتی آدم قرار شد مثل فولکوش و ماریت باشد قرص هیچ اثری ندارد .این
چنین زنانی که به مادر شدن احتیاج دارند زیرا با آن شخصیت و اعتبار پیدا میکنند و
بدون آن هیچند .باین جهت هنوز یک شکم نزائیده دوباره حامله میشوند!
_ فکر میکنید که بعد از همه این حرفها ،با خلق قهرمانانی نظیر فولکوش و
ماریت ،تاثیری در روحیه خانمها باقی گذاشته باشید؟
بازن_ امیدوارم آنچه را که باید انجام شود بآنها نشان داده باشم .تاثیر پذیری مربوط
بخود آنهاست.
ژان کلود_ مارزران

معرفی

نویسنده و کتاب
«دامن مادر نخست آموزگار کودکست»
«طفل نابخرد کجا پرورده نادان مادری؟»
برای اولین بار در ایران ترجمه کتابی منتشر میشود که موضوع آن ،موضوع مبتال به
عموم خانوادهها ،افراد ،و وابستگان بمکاتب مختلف اجتماعی و تربیتی است .من و شما
هر کدام تحت شرایط خاصی تربیت شدهایم که تمام اعمال پدر و مادر ما برای تربیتمان
در آن کافی ،الزم و حتی اغلب آگاهانه نبوده و ازینرو و وقتی پا بعقل گذاشتهایم بر اثر
تصادم با مشکالت اجتماعی اولین حسی که در ما پدیده آمده ،حس طغیان علیه پدر و
مادر یا الاقل تحقیر نظریات آنان در مورد طرز تربیت تعلیممان بوده است.
رو دربار بایستی ندارد .هرگز نشده که پسری پدرش را بعلت داشتن فالن نظرگاه
احتماعی مسخره نکند و عقاید مادرش را در مورد فالن طرز تغذیه ،کوچک نشمارد .ما،
خواه بطور علنی ،خواه ضمن صحبت با پدر و مادر و خواه هنگام درد دل با دوستان ،از پدر
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و مادر خویش گلههائی داشته ایم ،ولی تقریبا هرگز جرات نکردهایم نمیکنیم که بعنوان
یک علم مخالفت و ضدیت درد دلهای خود استفاده کنیم و اگرچه این در دلها نوعی
از عکس العملهای ما نسبت برفتار و طرز تربیت آنان بشمار میرود ،ولی معموال وقتی
ما بدان دست میرنیم ،بعنوان طفلی عاصی ،شرور ،بد ذات و «عاق والدین» و «غیره!»
محسوب میشویم و هرگز نه خود نتیجه را از راه علل شناختهایم و نه آنها که شناختهاند در
صد و تعلیم صحیح آن بما یا بپدر و مادرمان برآمدهاند.
در دورهی دبیرستان و دانشکده ،در مجامع تعلیم و تربیتی ،در کتب قطور و
کتابخانههای معظم ،از زبان معلمین و استادان فن تعلیم و تربیت ،هزاران مطلب راجع
باین فن و فنون منشعب از آن میشنویم و حتی بعضی از ما که میخواهیم آموزگار یا مربی
خوبی از آب در آئیم ،آنها را فرا میگیریم ولی بیائید بطور دسته جمعی اعتراف کنیم که
هیچکدام از نظریات مزبور در زندگی عملی با افکار و حوادث حیات و امکاناتمان تطبیق
نکرده و خشک و جامد و بیروح مانده است.
خوب ،حاال من برای شما کتابی را ترجمه میکنم که انحصارا راجع باین موضوع بحث
کرده و خالف آنچه شنیده یا خواندهاید ،کتاب عملی ،تربیتی و فنی «مخصوص خواص»
هم نیست بلکه یک رمان ساده و زیباست که با نگارش آن بطرز جالبی در ادبیات جهان
این مسئله از نزدیک و مشروحا مورد بحث واقع شده و ممکن نیست که جزئی از آنرا
منطبق با یک دوره یا یک مرحله خاص از زندگی خویش نیاییم وینافکار و احساسات
قهرمانان کتاب را در میان خود و خانوادههای ! قران و دوستان خویش سراغ نگیریم.
آیا قبال نویسندگان بزرگ جهان بفکر داخل کردن این موضوع در عرصه ادب
نبودهاند؟ چرا ،رمان تربیتی و کتب شامل پند و اندرز در ادبیات ما و جهان زیادست ولی
بطل متوافری که ضمن مطالعه کتاب بدان پی خواهید برد ،هرگز هیچکدام تا این حد
بحقیقت نزدیک نبوده و بدل نشسته است .بچه دلیل؟ بدلی آنکه این کتاب بواسطه
تازگی و قوت و صراحتی که داشته در ظرف چهار سال به  ۳۶زبان در تمام افطار عالم
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ترجمه شده و فقط در موطن نویسنده بیش از یکصد و هشتاد و پنج بار بچاپ رسیده
است .حاال این دلیل را بکمک دالیل دیگری تقویت میکنیم:
هروه بازن نویسنده این کتاب و اثر جاودان مرگ کره اسب اولین نویسنده ایست که
در تاریخ ادبیات جهان سبکی تو ،با موضوعی تازه ،و سیاقی محکم ،در رئالیسم بوجود
آورده و اگرچه مکتب ادبی وی بزحمت قبل تقلید است ،هوا خواهان و خوانندگان بیشمار
یافته.
بازن اصوال در خانواده علم و ادب بدنیا آمد .رنه بازن داستانسرای معروف فرانسوی
( )۱۸۵۳-۱۹۳۲از اقوام نزدیک وی بوده و ژول بازن فیزیسین نامی فرانسوی در قرن
نوزدهم عموی پدری وی بشمار میرفته است .پدر بازن مردی روحانی و سلیم النفس و
از زندگی علمی تقریبا بدور بود و بعلت ازدواج با خانوادههای ثروتمند بیش از بیش در
مطالعات خود غرق گردید ولی تا آخر عمر نیز وضع وی بهبود نیافت و عاقبت در شرایط
ناگواری جا نداد.
هروه بازن نویسندگی را با نگارش یکرشته مقاالت واشعار مربوط بانتقاد ادبی در جراید
معتبر کشور خویش آغاز کرد ،ولی ناگهان از انتقاد ادبی دست کشید و برمان نویسی
پرداخت.
رمان نویسی او از سال  ۱۹۴۸و با رمان بزرگ و جاودان افعی در مشت شروع شد.
این کتاب برای همیشه از آثار بی رقیب و ابتکاری و محکم و بدیع ادبیات جهانی باقی
خواهد ماند و هروه بازن یکی از نویسندگان معدود و خوشبختی است که شخصا موفقیت
و شهرت بیسابقه کتاب خویش را در ظرف مدت قلیلی پس از انتشار آن مالحظه کرده
است.
افعی در مشت رمانی است بتمام معنی ،بکر ،تازه و بدیع ،یعنی موضوع همانقدر
بدعت آمیزست که سبک آن و پرسو ناژهای آن بهمان اندازه نماینده واقعیت هستند که
حوادث آن.
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افعی در مشت مستقیما موضوع خانواده ،روابط خانوادگی ،خصوصیات ارثی و تاثیر
متقابل افراد و شرایط و مقتضیات و حوادث جامعه خانواده را که مبنای جامعه بشریست،
مورد بحث قرار داده و همچنین تاثیر آنها را در مواقع تصادم با مسائل مختلف زندگی
جسمانی ،اجتماعی و فردی سنجیده است.
کتاب در واقع متضمن شرح حال خود نویسنده و قسمت اول مجموعهای بود که بنام
مجموعهی رزو معروف شد و شامل دو کتاب میباشد که هر دو در شرح احوال خاندان
رزو است و کتاب دیگر آن مرگ کره اسب نام دارد که در  ۱۹۵۱منتشر شده است.
خاندان رزو خاندانی است که بازن افراد آنرا از میان تیره ترین ،عقب مانده ترین و
خشن ترین اولیای اجتماع فرانسه بیرون کشیده و تمام خصوصیات ارثی و نیات و مقاصد
آنها را با صداقت و صراحت خاصی متذکر گردیده و در جریان حوادث خانوادگی ،چنان
تحلیلی از روان ایشان کرده است که انسان بی اختیار بیاد زندگی خود و خانواده خویش
میافتد ،زیرا ممکن است که ما ،یکی دو صحنه ،یکی دو فکر ،یکی دو حادثه از حوادث
مربوط بزندگی خاندان رزو را کم و بیش در دوران حیات خود مالقات نکرده باشیم و
همچنین ممکن نیست که در صد و چاره جوئی هائی تقریبا شبیه چاره جوئیهای آنان بر
نیامده باشیم.
حق اینست که تا وقتیکه سیستم های تربیتی کهنه ،مبتنی بر اعمال فشارو
زور و ایجاد تضییق برای کودکان از طرق متفاوت در خانواده ها شیوع دارد ،تا
زمانیکه «کره اسب» های بی تجربه در آنچنان جهل و بی خبری غوطه ور هستند
که تجربیات زندگی خود را ابلهانه از روی مشاهدات خویش در زندگی حیوانات
کسب میکنند ،تا وقتیکه طفل ،در خانه و مدرسه و بالنتیجه در اجتماع احساس
مسئولیت و شخصیت نکند و عاملی موجود نباشد تا این احساس را در او بپرورد،
تا زمانیکه شخصیتش در مالء عام و خاص بمالحظه فالن نظر مالی  ،تربیتی،
سیاسی و تعلیماتی بهیچ انگاشته شود ،تا وقتیکه پدر و مادر بخواهند حتی در
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پانزده و شانزده سالگی کوچکترین اعمال او را جالدانه کنترل کنند و بهیچیک
از عوامل تکامل روانی وی توجهی ننمایند ،تا وقتیکه مادر بخاطر پول یا پدر
بخاطر جهیز ازدواج کند و طرفین بسان ارباب و نوکری ،بعلت رجحان اقتصادی،
اصالت خانوادگی و غیرذالک بهم نظر کنند ،تا وقتیکه دو نوع عقیده ،فکر و سلیقه
متضاد ،از دو طریق مختلف بخواهند مخیله ساده ،جوان و سریع التأثر فرزند
را تحت تسلط خویش درآورند و به مبارزه با جوامع بزرگتری (از قبیل مدرسه و
کلیسا و باشگاه) بپردازند ،تا وقیتکه پدر و مادر بآنچه می گویند اعتقادی نداشته
باشند و در زندگی روش تجاه آمیز و اسرافکارانه ای در پیش بگیرند ،بقول امیل
دورکیم ،فرزندان آنها ممکنست و باید که بالشخصه منعکس کننده قسمتی از
خصائل خوب یا بد و یا اختالط روحیات آندو در دوران حیات خویش باشند».
افعی در مشت با توجیه علل ناراحتی های اجتماعی از طریق توصیف و تشریح فساد
و انحطاط روابط خانوادگی ،بمن و شما ثابت میکند که فقط درکشور ما ،خاله زنکها بدون
هیچگونه مالحظه ای ازدواجها را بمالحظات اقتصادی بهم جوش نمیدهند و ازدواج
کامال نامناسب نتیجه اش طفلی مانند تغار آبگوشت قرهمان داستان افعی در مشت است
که بقول خودش باالخره با «افعی در مشت» وارد اجتماع میشود .این افعی را خانواده
اش ،پدرش و مادرش در چنگ او گذاشته و محیالنه برای رهائی وی از چنگ آن کوشیده
اند .در جامعه امروز بشری ،پدری که دست بخون فرزند آلوده ،فرزندی که بروی پدر
طپانچه کشیده ،مادری که دختر خود را سربریده ،دختری که مادر را بدیار عدم رهسپار
ساخته کم نیست ،دامنه اختالفات جامعه کوچک خانوادگی بدانجا کشیده شده که امروز
کثر اقوام و خویشاوندان از یک خاندان ،با یکدیگر خوب نیستند و بمقیاس کوچکتری در
خانوادههای خویش مورد سمایت و انفاق و مایه اختالف هستند و روح آشتی در کمتر
افراد آنها وجود دارد.
چرا؟ هروه بازن جواب میدهد؛ برای آنکه محیط خانوادگی بجهنمی تبدیل شده است.
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برای آنکه حس تفاهم و محبت میان افراد خانواده که شالوده حس تعاون و اشتراک .و
محرک ترقی اجتماع است از بین رفته .برای آنکه روابط خانواگی مسخ و مقلوب شده،
خصومت و غرور ،جای معاونت و معاضدت را گرفته و بالنتیجه جریان اضمحالل و
انحطاط روابط خانوادگی در جامعه منعکس گشته ،و جامعه بصورت مغاک دهشتناکی
در آمده است که میبینید.
و اما اینها همه علتی دارد که آن علت اقتصادی است :وقتی آقای رزو قهرمان داستان
«افعی در مشت» بمانند هزاران نفر دیگر بخاطر ثروت با خانم خود ازواج کرد چنان
مصائبی پیش آمد و اگر چنین نبود ،البد سیر حوادث زندگی خاندان رزو تغییر میکرد .ولی
متاسفانه درباره این «علت العلل» «اشاره رسمی» در آثار بازن وجود ندارد و فقط نویسنده
بدون آنکه بتوضیح و تشریح علت العلل بپردازد .مبنای تمام حوادث رمانهای خود را بر
موجبات اقتصادی و مصائب و مشقات ناشب از آن میگذارد و از آن بعنوان نقطه عطفی
استفاده میکند ،شاید بآن منظور که «صحبت درباره بدیهیات را ابلهانه ترین صحبتها»
میشمارد.
از لحاظ تکنیک ،میتوان رئالیسم وی را با نوعی سمبو لیسم مخلوط دانست ،زیرا هر
خوانندهای میفهمد که منظور از انتخاب سمبول هائی که دارای القاب خاصه هم هستند
مانند (تغار آبگوشت ،خوک مجنون ،ذریه حضرت عیسی! ،بو گندو ،بی بته!) (قهرمان
کتب مجموعهی رزو) چه بوده و چیست و با عنوان «کره اسب» چرا بروی کتاب دوم
گذاشته و چگونه طفلی که با «افعی در مشت» وارد اجتماع شده« ،مانند کره اسب مظلوم
و ضعیفی» مرده است.
ولی خیر! علت موفقیت بی نظیر و وچه امتیاز بارز آثار بازن صرفنظراز بدیع بودن
موضوع رها نهایش ،صراحت و مخصوصا بی پردگی است که در بکار بردن تغییرات،
کلمات ،و استعمارات ،و توسل به تشبیهات و تمتیالت و مخصوصا کنایات ،از خود نشان
میدهد .این عوامل باال تردید در آثار کمتر نویسندهای قبل از او وجود داشته و اکنون هم
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تقریبا وجود ندارد زیرا:
اوال_ کمتر کسی موضوع تربیت خانوادگی و عادات و صفات ارثی وعارضی اشخاص
را بقصد توجیه و تعلیل حوادث اجتماعی مورد بحث ادبی قرارذداده و در قالب داستانی
خواه زشت و خواه بطرز رئالیستی گنحانیده است .البته تمام علمای فز تربیت و اکثریت
دانشمندان علم االجتماع درباره فن تربیت و کیفیت صحت روابط خانوادگی به منظور
بهبود روابط اجتماعی مطالبی نوشته .مکتبها پدید آورده مریدان و مخالفانی برای خود
تدارک دیدهاند ،لکن ازین مباحث جز «خواص» کسی اطالع حاصل نکرده و اگر حاصل
کرده او را بکار نیامده و بالنتیجه مردم یعنی آن توده متراکم انسانی که بمرض دچارست
از بیماری خویش اطالع حاصل نکردهاند.
ثانیا_ هر «محتوی» «شکلی» متناسب و دلکش میخواهد تا «بر دل بنشیند» و اگر
شکل متناسب برای مضمون ایجاد نشود ،و آن شکل طوری نباشد که بتواند هر چه بیشتر
و صریحتر دامنه مضمون را بسط دهد و در تفهیم آن مفید واقع گردد« ،مضمون در برج
عاج مخیله نویسنده» محبوس خواهد ماند.
وایندو ،کاریست که هروه بازن کرده و خوانندگان را به تحسین و عالقه برانگیخته
است.
سبک هروه بازن ،سبکی است مشکل ،دارای جمالت و عباراتی کنایه آمیز و متکلف،
کلماتی سنگین و مطنطن ،لغاتی مهجور و وحشی و در عین حال صریح تا حد وقاحت،
بطوریکه بعنوان مثال میتوان صحنه مربوط بعشقبازی او را با مادلن الورژرهای درین
کتاب و اشارات ناسزآمیزی را که باشخاص مختلف مثل عمو و پدر و مادر خود میکند
ذکر کرد.
ما نویسنده رک نویس و صریح اللهجه و همچنین داستانسرای خوش طبع و پر طنز
در ادبیات خود و جهان بسیار میشناسیم .آناتول فرانس ،در فرانسه و دی اچ .الورنس،
نویسنده معروف انگلیسی (صاحب کتاب افتضاح مادام جاترلی) بزرگترین و بهترین نمونه
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نویسندگان انواع مزبور در ادبیات اروپای غربیاند.
ولی طنز و کنایه آناتول فرانس هرگز جنبه تعرض نداشته و مانند جمالت مطنطن
و سنگین بازن ،بسان پتک انتقاد و دشنام بر سر افراد و حوادث فرود نیامده و همچنین
صراحت و وقاحت دی .اچ .الورنس در توصیف پائن تنه فلج «مادام چاترلی» دارای
چاشنی سادگی و لطافت صحنههای مشابه در آثار بازن نیست.
اساسا کنایه وطعن ،از مشخصات سبک بازن بشمار میرود و همیشه خواننده احساس
میکند که در خالل جمالت پر طمطراق بازن دشنامها و تحقیرهای نگفتهای متبلور شده
و پرسنگینی سگ او افزوده است.
چنانکه در واقع انتخاب خانواده رزو و شرح زندگی و روابط افراد آن با یکدیگر ،خود
طعنه ایست با اجتماع فرانسه و کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی ،و سیستم تربیتی
قدیم متداول در آن.
باری ،افعی در مشت بعنوان اولین کتاب دارای این خصوصیات بسال  ۱۹۴۸منتشر
شد و در اندک زمانی آنچنان موقعیت عظیمی کسب کرد که تا سال ( ۱۹۵۴یکسال
پیش) فقط در کشور فرانسه یکصد و هشتاد و پنج بار بچاپ رسید و مجموعا ۲۲۰۰۰۰
را نسخه از آن بفروش رفت.
برای مزید تعجب خوانندگان باید توضیح داد که رقم چاپ و تجدید چاپ آثار بزرگترین
نویسندگان اروپائی در کشورشان ،تاکنون بچنین میزانی ،آنهم در ظرف چنین مدت قلیلی
نرسیده است .مثال آثار موریس مترلینک فیلسوف معروف بلژیکی که بزبان فرانسه
چیز مینوشت فقط یکصد و سه بار تا موقع مرگش در آنکشور بچاپ رسید و آثار برناردشا
نویسنده شوخ و بذله گوی انگلیسی هرگز از یکصد چاپ متوالی در کشورش تجاوز نکرد
و ایندو نویسنده نویسنده بزرگ تنها نویسندگانی هستند که کثرت چاپ را انتشار آثارشان
در اروپا ضرب المثل است.
بهرحال افعی در مشت غوغای عجیبی در جهان ادب و تربیت بپا کرد .ناگهان ده
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پانزده روزنامه در فرانسه و بلژیک و آلمان شروع بنقل آن در پاورقیهای خویش کردند و
هفت ماه بعد ترجمههای ایتالیائی ،اسپانیائی ،آلمانی ،انگلیسی و روسی آن با مقدمههای
جامع و مفصلی انتشار یافت و استقبال شدیدی از آنها بعمل آمد بطوری که در ایتالیا
عدهای از کارگردانان مشهور فیلمهای تربیتی ،بفکر تهیه فیلمی از آن افتادند و در اسپانیا
منتخباتی از آثار بازن منتشر گردید که بصورت کتب درسی درآمد و در فرانسه نیز برای
اولین بار بحث و تفسیر کتاب افعی در مشت بمسابقه گذاشته شد و در سویس یکی از
آکادمیهای بزرگ عنوان «استاد نثر مشکل و فنی معاصر فرانسه» را بنویسنده آن داد.
در  ۱۹۴۹اثر دیگر بازن بنام سری که بدیوارها میخورد منتشر شد ،که در آن بار دیگر
نویسنده بصورت جوانی که با هزاران امید و آرزو در میان اجتماع بدنبال حقیقت میگردد
و پس از مدتها تالش ،سرش بدیوارهای یاس و اندوه و تضاد و غرض میخورد ،جلوه
میکرد .سری که بدیوارها میخورد نمودار یک سرگشتگی عمیق اجتاعی بود که امروزه
میان جوانان تمام ممالک وجود دارد و چون آنها در میان در پای تالطم و تصادم عناصر
اجتماعی راهی بسوی حقیقت نمییابند و عوامل داخلی مربوط بگذشته بر یاستان دامن
میزند ،مانند ارسکین کالدول آمریکائی دست بر روی دست میگذارند و از صمیم قلب
بریشخند و استهزاء میپردازمجند .شاید بتوان صرفنظر از سبک بیان باز و کالدول (که
درست در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد) مضمون فکری آندو را با یکدیگر مقایسه کرد و
وجوه تشابهی میانشان یافت.
در سال  ۱۹۵۱دومین کتاب از مجموعه رزوی او بنام مرگ کره اسب منتشر شد.
افعی در مشت و مرگ کره اسب ،در واقع دو کتاب مکمل یکدیگرند که در عین حال هر
یک اثری جداگانه و ممتاز بشمار میروند .مضمون آندو تقریبا شبیه یکدیگرست ،منتهی
هر یک نمودار مرحل ه جداگانهای دارد از زندگی داخلی افراد خانواده رزو و روابط فیما بین
آنها هستند.
وقتی کتاب دوم مجموعه رزو منتشر شد ،مجله معروف له نو ول لیترر درباره آن
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نوشت«:این کدام زبانیست که کوشیده است حوادث زندگی را با وضعی سهل و ممتنع
وصف کند و این کدام حادثه زندگی است که الهام بخش نویسنده در انتخاب چنین قالب
و مضمونی برای آثار خویش گردیده است؟»
در همین سال مجله معروف گازت لیترر (که هم در سویس و هم در فرانسه چاپ
میشود) جایزهای بمنظور معرفی بزرگترین و پرخواننده ترین نویسنده سال معلوم کرد ،که
هروه بازن برنده آن شد و بعنوان سپاسگزاری از مجله مزبور و خوانندگانش هزار جلد از
دو کتاب بزرگ رزوی خویش را با جلد و صحافی و کاغذ عالی و مرغوب بآن مجله اهداء
نمود و تقاضا کرد که بین خوانندگانش بقید قرعه تقسیم کنند .عالوه براین ،کتابخانه
مزانژ در استراسبورک ،شروع بانتشار سلسله آثاری از بدیعترین و برجسته ترین آثار ادبی
قرن حاضر نمود که افعی در مشت و مرگ کره اسب را ،مجموعا در یکجلد در صدر آن
منتشر ساخت و بعنوان «کتاب منتخب سال» بانجمن ادبی فمینا عرضه داشت.
انجمن فمینا چهار سال این دو کتاب را بعنوان «بهترین اثر» سال انتشار داد و در هر
چاپ جدید آن موکدا متذکر گردید که هنوز ذرهای از ارزش و اهمیت این کتاب کاسته
نشده است.
در سال  ۱۹۵۲اثر جدیدی از هروه بازن منتشر شد که بنوبه خود شور و غوغائی
عجیب برپا کرد .این اثر که بلند شو و راه بیفت نام داشت وقف سرگذشت جوانی بود که
در میان ظلمات اجتماع ،باالخره راهی را که خودش افتمندانه میپندارد بانجام میرساند.
این اثر و اثر دیگر او بنام روغن روی آتش که در سال  ۱۹۵۴منتشر شد در واقع دو کتاب
مستقل و مجزا هستند که موضوع آنها نیز مراحل مختلف زندگانی جوانان و اشخاص ،با
توجه باوضاع داخلی و خانوادگی آنهاست ولی همه خوانندگان آثار او بسهولت پی میبرند
که دو کتاب مزبور نیز دنباله سرگذشت افراد خانواده رزو بشمار می رود ،یعنی تمام کتب
بازن در واقع منعکس کننده مراحل مختلف حیات خود اوست.
درین فاصله (فاصله بین افعی در مشت تا روغن روی آتش) هروه بازن مجموعه
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نو ولی نیز بنام اداره ازدواج منتشر_ ساخت و در آن وقایعی را که در دفاتر ازدواج و
طالق کشوری رخ میدهد تشریح کرد .اداره ازدواج ،که نوولهای آن ،هر یک در نوع خود
شاهکاری از رئالیسم تلخ و قوی بشمار میرود ،نتیجه تحقیقات او در زندگی عملی ،یعنی آن
مواردیست که زندگی خصوصی افراد ،با قوانین موضوعه اجتماع برخورد میکند.
تا سال  ۱۹۵۴آخرین کتاب هروه بازن موشها نام داشت که در ظرف مدت قلیلی
بچاپ دهم رسیده است .غیر ازین ،نویسنده عالیمقام دیوان شعری موسوم به عادات نیز
دارد که میان مضمون آن و کتب نشری وی ،تشابهی آشکار میتوان یافت.
ولی کتب مجموعه رزوی او ،افعی در مشت و مرگ کره اسب همچنان اولین و بزرگترین
کتب وی بشمار میروند و حتی چنانکه مجله آلمانادلتر (سالنمای ادبی) چاپ فرانسه و
بلژیک ادعا کرده است «هروه بازن نخواسته یا نتوانسته است که هرگز ،اثری مانند افعی
در مشت بوجود بیاورد .این کتاب یکی از مفاخر تمدن قرن ماست و از ستارگان قدر اول
ادبیات معاصر فرانسه بشمار میرود ».اگر به خاطر بیاوریم که این مجله در هر دو کشور
تحت نظر استادان بزرگی نظیر ،فرانسو اموریاک ،آندره بیلی ،فرانسی کارکو ،آندره موروا
وعدهای دیگر از رجال برجسته ادب فرانسه منتشر میشود ،بخوبی میتوانیم بارزش این
اظهار نظر پی ببریم .ضمنا باید خاطر نشان ساخت که از دو سال پیش این مجله کتاب
افعی در مشت را در شماره سوم «کتاب سال» خویش انتشار میدهد و جائزه «مخصوصی
هم بنام آن تعیین نموده است .در سال  ۱۹۴۵مجله ادبی لیتراتور مدرن (ادبیات جدید)
در فرانسه آماری از چاپ و تجدید چاپ و ترجمه این کتاب و جوائزی که در کشورهای
مختلف بآن و مترجمین یا مفسرین آن تعلق گرفته منتشر ساخت که بموجب آمار مزبور
معلوم شد مجموعا در سراسر عالم بیست میلیون نفر آنرا خواندهاند و یکصد جائزه ادبی
بزرگ و کوچک از برزیل و شیلی تا عراق هندبآن و مترجمین و مفسرین آن تعلق گرفته یا
بنام آن بوجود آمده است.

***
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مترجم فارسی ،اوال از خواننده گرامی بعلت تصدیع و اطاله کالم معذرت میطلبد ،ولی
ضمنا ناگزیر از ذکر این نکته است ،که ترجیح داده یکی از مقدمههای مفصل چاپهای
مختلف «افعی در مشت» را ترجمه نکن و جان کالم را بصورتی که فایل هضم برای یکفرد
متوسط الفهم ایرانی باشد ،بیان نماید.
ثانیا ،ناچار است تذکر دهد که کتاب دوم مجموعه رزو را نیز بنام مرگ کره اسب در
دست ترجمه دارد و دوستان متجم میتوانند آثار گرانمایه دیگر او بخصوص بلندشو و راه
بیفت ویرا بفارسی برگردانند.
ثالثا با تمام کوششی که برای ساده کردن جمالت مشکل و پیچیده کتاب و تجزیه
عبارات آن بعمل آمده ،احتماال نکات دشوار و نامفهومی نیز در آن وجود دارد .وانگهی
ساده کردن لغات و عبارات کنایه آمیز بعلت بضاعت مزجاه مترجم ممکن است قدری
ویرا از سبک اصلی نویسنده منحرف ساخته باشد که در اینصورت محتاج راهنمائی
منتقدان گرامی است ،مضافا باینکه در تمام موارد امانت و صداقت کافی ،مورد نظر او
بوده است.
یزد_ فرامرز برزگر
1325
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توجه
 -۱تمام عالمات استفهام و تعجب و پارانتزها و گیومه هائی که در این کتاب
بکار رفته ،منقول از متن اصلی است و مترجم در آن دخالتی نداشته است.
 -۲معهذا در مواردی که مترجم توضیح بیشتری را در متن الزم میدانسته،
(و در تمام کتاب از آند مورد تجاوز نمیکند) توضیحات خود را با امضای م
(مترجم) مشخص ساخته است.
 -۳توضیحات ذیل صفحات بغیر از مواردی که خود نویسنده بآن اقدام
کرده و با امضای (یادداشت مولف) مشخص گردیده ،تمامی از مترجم است
که از منابع مختلف گردآوری گشته است.
 -۴کتاب را باید قدری دقیقتر از کتب معمولی مطالعه کرد تا بخوبی مفهوم
واقع شود.
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آفتاب طالئی رنگ و مالیم ،اما دنباله داری بدن آفتاب سوخته و فلزی افعی را که
معصومانه بدور خود چنبر زده بود ،گرم میکرد .او چنانکه گوئی زرگر قویدستی سه چنبر
زرین ،از اندام قشنگش ساخته باشد بیحرکت بر جای قرار داشت .چشمهای آبی زیبایش
ابدا مشاهده نمیشد ،زیرا خوشبختانه وقتیکه باو نزدیک شدم بخواب رفته بود.
او کامال خوابیده بود ،بدون شک ضعف پیری و بلع تعداد زیادی قورباغه ،بناراحتی
معده دچارش کرده بود .گویا از طفولیت اندامی قوی و سهمگین داشت و خزندگان
اطراف خود را نابود میساخت زیرا بمظهر مجسم یکی از غولهای اساطیر مذهبی شباهت
داشت .من آنطور که الزم بود رفتار کردم .حیوان را بچابکی از گردنش گرفتم .آری او
را از گردنش گرفتم و اینکار را هم با استفاده از مناسبترین فرصتها کردم .خالضه بگویم
معجزهای صورت گرفت که در میان خانواده خشکه مقدس و مذهبی ما آتشی دامنه دار
روشن کرد.
من درست گردن افعی را از باالی سرش گرفتم و دیگر کاری انجام ندادم .این فشار
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ناگهانی ،مثل فنر ساعتی که از خزانه بخارج بجهد ،او را از جا جهاند .برای افعیام خزانه
ساعت ،در حکم زندگی بشمار میرفت و ازینرو برای اولین و آخرین بار ،طی ثانیهای بعد
بحرکت ناامیدانهای دست زد ،بدور خود پیچید و از هم وا شد.
ولی این پیچیدنهای مایوسانه او بدور هشتم ،ابدا مرا مجبور برها ساختن او نکرد.
خوشبختانه سر افعی (مثل دشمن قدیمش ،شیطان) مثلث شکل است و بگردنی باریک
اتصال دارد .بطوریکه دست میتواند بدور آن قبضه شود .و باز خوشبختانه پوست تن
افعی زبر و دارای فلهای خشکی است که فاقد خاصیت لیزی و چسبندگی پوست سایر
مارهاست ،و چه بسا که مارها از همین خاصیت بدن خود بعنوان یکسالح دفاعی استفاده
میکنند .من بدون هیچ اضطرابی بیش از پیش او را فشردم اما همچنان متعجب بودم که
چگونه چنین موجودی ،با آنهمه آرامش و سکون ظاهری ،که بنظرم بازیچه بی آزاری آمد،
بچنان سرعت و خشونتی بیدار شد و شروع بمقاومت در دستم کرد .او را فشردم .مشت
قوی و ناخودآگاه یک طفل خردسال ،دست کمی از یک منگنه نیرومند و آهنین ندارد.
وقتی او را فشار میدادم ،برای آنکه بهتر تماشایش کنم و خوب بشناسم آهسته
آهسته ببینی نزدیکش میکردم ،نزدیک و نزدیکتر ...اما مطمئن باشید که در چند
میلیمترینقطهای که ممکن بود او شرار زهر آگین خشم خود را غفلتا بر آن بریزد نگاهش
داشتم.
او چشمهای آبی قشنگی داشت .شما میدانید که افعی ،چشمهای آبی الجوردی و
زیبائی مثل صفحه کبود ساعتهای مچی دارد ،اما باز میگویم که چشمهایش به یکجفت
یاقوت زرد و درخشان میمانست که میان آنها خط سیاهی مشاهده میشد و چنان از برق
غضب میدرخشید که زود توانستم اندازه خشم و کینه او را تشخیص بدهم.
بعد نگاهی بمادرم فولکوش انداختم .میل داشتم حداقل باو بگویم که من فقط
خواستهام با این حیوان بازی کنم( .آه! چه بازی مطمئنی!)
افعی دو سوراخ کوچک هم در بینی داشت .دهان بزرگ و بازش مثل گل ثعلب
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میمانست و در میانش ،آن زبان دوسر معروف میلغزید.
گوئی یکی از این زبانها برای آدم ،و دیگری برای حوا خلق شده بود.
باز میگویم که او را در مشت خود میفشردم زیرا این مسئله اهمیت دارد و مخصوصا
از لحاظ افعی بسیار اهمیت دارد .فشار بتدریج زیاد میشد و زندگی کم کم از دو چشم
اورخت برمیبست .بدنش نرم و ساکت میشد و مثل یک چوب موسی ( )۱در دستهایم
میافتاد .البته گاه از جا میجهید ،اما فواصل این جهیدنها هر لحظه بیشتر میشد .ابتدا
بطور حلزونی میپیچید ،بعد مثل عصای کار دینالها بدنش راست میشد و باالخره بصورت
عالمت استفهام (؟) در میامد .من همچنان او را فشار میدادم .عاقبت یکی از عالمات
استفهامی که او با بدنش رسم کرد ،بصورت عالمت تعجب (!) در آمد ،راست و قاطع
ایستاد و نلرزید .دو یا قوت زرد چشمهایش خاموش شد و قطعات آبی رنگی شبیه تافته
الجوردی آنرا پوشاند .افعی ،افعی من مرده بود و یا بهتر بگویم در نظر من که کودکی
بیش نبودم بصورت قطعه فلز آفتاب سوختهای درآمده بود که چند لحظه قبل ،آنرا در
پای سومین درخت چناری که در مجاورت پل قرار داشت پیدا کرده بودم.
من بیست دقیقه با او بازی میکردم و هر طور که دلم میخواست با او ور میرفتم و جسم
بی عضو و اندام او را که مطلقا رمقی بر تن نداشت میفشردم.
هیچ موجودی خوبتر از مار نمیمیرد ،این تکه گوشت ،خیلی زود ،تاب و توان خود را
از دست داد و فروغ زندگی در او فروخفت .از آن ببعد لجوجانه رنگ روشن و درخشان
شکمش را که سایر موجودات تا سر حد مرگ مایل بنشان دادن آن نیستند بمن نشان
میداد و کاریرا که حیوانات بخاطر عشق هم نمیکنند ،او میکرد.
من مشغول پیچیدن آن بدور قوزک پایم بودم که زنگ البل آنژری صدا کرد و همه را
بصرف مربا خواند .آنروز قرار بود که ظرفی از مربای آلوزرد را تمام کنیم ،این مرباچهار
سال تمام در قفسه مانده و این حیث کمی فاسد شده بود اما بهرجهت خیلی بیشتر از
«ژله» های انگور فرنگی لذت داشت .این ژلهها بطرز نفرت انگیزی زیر نانهای مربا زده
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چ میکرد .من بی آنکه وجود افعی را در پایم فراموش کنم ،با پاهای کثیفم شروع
قرچ قر 
بدویدن کردم  .ایندفعه دم او را گرفته بودم و بطرز قشنگی تکانش میدادم
اما ناگهان صدای جیغی مرا از عالم تفکرات خویش بیرون آورد .مادمو ازل ارنشتین
لیون ،که دختر کی نیمه ترسو بود از پنجره فریاد کشید،
_ زود باش ولش کن!
و بعد با اندوه افزوده
_ آه! پسرک بیچاره!
من مبهوت ماندم ،عجب اتفاقی! صدای فریادها ،جیغها و نداهای متقاطع فراوان همراه
با صدای پای عدهای که دیوانه وار روی پلکان میدویدند بگوشم رسید« ،خانم! آقا! آقای
آیه! از اینطرف!» دیگران کجا هستند؟ صدای عوعوی کاپی سگمان را شنیدم .تا قوسها
بصدا در آمد( .در آنزمان کتاب بیخانمان را خوانده بودیم) و باالخره مادربزرگ با آن کاله
تارک دنیائی سفیدش پیدایش شد .او مثل همیشه پوتینی پوشیده بود و در حالیکه پیراهن
بلند و خاکستری رنگ معمولیاش را بر تن داشت ،ناگهان از دری که بمحراب افتخار باز
میشد بیرون پرید .در همان زمان عمه ترزیار تولومی ،کنتس دوالمپیر و باالخره عمویم
که بدفتر داری کلیسا اشتغال داشت از جانب راست ساختمان که کتابخانه در آن واقع
بود ظاهر شدند از سمت چپ یعنی از طرف جامه دار خانه نیز سر و کله کلفت ،آشپز و
مربیه کلیسا پیدا شد باالخره تمام افراد فامیل با اعوان و انصارشان از منافذ بیشمار البل
آنرژی که کمیشگاه بزرگی بود بیرون دویدند.
واقعا همه عناصری محتاط بودند! در فاصله کمی از افعی بدورم حلقه زدند و به بگو_
نگو پرداختند .حیوان همچنان دور انگشتهایم میگشت و حرکاتش کامال نشان میداد که
فشار من فقط کمی او را بیحال کرده ولی همچنان زنده نگاهش داشته است.
عمه ترز پرسید:
_ مرده است؟
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خدمتکار جواب داد.
_ امیدوارم که زهر نداشته باشد.
مربیه گفت:
_ فردی! نزدیک نشوید!
آشپز که زنی کر و الل بود جواب داد:
_ اوف! خدایا!
آبه بمن گفت:
_ بتو قول میدهم که اگر بمن نزدیک بشوی یکی از آن اردنگهائی...
مادربزرگ خطاب بمن افزود:
_ ببین جانم! این چیز نفرت انگیز را دور بینداز!
من باحالی مغرور و پیروزمند سالح هولناک خود را بطرف عموی دفتر دارم دراز کردم.
عمو که فطرتا با خزندگان دشمن بود قدمی بعقب برداشت و همه از و تقلید کردند .اما
گویا مادربزرگ شجاعتر از همه آنها بود زیرا بعلت مادربزرگی بادی بگلو انداخت و بمن
نزدیک شده با کف دست ضربه شدیدی بحیوان نواخت و ناچارم کرد که ازو دست
بردارم .افعی بیحال روی پیشخوان عمارت افتاد و عمویم که از بیجان شدن او مطمئن
شده بود ،وحشیانه شروع بکو بودن او با پاشنه پا کرد بحدیکه وقتی او را مشغول کشتن
دوباره افعی دیدم بیاد معبود بزرگش سن میشل افتادم.
با آنکه دیگر خطر از من گذشته بود ،در طرفه العینی هفت هشت دست زنانه لخت و
عورم کرد و شروع بتجسس در اعضاء و مفاصلم نمود .اتفاقا تمام نقاط بدنم حتی قوزک
پایم سالم بود و کوچکترین اثر گزندگی در هیچ جایم دیده نمیشد .دوباره پیراهنم را بمن
پوشاند زیرا بهیچوجه شایسته نبود که یکی از افراد خاندان رزو ،در مقابل خدمتکارانش
برهنه بایستد ،ولو آنکه کودکی بیش نباشد .عمویم که تازه از سر کوبی افعی فراغت
حاصل کرده بود چون مجسمه عدالت و انصاف با قیافهای جدی و اخمو بمن نزدیک شد
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و در حالیکه دستها را از دو طرف لبادهاش آویزان کرده بود فریاد زد:
_ آیا افعی ای طفلک ابله را گزیده است؟
_ نه! جناب میشل!
_ مادر جان خدا را شکر!
بعد همه دعای پاتر_ او را یک دعای شکرگزاری قدیمی است ،در سکوت محض
خواندند .آنگاه عموی دفتردار مرا در آغوش کشید و بروی زانوی خود گذاشت و در
حالیکه چشمهایش را باسمان بلند کرده بود ،چند ضربت منظم به لمبرم زد.
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البل آنژری برای آخوندهای خشک و متعصبین کوتاه فکری که بانتظار مراسم مذهبی
مضحک آخر هفته ،روزگار میگذرانند نام باشکوهی است .خوبست بگوئیم که البل آنژری
(خانه فرشتگان) تغییریست که متعصبین با مالیمت و تملق بکلمه بوالنژری (نانوائی)
دادهاند .وقتی باین حقیقت پی بردیم ،فقط باید اضافه کنیم که بقول آنها «انسان همیشه
فقط با نان زندگی نمیکند ،بلکه ببرکت از تمام آیاتیکه از دهان خداوندی» نازل میشود
روزگار میگذرانند و اگر این حقیقت نیز مورد قبول قرار گیرد من برای شما قسم میخورم که
تحریفی که از لفظ نانوائی بعمل آمده ،بسیار صحیح انجام گرفته است زیرا تا آنجا که من
دیدم در بوالنژری (نانوائی) یا البل آنژری ،همیشه نان بیمایه و فطیر میپختند!
ساده تر صحبت کنم ،البل آنژری ،تقریبا از دویست سال پیش ،کانون اجتماعی
خاندان رزو است .این بنا که بکوشش دسته جمعی همه افراد فامیل ساخته شده وبدون
شک ایجاد آن از ساختمان تنور نانوائی شروع گردیده ،حاال بصورت یکی از ابنیه تاریخی
در آمده است .البل آنژری که ساختمان بزرگی متصل بهماست دارای پیشخوان وسیعی
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ال بقصور برج و بارو دار
است که تمام اطاقهای داخلی آنرا در برگرفته و از نظر ظاهری کام 
و ناموزونی که مطلوب بورژوازی ،بهمان ترتیب که باختن قصور کنگره دار برای خویش و
ایجاد برجهای کوچکی در آن عالقه دارند از ساختمانهای ساده و متحدالشکلی که محراب
در آن وجود ندارد منزجرند .دهقانان ما .که از خاندانهای نزدیک دهقانان برتانی بشمار
میروند ،مانند بورژوازی محیطشان ،تا آنجا که میتوانند مزارع خویش را بشکل مربع ایجاد
میکنند و ثروتمندانشان اصطبلهای خود را از سنگهای زیبا ومرغوب میسازند ،حال آنکه
این سنگها در مناطق آنها نایاب است و باید با تحمل گزاف از بکون الکاریر وارد شود.
اما گویا پولدارها بتناسب اراضیای که در اختیار دارند ،در قصور خویش محتاج
تعدادی اطاق و برج وباروی بیفایده هم هستند ،تا مانند وسعت اراضی ،دیوان ایشان را
بجامعه بیشتر کند.
البل آنژری ،بدون آنکه کلیسای کوچک آن بحساب بیاید ،دارای سی و دو اطاق
است .عالوه براین دو برج کوچک دارد که دو اطاق بزرگ استراحت در آن واقع شده و
دارای گلخانه وسیعی است که نمای آن بسمت شمال قرار گرفته و چنان فضا را اشغال
کرده است که هر ساله در فصل زمستان خر زهرههای غول آسا در گوشه و کنار آن
میروید .کلبه کوچک و مستحکم باغبان نیز وصل باین گلخانه است و تعدادی اصطبل
که بصورت گاراژ درآمده و چند اطاق مخصوص خدمتکاران هم در آن دیده میشود.
تازه تمام اینها ابنیه البل آنژری را تشکیل نمیدهد زیرا در گوشه و کنار آن هم کلبههائی
وجود دارد که در اختیار روحانیون منزوی است و فقط در روزهای برگزاری نماز جماعت
کشاورزان ،از آنها بعنوان چاپارخانه استفاده میشود! درینجا من از ذکر چند النه کبوتر،
که از مدتها پیش مورد اشغال گنجشکها قرار گرفته است و دو سه چاه خشک ،که چند
سنگ اوح خوش تراش قسمت فوقانی شانرا زینت داده ،و دوپل کوچک قشنگ که
بروی جویبار آب موسوم به اومه کشیده شده صرفنظر میکنم .معهذا باید بگویم که چند
گذرگاه مشجر و در حدود سی نیمکت سنگی ،یا چوبی در گوشه و کنار پارک وجود دارد تا
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عالیجناب راهب کلیسا بتواند دائما بر روی آنها رفع خستگی کند.
از طرفی این نیمکتهای راحت ،تنها وسیله آسایش در البل آنژری است .بجای تلفن
و دستگاههای حرارت مرکزی ،او راد مذهبی در آن کار میکند! سادهترین وسیله ارتباط
یعنی حتی اعالنهای کوچک محلی هم در آن موجود نیست .آب ،درصد متری بنا از
اعماق چاهی مرددانه بیرون میآید و اطراف این چاه را قشری از حلزون پوشانده است.
بجز سالن عمارت ،که صحن آن مستقیما همسطح خاک است ،سایر اطاقها از سنگفرش
مربع شکلی مفروش گردیده است .من در بکار بردن کلمه «سنگفرش» تعمد دارم زیرا
مربعهای مزبور بهیچ وجه با هم ارتباطی ندارند و بدتر از همه آنکه آشپزها مجاز نیستند
جز تا سنگ لوح نو آیان لو گراوآیر جلوتر بیایند .این سنگ که بصورت تخته تراشیده
شده ،بطرز مبهمی زمین هموار را میپوشاند .در البل آنژری بخاری دیواری وجود ندارد اما
بخاریهای بزرگی هست که با سوخت معمولی میسوزد .بهمه اینها باید رفت و آمد قلیلی را
که از طریق خیابانهای باریک و دهقانی پارک صورت میگیرد افزود ،زیرا این کوره راههای
بین مزارع را بوتههای درشت کلم ،مسدود کرده و کلم هم غذای محلی البل آنژری
است زیرا دهقانان آن بتا بیعت از سنت سوله دوها یعنی اربابان قدیمشان ،کلم را غذای
منطقهای خویش میدانند و وقتی اطالعات شما درباره البل آنژری بدینجا رسید مانند من
تصدیق خواهید کرد که فقط در تابستان میتوان در آن سکونت نمود ،زیرا تابستان فصلی
است که آب باطالقهای اطراف جویبار اومه بخار و خشک میشود و اومه بصورت قشر
باریک و سنگواره مانندی در میآید که اغلب پای بچههائی که در طلب تخم مرغ موسوم
به افاروات ( )۱هستند در آنها فرو میرود!
مادربزرگم که سالی دوبار درست در روز معینی خانه تکانی میکرد ،باین حقیقت آگاه
بود و هیچوقت فراموش نمیکرد که پیانو ،ماشین خیاطی و دیگ قرمز رنگ مسی خود را
بآنجا بیاورد و خود میدانست که هیچکدام از این اشیاء تالی ندارد :معهذا ما ملزم بودیم
که در تمام مدت سال در منزل (بروی میمش تکیه میکنم) بمانیم و به همان قانع باشیم
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و مثل نجیب زادگان روستائی محل ،که در شرایطی مشابه ما قرار داشتند ،راه قناعت در
پیش بگیریم.
ناحیهی ما در زمانیکه داستانم آغاز میشود ،یعنی در بیست و پنج سال پیش خیلی
عقب ماندهتر از حاال بود .بدون شک عقب ماندهترین نواحی فرانسه بشمار میرفت .این
ناحیه که زمین آنرا قشری از خاک رس پوشانده بود در مرز مشترک سه ایالت بزرگ،
ماین ،برتانی و آنژیو قرار داشت و دارای اسم معینی نبود و بعالوه هیچ سابقه تاریخی بجز
حوادثی که در جریان انقالب کبیر در آن رویداده بود در گذشتهاش مشاهده نمیشد.
مردم آنرا با سامی مختلف ،گرائونه ،سگره آن ،بوکاژ آنژون مینامیدند و شما در انتخاب هر
یک ازین اسامی برای آن مختارید .بین دو معدن نمکی که در این منطقه واقع بود ،جاده
مرزی کهنهای وجود داشت که سه ناحیه در امتداد آن قرار داشتند .از قرنها پیش جاده
مزبور تحت مراقبت شدیدی قرار داشت و فشار وحشیانهای را تحمل میکرد .این جاده که
بجاده فولونر موسوم است از دهستان نمک قرمز (روژ سل) و قلمرو هفت محکوم (ست
پاندو) میگذرد و هنوز منطقه اخیر برای ساکنینش قلعه شومی بشمار میرود زیرا در آن
هیچ چیز جالب توجهی وجود ندارد! چمنزارهای کوچک این ناحیه ،فقط از علفهای هرزه و
خشن پوشیده شده و از راههای ناهموار و پست و بلندی دارش ،بمعیت ارابه چهار چرخه
میتوان عبور کرد .تعداد بیشماری پر چین خاردار که صحرا را بصورت صفحه بازیای با
مهرههای ریز و درشت در میآورد و درخت سیبی که دبق بدورش پیچیده و چند گلستان
گل اطلسی ،مخصوصا هزار و یک برکه کوچک ،که داستانها از حوادث طبیعی در آنها
نهانست ،جویبارهای ظریف آب و جیرجیر مداوم غوکها ،اینها ،نکات تماشائی ناحیه
مزبور بشمار میرود ،بطوریکه برای بکاسینها ( ،)۱خرگوشها و جغدها یک بهشت زمینی
محسوب میشود.
اما از لحاظ افراد بشر وضع چنین نیست .یک نژاد الغر از «اعقاب گولو آهای فاسد»
که نژادی تنبل و اغلب مسلول و سرطان زده است در آن سکونت دارد .بومیان این نژاد
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سبیل آویزانی پشت لب میگذارند و روبان آبی رنگی بکاله خود میبندند و عالقه شدیدی
بغذاهای غلیظ و سفت دارند .ارادت نسبت بقصور و کلیسا ،نفرت از کالغ و عالقه
شدید بعرق گوجه و مخصوصا شراب گالبی از مختصات زندگی آنهاست .تقریبا همه
این اشخاص اعم از پدر و پسر ،اجاره دار اراضی مزبور هستند ،و با آنکه از نظر اجتماعی
با ندازه بزی شعور ندارند ،شش هفت نفر ،کنت وویکنت جمهوریخواه ،بعنوان نماینده
بمجلس میفرستند و نیمی از فرزندانشان در مدارس عیسوی تربیت میشوند بطوریکه و
قتی بسن رشد میرسند ،طفیلیهائی بیش نیستند و اغلب بعنوان نوکران بی حقوق نجیب
زادگان داخل خدمت آنها میشوند.
قدیمترین افتخارات خانوادگی ،که موضوع اشعار و چکامه های بیشماریقرار گرفته
ولی اکنون مثل شبکالههای ساده ،در غبار گذشته نابود شده است ،باین سرزمین تعلق
دارد.خوبست بدانید که من از اهالی این منطقه هستم و بخانواده رزو که از معروفترین
خانوادههای این ناحیه است تعلق دارم .وقتی میگویم معروف ،مقصودم آن نیست که
شهرت خانوادهمان در سراسر کره ارض پیچیده است ،بلکه ما فقط خاندانی هستیم که
شهرتمان از چهار دیوار ایالتمان تجاوز کرده و در مغرب کشور ،اسم و رسم ما بعنوان
آثار عتیق و گرانبها روی سینیهای قشنگ مسی حک شده است .بورژوازی محلی بما
حسادت میورزد و نجبا بگرمی از ما استقبال میکنند .و حتی گاهی اگر توانسته باشند
یکی از افراد ما را بخدمت خود در بیاورند ،از شوهر دادن دختران خود بجوانان ما ابا
ندارند(راستش را بگویم ،بر اثر غرور مالیمی ،یادم رفت افعال جمله فوق را بصورت
ماضی استمراری بیاورم!)
بدون شک شما بر اثر خواندن این چند صفحه ،هنوز نمیدانید که کلودرزو جدا عالی
خاندان رزو یکی از افسران طرفدار وانده بوده که برای اولین بار در زمان پیشرفت موقتی
ارتشهای کاتولیک و سلطنت طلب وارد پوندوسه شده است.
(این ارتشها را از آن ببعد در ایالت ما ارتش کانولیک فرانسه میگویند ).بعالوه حتما
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نام فردیناندرزو که در ابتدا از منشیهای داوطلب بوده و بعدا در جمهوری «آنها» بعنوان
یک نماینده محافظه کار وارد مجلسشان شده ،بگوشتان نخورده است .اما راجع به رنه رزو
بگویم .آیا واقعا این مرد کوچک اندا سبیلو را نمیشناسید؟
او همان کسیست که با نوک انگشت کاله عقبداران ارتش بورنی را بطرفی پرتاب
کرد و داستان نبوغ و شجاعتش چنان در منطقه پیچید که جوائز مدارس عیسوی بنام او
توزیع گردید .پس حاال خبردار بایستید و بمن احترام بگذارید زیرا رنه رزو عموی پدرم
بوده است .عالوه بر این خصوصیت دیگری نیز داشته که شما از آن خبر ندارید و آن
یک سلسه تغییر دائمی است که خط اصلی زندگی او را تشکیل میدهد؛ مثال وطن او،
عقیده او و حرفه او دائما تغییر میکرده .مراجعت او بآلزاس و عالقه او بدوران ساختمان
قصور کنگره دار ،همه ناشی از تغییرات شگرف مزبور بوده که بهیچوجه شما نباید از آن
بی اطالع بمانید .رنه رزو «جال دهنده افتخارات خانوادگی» ما و بزرگترین رجل خاندان
ماست ،افسوس که خیلی دیر متولد شد و نتوانست در سلک سربازان فداکار جنگهای
صلیبی در آید و خیلی زود مرد و نتوانست ناظر پیروزیهای عالی احزاب رنگارنگ در
مبارزات اجتماعی باشد اما خوشبختانه با افتخار تمام بعنوان یکی از برجسته ترین سوار
کاران دوران خود شناخته شده والحق در چابکسواری تالی نداشته است .رنه رزو فرمانده
سن گرگوار بود و برای انتشار آثار مقدسه چنان تعصبی بخرج داد که قرار دادهای عالی
منعقد ساخت .ببرکت همین کارها بود که توانست نام خاندان رزو را تا مدارج عالی_ مثال
آکادمی فرانسه ارتقاء دهد و مدت سی سال کون و کیلش را از کرسی آن پائین نگذارد.
( )۱احتیاجی نیست که بشما بگویم ،رنه رزو بطور ناگهانی در سال  ،۱۹۳۲بمرض سنگ
مثانه مرد و مرگ غیر مترقبه او ،از جمله آخرین فرصتهائی بود که او توانست برای باال
بردن شخصیت و عنوان خویش از آن استفاده کند ،زیرا تشییع جنازهاش تبدیل به رژه
باشکوهی از متفکرین حیران عالم فلسفه گردید و اتفاقا در آنروز باران شدیدی هم میبارید
که جز سرچشمه فیاض مراحم الهی نسبت بآن مرحوم چیز دیگری نبود!
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این قهرمان بزرگ ،براداری داشت که پدربزرگ من بود و پدربزرگم نیز مثل تمام
مردم جهان زنی داشت که باسم مذهبی .مریم موسوم بود این زن و شوهر یازده بچه پیدا
کردند که هشت تایشان را تحت همان تعلیمات مسیحی بار آوردند .علت آنکه پدربزرگم
و زنش صاحب یازده فرزند شدند آن بود که شش تا از بچههای اولشان دختر بودند و
چهارتایشان زندگی تاریک دنیائی در پیش گرفتند (یعنی عالیترین سرنوشتها را برای
خویش انتخاب کردند) بدین جهت الزم بود آنها پسری داشته باشند تا بتواند اسم و رسم
فامیل را حفظ کند زیرا دخترانشان در ردیف مردم عادی درآمده بودند .پدر من درست
هفتمین فرزند آنها بود و بهمین مناسبت نام حواری بزرگ ژاک را بر او گذاشتند( .ژاک
یکی از دو روحانی بزرگی بود که در قضیه سن فیلیپ قرار مصالحهای را با او گذاشت!)
و پدربزرگ گرامی وقتی مشاهده کرد که باالخره هفتمین فرزندش ترینه از کار در آمده
است ،دیگر حیفش آمد که قبل از داشتن سه چهار بچه دیگر از مادربزرگم مریم ،بمیرد.
بدینطریق پدربزرگم لیاقتی از خود نشان داد زیرا عزیز دردانهاش میشل رزو از روحانیون
بزرگ دین عیسی گردید و امروز دفتر دار روابط کلیسائی در آمین است.
بنابراین قضا و قدر ،یعنی همان قضا و قدری که باعث میشود یکنفر شوالیه بدنیا بیاید
و دیگری سیب زمینی ،همان قضا و قدری که در الطار اجتماع ،موجودات را با شانس
یک بر دو میلیارد ،ببازی میگیرد ،باعث شد که من بصورت یکی از افراد خاندان رزو بدنیا
بیایم ،و تولد من در حکم رشد جوانه کوچکی بر روی شاخه یکی از شجرههای کهنسال آن
بود و اگر معتقدات مذهبی افراد بشر را بان درخت زیتون بی باروبری فرض کنیم من یکی
از آخرین درختهائی بودم که در مزرعه عقاید بشری غرس گردیدم .همین قضا و قدرهم
باعث شد که من مادری داشته باشم ،مادریکه...
خوبست ازین جلوتر نرویم ...شما فقط بدانید که پدرم ژاک رزو در سال  ۱۹۱۳با
یکی از ثروتمندترین دختران کشور یعنی پل پلو وینیک ازدواج کرد .در آنسال پدرم درجه
دکتری خود را در علم کالم گرفته بود و در دانشگاه کاتولیکی کشور بتدریس اشتغال
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داشت (چنانکه همه میدانند ،این شغل ،شغل نان و آب داری نیست!) پل پلووینیک هم
نوه بانکدار معتبری بهمین نام داشت که اولی صاحب کرسی بزرگی در مجلس سنا بود
و دومی که درجه سرگردی داشت با افتخار تمام در میدان نبرد بقتل رسید (و این مسئله
باعث شد که ارثیهاش دو برابر شود!) ایندختر سیصد هزار فرانک جهیز داشت ،سیصد
هزار فرانک طال! و در یکی از پانسیونهای وان تربیت شده بود .او فقط ایام تعطیل خودش
را نزد پدر و مادرش میگذرانند و آنقدر هم بتحصیل در آنجا ادامه داد ،تا پدر و مادرش
اولین مردی را که بخواستگاری او آمد بادیده خریداری مالحظه کردند .الزم است بگویم
که پل پلووینیک دختری محجوب و مکار بود و پدر و مادرش بمردی احتیاج داشتند که
شهرتش در تمام اطراف واکناف پیچیده باشد و بتواند از آن کودک معصوم و مکار و هیچ
چیز ندیده نگهداری کند .اتفاقا پدرم هم مردی فهیم بود و در سیاست و آداب معاشرت
ید طوالئی داشت من غیر از این چیزی درباره جوانی مادرم نمیدانم و این مطالب مستلزم
تبرئه ایام جوانی خودم نیست و بعالوه در خانواده ما مجاز نیست که افراد تا این اندازه
از گذشتگان خود بی اطالع باشند! باری ،پدرم رفیقه کوچولوئی داشت که یابند مذهب
پروتئان بود (و عمو بزرگم و نه رزو ،بخوبی از طرز مراوده آندو با یکدیگر مراقبت میکرد!)
ولی بعلت کثرت جهیز مادرم ،پدرم در واقع با جهیز او ازدواج کرد و این مسئله باعث شد
که تا زمان سقوط پوانکاره خود را در صف اعیان و اشراف جا بزند .بر اثر این ازدواج ،که
بعلت فقیر بودن خاندان رزو امری اجتناب ناپذیر جلوه کرد ،متوالیا اطفالی بدنیا آمدند که
اولی اسمش فردیناند و اگر دلتان بخواهد فردی ملقب به بیبته بود و دومی من بودم که
ژان یا هر چه دلتان بخواهد نام داشتم (ولی اگر باز بخواهید مرا همان تغار آبگوشت بنامید
دندانتان را خرد خواهم کرد!) و باالخره مارسل ملقب به بو گندو بدنیا آمد که برادر سوم
ما بود .شنیدم که بعد از ما ،مادرم باز چند بار بی آنکه دلش بخواهد آبستن شد و البته
من به بچههائی که مادرم پس از ما بآنها آبستن شد بدون حسادت نگاه نمیکنم زیرا نطفه
آنها خوشبختانه شا نمی داشت و همه را قبل از موعد مقرر بدیار عدم فرستاد و نگذاشت
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که شجره نوزادان خاندان رزو بیش از این ادامه پیدا کند.
در آنسال لذتبخشی که میگویند  ۱۹۲۲بود و طی آن من گردن افعیها را میگرفتم و
خفهشان میکردم ،من و فردی را بمادر بزرگ سپرده بودند تا تربیت بشویم .سپردن حسن
تعبیری است که من از علت اقامت خودم نزد مادر بزرگ میکنم زیرا مداخله شدید او در
زندگی ما بارها باعث شد که از چنگ بدرفتاریهای نامعلومی نجات پیدا کنیم.
ولی البته اینکار همیشه بنفعمان تمام نشد .ما حق نداشتیم مادربزرگمان را بطور
خودمانی (مه مه جان) صدا کنیم ولی او قلبا دارای چنین خاصیتی بود! وقتی چنین حرفی
را میزنم ،بیاد پستانکهائی میافتم که آنرا در آب کثیف میزنند و بدهان بچه میدهند ،یا
زایمانهای فاسدی که انجام میگیرد و در آنها جیغ و ناله نوزادان بآسمان میرود ،بیآنکه
کسی بقصد آرام کردن آنها گهوارهشان را تکان دهد ...من بطور صریح درین باره چیزی
نمیدانم ولی میدانم که بیخود و بدون علت بزرگی بچه را از بغل زن جوانی بیرون نمیکشند
و بدست پیرزن کهنه کاری نمیسپارند.
برادر کوچکمان مارسل ،در سهمی که بمادر خواندهمان داده میشد قسمتی نداشت ،او
در شانگهای از ایاالت چین متولد شده بود و آقای رزو در زمان تولد او بعنوان استاد حقوق
بین الملل در دانشگاه کاتولیکی ارور در آنکشور بسر میبرد.
بدینطریق ما که از پدر و مادرمان دور افتاده بودیم؛ در آغوش خوشبختی زود گذری
بسر میبردیم و تنها ناراحتی ما آن بود که از غذای بعد از شام و ناهار محروم بودیم وارد
نگیهای فراوان میخوردیم و همچنین در مراسم مذهبی طویل جانمان بلب میآید.
زیرا عالقمندم بشما بگویم که در فاصله بین چهار الی هشت سالگی من پسر عفیف
و باتقوائی بودم .عالوه براین باید بدانید که یک طفل خردسال نمیتواند در کفشکن یک
کلیسا بدون تنبیه اخالقی زندگی کند .خاصه آنکه در آن کلیسا کشیش مسلولی سکونت
داشت که بعلت ابتال بسل ریوی از خدمات الهی معاف شده بود و همچنین نویسندهای
زندگی میکرد که در ایجاد آثار مقدسه تخصص داشت .بایندو نفر باید مادربزرگ من
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و جمع عمهها و پسر عموهایم را افزود زیرا مادربزرگم پیشوایان دینی خویش را شدیدا
میپرستید و دیگران هم کم و بیش تابع اصول سه گانه بودند و البته این اصول ،اصول
ریاضی نیست ،بلکه بطور معجز آسائی مربوط بنحوه حمابیست که آنها در قبال تقوی و
خدا پرستی سه روحانی بزرگ مسیحی پیش خود میکردند (باید متوجه باشیم که هر یک
از ما ،در مورد عبادت خدا ،حساب جاریای با ارواح مقدسه داریم! زیرا این ارواح برزخ
میان ما و او هستند و بعنوان میانجی میتوانند شفیع ما نزد او واقع شوند!)
بلی من آدم متدینی بودم و یادم میآید که نخی برگردن داشتم .آخ چقدر از دست این
نخ بال کشیدم! واقعا چیز مضحکی بود! شما باید حتما رایحه این ایمان دینی مرا حس
کنید .اما بدانید که در آن دنیای خشک هم روحم نمرد! آن نخ مربوط به جعبه شکالتی
بود و با آنکه میگفتند آنرا مادام پلووینیک (مقصود مادر مادرم است)_ ظاهرا باید او را هم
مادربزرگ صدا کرد! _ فرستاده است ،فاسد و مسموم نشده بود.
مادام پلووینیک هنوز هم در زوجیت سناتور موربیان قرار داشت و شکالتهای مزبور در
واقع پروتکل محبتی بشمار میرفت که مادام پلووینیک بما ابزار میکرد و منظما سالی سه
بار از آنها برایمان میفرستاد .اولین بسته ای شکالتها در روز اول ژانویه ،دومی در روز عید
فصح ( )۱و سومی روز تولدمان میپرسد بمن فقط حق داشتم روزی دو بار ازین شکالتها
بخورم یکی صبح و یکی عصر ،آنهم پس از ادای مراسم قانونی صلیب.
درست نمیدانم چه جنایتی مرتکب شدم ،آیا با استفاده از عدم توجه مادموازل ارنشتین،
از حدود خود تجاوز کردم و یا چنانکه مدتها دلم میخواست بمگس کشی پرداختم (مگس
کشی همیشه باعث آن میشدکه مادموازل ارنشتین با لحن تحقیر آمیزی بمن بگوید:
_ آهای تغار آبگوشت! این دعای صلیب توست که دارای میخوانی...؟)
 ...خالصه نمیدانم ولی فقط میدانم که شب دچار پشیمانی و ندامت و افری گشتم.
آنشب دراطاقم (البل آنژری بقدری بزرگ بود که هر کدام از ما ،دراوان طفولیت ،دارای
اطاق جداگانهای در آن بودیم و اینکار هم بد نبود زیرا کودکان را با اقامت تنها در اطاق
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تاریک عادت میداد!)
 ...همانشب در اطاقم با موافقت کامل با پتیست (با پتیست اسم اصل و دینی من
بود ،یعنی اسم فرشته نگهبانم ،که در واقع خادم من به شمار میرفت ،زیرا فرشته نگهبانی
که اسمش روی یکی از اطفال خاندان رز و گذاشته میشود باید بداند که طفل مزبور
نمیتواند بتنهائی بار گناهان خود را بر دوش بکشد!)  ...همانشب در اطاقم بقصد توبه
تصمیم گرفتم که خود را بدار بیاویزم .آن نخ جعبه شکالت که رویش کلمه ،تقدیم
بمارکیز ثبت شده بود با همه ظرافت و برندگی که داشت ناگهان فکر توبهای را که ممکن
بود مورد قبول باریتعالی واقع شود در من بوجود آورد .آنرا بدور گردنم بستم و گرهش
را بتدریج آنقدر کشیدم که حقیقتا دردم آمد .من بهمان ترتیبی که گردن افعی را فشار
میدادم گره نخ را میکشیدم .ابتدا حرارتم خیلی زیاد بود ،بعد از دو سه دقیقه ،حالت بی
اعتنائی آمیزی نسبت بآن در پیش گرفتم و عاقبت متاثر شدم .من هیچوقت آدم نازک
نارنجیای نبودم و کسی هم نازک نارنجی بودن را بمن یاد نداد.
اما برای قوت و طاقت یک بچه حدودی وجود دارد و این حدود هم برای کودکی که
فقط هفتاد و دو ماه مزه تحمل درد و رنج را چشیده ،خیلی کم است.
باالخره ببهانه اینکه ممکن است نخ بعلت کشیدگی فوقالعاده پاره شود از کشیدن آن
دست برداشتم ،ولی صحیح نبود فداکاری خویش را از یاد ببرم و مخصوصا ابدا نمیبایست
آثار آنرا از بین میبردم .در هر حال صبح روز بعد مادموازل برای پیدا کردن من میآمد و
مثل همه روزها ،همه روزهای شنبه میگفت:
_ یاال! عجله کن ،تنبل!  ...خدا را شکر که یک امروز را برای عبادت بخودش بما
اختصاص داده! آهای تغار آبگوشت! امروز روزیت که تو باید پیراهنت را عوض کنی! تو را
بخدا تمیزش نگهدار و محض رضای پسرش حضرت عیسی لکهاش نکن! اگر بمستراح
میروی خوب خودت را تمیز کن! پدر ما حضرت عیسی در آسمان است و ...و غیره!
آه چه شنبه با افتخاری! مادموازل ارنشتین حتما چشمش بقطعه نخ خواهد افتاد!
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آنوقت بدون آنکه با ساده لوحی تمام مرتکب اشتباهی که بعلت قصد شوم خود کشی
کرده بودم ،بشوم .مغرورانه خوابیدم و این غرورم ،در واقع یک غرور عمیق روحی بود.
اما صبح روز بعد مادمو ازل ابدا چشمش بجای نخ نیفتاد .او فقط گفت:
_ آه! این بچه را نمیشود رام کرد.
بعد درحالیکه آثار محبت مالیمی در چشمانش هویدا بود خندان شد و گفت:
_ ژان! خدا میل ندارد که انسان با سالمتی خودش بازی کند .من مجبورم که جریان
را بالفاصله بمادربزرگت اطالع بدهم.
من با خشنودی تمام این حرفها را میشنیدم اما ظاهرا چنان وا نمود میکردم که وجدانم
مورد سرزنش قرار گرفته و صمیمانه از عمل خود خجل و متاثر هستم .پنچ دقیقه بعد،
مادربزرگم درحالیکه درحالیکه شال منگوله دارش را روی بد شامسرش انداخته بود،
بسویم خم شد و شد شروع بسرزنشم کرد .اما طرز صحبتش اصال بسرزنش نمیماند.
نگاهش که ابدا سرزنش آمیز نبود ،بلکه از فرط غرور آمیخته با ترس میدرخشید بعد
انگشتش را ،آن انگشت ظریفی را که مثل انگشتهای زن نویسندهای میماند ،چنانکه گوئی
خط قرمزی از راه لطف بدورم میکشد ،بدورم کشید و چنانکه گوئی با این عمل مرا وادار
ببزرگترین توبهها کرده گفت:
_ باید بمن قول بدهی که دیگر بدون اجازه من اقدام بتوبه گناهانت نخواهی کرد.
نیست ژان کوچکم؟
آنروز دیگر کسی مرا تغار آبگوشت ننامید .من این وعده را بمادربزرگم دادم و او نیز
مثل مادموازل ،درحالیکه سرش را تکان میداد از اطاق خارج شد .هیچکدام از آندو قادر
نبودند طفل معصوم و مومنی را تنبیه کنند .وقتی آنها از در خارج شدند ،من با گوشهای
تیزم شنیدم که مادربزرگم با صدائی آهسته بمادموازل ارنشتین سفارش میکرد:
_ مادموزل! مواظب این کوچولو باشید .من بخاطرش دلو! پسم اما باید اعتراف کنم
که امید زیادی باو دارم.
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پسر عموی دفتر دار ،مربیه کلیسا ،نوکرهای پیر ،البل آنژری زمستان آنژر ،پس گردنی
مادظربزرگ ،عبادتهای طوالنی مختلف طی شبانه روز ،مهمانان عالیقدر آن نویسنده
ی هائی که بمجرد نزدیکشدن ما بعالمت احترام از
عضو فرهنگستان ،کاله سر بچه مکتب 
سر برداشته میشد ،مهمانان کشیش که برای اجرای آخرین مراسم مذهبی ،دادن صدقه
سن پی یر و ادای سهم خود در تبلیغات مذهبی ،بکلیسا میآمدند ،پیراهن خاکستری
مادربزرگ ،نان مربای گوجهای ،تصنیفهای بوترل که با پیانوی کهنهای نواخته میشد،
باران ،پرچین ،آشیانههای پرندگان در میان پرچین ،جشن خدا ،اجرای اولین دعای
کمونیون بطور انفرادی ،اجرای کمونیون باشکوهی در معیت فردی و بکمک کتابی که
او از پدرمان گرفته بود ،و قبل از واین کتاب بپدربزرگمان فردیناند تعلق داشت ،و قبل
از و متعلق بپدربزرگ پدرمان که او هم فردیناند نامیده میشده بود ،درختان شاه بلوط
گلداروو ...اینها بود چیزهائی که در کودکی با آها سروکار داشتم.
بعد ،مادربزرگمان غفلتا مرد.
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فوت مادربزرگ ما بر اثر ابتال بمرض اورمی صورت گرفت و آن زن بزرگوار سه روز
هم در مقابل آن مقاومت کرد .اورمی در میان افراد فامیل ما یک مرض عمومی بود گویا
در میان تمام اشخاصیکه به کارهای فکری و معنوی اشتغال دارند عمومیت دارد! (در
واقع طبیعت بدینوسیله از آنها که نمیخواهند اورهی خو نشان را از طریق تعرق کم کنند،
انتقام میکشد!) اما مادربزرگ بزرگوار ما که ضمنا زن خوش قلبی هم بود ،بطوریکه پس
از سالها مهربانی او را فراموش نکردهام_ با قدامی دست زد که کامال لیاقت آنرا داشت.
او بطور مصممی از عمل سوئد گذاری ( )۱و سایر معالجات تنفر آوری که ممکن بود چند
روز بیشتر زنده نگاهش دارد خودداری کرد و تقاضا نمود که پسرش کشیش و دخترش
کنتس بارتولومی ،ساکن سگره بر بالینش حاضر شوند و آنگاه گفت:
_ من میل دارم خیلی نظیف بمیرم .ساکت شوید ،من میدانم که اجلم فرا رسیده
است .بکلفت بگوئید که یکجفت مالفه گلدوزی شده را از کشوی چهارم قفسه اطاق
کفشکن بیاورد و روی تختخوابم پهن کند .وقتی دوباره وضع بسترم مرتب شد اجازه
بدهید بچهها بیایند تو!
آنها بدستور او عمل کردند .وقتی ما وارد اطاق شدیم مادر بزرگ روی
تخت خوابش نشسته و پشتش را بدو ناز بالش تکیه داده بود .ظاهرا رنجی نمیبرد،
حال آنکه بعدها دانستم که طرز مردن او از درناکترین مردنها بود .او اصال سکسه نزد و
نالهای از دل بر نیاورد .معموال چنین مناظری را باطفال کوچک نشان نمیدهند ،زیرا در
تمام مدت زندگی خاطره هولناک تماشای مریض محتضر در ضمیرشان باقی میماند و
مثل تصاویر اپینال ( )۱از بین نمیرود .مادربزرگ دستور داد بزاتو بنشینیم ،بعد زحمتی
کشید تا دست راستش را بلند کند و بنوبت روی پیشانی ما بگذارد .آنگاه در ابتدا برادر
بزرگم را مخاطب قرار داده گفت:
_ شما را بخدا میسپارن ،کوچولوهایم!
ولی همین! دیگر نمیشد قوایش را برای تسلی ما بکار ببرد! ما چنانکه گوئی از مقابل
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سلطانی خارج میشویم ،عقب عقب رفته از اطاق خارج شدیم و امروز پس از بیست سال
که از آن حادثه جا نگداز میگذرد ،اعماق قلبم بر اثر یاد آوری آن مرتعش میگردد و اصرار
دارم که قبول کنید ،این طرز مردن ،کامال در خور شان او بوده است .مادربزرگ! ...آه! ای
مادربزرگ! البته او سیمای معمولی مادربزگها را نداشت ،بسهولت بچهها را نمیبوسید و
بآنها «قاقا_ لیلی» نمیداد .اما وقتی که آثش عالقهاش بما شدید میشد ،واز فرط هیجان
و اضطراب بغض گلویش را میگرفت ،هرگز سرفهای صادقانه تر از سرفه او نمیشنیدم! من
هرگز منظرهای نظیر نزع او را که با استقامت فوق العاده سرش را راست نگه داشته بود
ندیدم .ولی این استقامت چند دقیقه بعد بر اثر هجوم یک تب ساده سی و هفت درجه
و نیمی در هم شکست .مادربزرگ با آن پولکهای سفیدی که بشکل گردن بند بگردن
آویخته بود ،بخاطر زن ناشناسی که کسی ازو حرفی نمیزد یعنی (مادر ما) مادربزرگی کرد
با آنکه رسما روزی دو بار برای آنزن دعا میکردند ،مادربزرگ آرام بود و قبل از دخترش
زندگی را بدرود گفت :او در زمان زندگی خویش دشمن خونی آنزن بود و از این حیث
هم بهیچوجه نمیتوان او را سرزنش کرد یا آنرا ندیده گذاشت .حتی نمیتوان و مخصوصا
نمیتوان ،از فاجعه مرگش چشم پوشید.
مادربزرگ مرد و مادرم باز در عرصه زندگیام ظاهر شد.
و بهمین علت سرگذشت من بداستان تاثر انگیزی تبدیل میشود.
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مادر! یعنی موجودی که بعضی از نزدیکانمان پرده ابهامی بروی آن میکشیدند ،مادر!
یعنی همانکسیکه پسر عموهایمان ،چنانکه گوئی پستانکی را میمکند ازو اسم میبردند،
مادر ،یعنی کسیکه عمو دفتر دار و عمه ترز در حین صحبت با مادربزرگ ،تقریبا چنان
رفتاری را در پیش میگرفتند ،مادر یعنی همان کسیکه مادمو ازل ارنشیتن با صدای
سنگین و خوفناکش او را «خانم مادرشما» مینامید ،آخ چه مادری ،اسم او دائما به گوش
ما میخورد.
_ میگوئی چرا برنامه نمینویسد؟ فردی! تو انصاف را رعایت نمیکنی؛ خانم مادر شما
در ایام نوئل برایتان کاغذ نوشت و بعالوه کشور چین از اینجا خیلی دور است.
خانم مادرما هیچوقت نامهای ننوشته بود .آنها ،یعنی آقا و خانم رزو یک کارت پستی
معمولی برایمان فرستاده بودند که رویش بانگلیسی نوشته بود:
We WisbYoua merry Christmas
این کارت دو امضاء داشت .اولی که بخط چب اندر قیچیای بود ،رزو خوانده میشد.

70

افعی در مشت

(یک رجل اجتماعی و نظامی هیچوقت اسم کوچکش را در امضایش نمینویسد!) و دومی
که بی شباهت به خط منحنی نبود امضای رزو پلووینیک بود .هر دو مثل رجال بزرگ
ذیل کارت را امضاکرده بودند .آدرسشان روی آن ماشین شده بود و ما تصور میکردیم
که اینکار را منشی شان لیپاهونک برایشان کرده است و لیپاهونک هم آندخترک پر چانه
ایست که گیسوی قشنگ و بافتهای به روی سر دارد.
چون خیلی دور است .من حتی درین سن تصور نمیکنم که وتقعا دورتر از شانگهای
باشد! مادر! مادام الدور زن همسایهمان که شش تا بچه داشت و از وضع ما ابدا سر دو
نمیآورد ،اغلب بما میگفت:
_ بچهها .مادر ،خیلی بهتر و مهربانتر از مادربزرگ است.
پس من اشتباه نمیروم ،و حاال خواهم توانست دربارهاش قضاوت بکنم،
طی تلگرافی بآقا و خانم رزو اطالع داده شد که در ظرف هشت ماه بوطن خود مراجعت
کنند .عموها و عمهها خوه بعلت زندگی زناشوئی و خواه بعلل مذهبی ،نمیتوانستند جای
مادربزرگ فقید را بگیرند عمو_ دفتردار مامور تونس شد و گویا ممکن بود در آنجا آخرین
میکربهای سل در بدنش از بین برود.
مادموازل لیون قادر نبود مسئولیتهای بزرگی برگردن بگیرد .باالخره البل آنژری ملک
بزرگی بود که بهرجهت میبایست از چنگ مالیات ،گرو ،تقسیم بندیهای جمهوریخواهان
مصون بماند.
در یکی از شبهای قشنگ ،ما روی سکوی ایستگاه راه آهن سگره صف کشیدیم و یادم
میآید که مربیه کلیسا و کنتس بار تولومی بزحمت توانسته بودند ما را بآنجا ببرند .خوب
در نظر دارم که آندو در آنشب زیر لبی چه دعائی میخواندند و چقدر آههای اضطراب
آمیزمیکشیدند.
قار طویلی درحالیکه آهسته سوت میکشید با ده دقیقه تاخیر رسید .سوت این قطار
مثل سوت لوکوموتیوهای خطوط کوچک میماند بر اثر تاخیر او ما فوق العاده بی طاقت
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شدیم اما بزودی عالقه پیدا کردیم که تماشای ورود آن صد سال طول بکشد! بر اثر اتفاق
غریبی ،واگنی که پدرو مادر ما در آن مسافرت میکردند ،درست جلو ما ایستاد ،یکجفت
سبیل کفت و یک کاله بزرگ بشکل کرههای پنیر از پشت شیشه پیدا شد .بسر گذاشتن
چنان کالهی در آنزمان سخت رایج بود بطوریکه مادموازل تا چشمش بآن افتاد ،مثل آنکه
سوزنی را با تزریق کند گفت:
_ فردی! دستهایت را از جیب بیرون بیاور! اوهوی تغار آبگوشت تو هم راست بایست.
اما شیشه واگن پائین آمد و ندائی از زیر کاله پنیری گفت:
_ مادموازل! جلو بیائید ولوازممان را بگیرید!
ارنشتین نیون قرمز شد و بالفاصله در گوش کنتس بار تولومی گفت:
_ مادام رزو تصور میکند که کلفت او هستم!
ولی آنکار را انجام داد .مادرمانبا خشنودی تمام لبخندی زد که دو ردیف دندانهای
طالیش نمایان شد و ما از روی سادگی که داشتیم تصور کردیم بما لبخند میزند .آنوقت
با شعور و شف فراوان بطرف در واگن رفته خود را بر روی پاهایش انداختیم.
_ آخ صبر کنید پیاده بشوم .آخ صبر کنید!
درست در همان لحظهای که ما را از خودش دور کرد ،بنظرمان رسید که چند فحش
آبدار نیز بما داد بعد مثل اینکه متوجه شد ما معنی الفاظ او را فهمیدهایم ،برای آنکه
محبتش را به ما ابراز کند دسهای دستکشدار خودش را از چپ و راست بدور گردنمان
حایل کرد ولی بعوض آنکه در آغوشمان بگیرد کشیده محکمی بزیر گوشمان نواخت
بطوریکه اجبارا بر زمین افتادیم و ضمنا فهمیدیم که این کشیده را کسی باید بزند که در
کشیده زدن مهارت داشته باشد عمه ترز گفت:
_ اوه!
خانم مادرما جواب داد:
_ چه گفتید عزیزم!
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کسی از جا تکان نخورد و ما هم البته داشتیم گریه میکردیم .مادام رزو گفت:
_ پس ،اینست خوشحالیای از مراجعتم بشما دست داده! خوب ،بد نیست! من
نمیدانم چه کسی توانسته است مادر بیچاره این بچهها را باینطریق به آنها بشناساند!
او جمله اخیر را خطاب بمرد خسته و کوفتهای ادا کرد که بزودی دانستی پدر ماست.
او دماغ عظیمی داشت و چکمه دگمه داری پوشیده بود و پوستین سنگینی که یقهای از
پوست سمور آبی داشت بر تن کرده بود و دو چمدان بزرگ در دستش مشاهده میشد و
روی این چمدانها هم از بس اتیکتهای مختلف بین المللی چسبانده بودند جای سالم
وجود نداشت.
پدر ما با صدای سنگینی چنانکه گوئی از صافی سبیلش عبور میکند گفت:
_ باشید ببینم بچهها! چرا بمارسل سالم نکردید؟
راستی برادر کوچکمان کجا بود؟ در اثنائیکه بزرگترها دیگر خیالشان از حیث ما جمع
شد و مودبانه بخوش و بش پرداختند (آه ،مبالغه نمیکنم!) ما بجستجوی برادر کوچکمان
رفتیم و او را در پشت چمدان مسافری که شبیه پدرم بود پیدا کردیم .پسرک که گویا آدم
پرچانهای هم بود وقتی ما را دید محتاطانه گفت:
_ آه برادرهایم شما هستید؟
فردی دستش را به طرف او دراز کرد ولی مارسل آنرا نگرفت در عوض چون از چپ و
راست مراقب پیدا کردن مادام رزو بود .دریافت که وی از دور نگاهش میکند .در همان
اثنا مادام رزو گفت:
_ بچهها! هر کدامتان یکی ازین چمدانها را بگیرید.
چمدانی که نصیب من شد ،نسبت بسن من که هشت سال بیشتر نداشتم خیلی
سنگین بود .ولی پاشنه پائی که مادام رزو بساق پایم زد مرا وادار کرد که بهر صورتی
هست چمدان را بگیرم.
_ آهای تغار آبگوشت! می بینی که میتوانی چمدان باین بزرگی را بلند کنی؛
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این لقب مضحک من ،گویا در نظرش لفظ با ارزشی آمد زیرا نتوانست از آن صرفنظر
کند .عاقبت موکب آنها براه افتاد .فردی با انگشت سبابه دماغش را خاراند و از فرط
بیچارگی و مذلت اشارهای بمن کرد .من خوب میشنیدم که مادموازل لیون بعمه ترز
میگفت:
_ طفلکها نتوانستند اشاره شان را تمام کنند!
و بنظر من اینحرف او دو معنی میداد ،اول آنکه او باین اشاره کامال مخفی ،از مدتها
پیش آگاهی کامل داشت ،دوم آنکه از معمای دیگری مطلع بود و میدانست که ما ،در
اعماق چشمان نافذ زنی که تازه از ترن پیاده شده است ،اضمحالل راحتی و آسایش خود
را مشاهده میکنیم و بهیچوجه هم میل نداریم او را مادر خود بنامیم.

74

افعی در مشت

هروه بازن 75

5

76

افعی در مشت

بدینطریق ما پنج تن بدور یکدیگر جمع شدیم تا اولین قسمت فیلم تاثر انگیز «بچه
های جلیقه پوش» را بازی کنیم؟ (بچههای جلیقه پوش لقب نوکران خردسال است؟)
ما پنج نفر هنر پیشههای اول این فیلم بودیم و میتوان گفت که خوب هم نقش
خود را ایفا کردیم .ذوقها و استعدادهای متوسط در فامیل ما وجود ندارد .ما پنج نفر
باضافه تعدادی سیاهی لشکر معموال بحساب نمیآمدیم زیرا بعقیده اکثر افراد فامیل ،آن
«اکسیژن» احساساتی را که باید موجب جلب افراد غیر ،بفامیلمان ،گردد نداشتیم .حاال
قهرمانان این فیلم را گروه بندی کنیم:
در صدر خانواده ما پدرم ژاک رزو قرار دارد که البته بهیچوجه الیق چنین عنوانی
نیست .اگر شما لطف بفرمائید و با مراجعه بجزوه نمیدانم کدام دانشمندی خصائل افراد
را از طریق اسامی کوچکشان ،بشناسید ،مالحضه خواهید کرد که تعریفی که از پدرم
کردهام :از هر حیث کامل است.
در آن جزوه راجع باشخاصیکه نامشان ژاک است ،مینویسد«:ژاکها اطفالی ضعیف

78

افعی در مشت

البینه ،سست عنصر ،خیالی و فکری هستند که معموال در کارهایشان موفق نمیشوند و
زندگی زناشوئی سعادت آمیزی ندارند ».خالصه برای آنکه پدرم را در یک کلمه تعریف
کنم باید بگویم که یکی از افراد «معتدل» خاندان رزو بود .هوش زیادی نداشت اما فوق
العاده بکارهای ذهنی میپرداخت .مردی ظریف و سطحی بود .زیاد مطالعه میکرد اما
بندرت بتفکر دربارهشان مشغول میشد .دامنه معرفتش وسیع بود اما عقاید معدودی
درباره آنها داشت .گاهی عقاید دور از اجتماع و مربوط بطرز تفکرهای ضعیف جای
ارادهاش را میگرفت .خالصه از جمله مردانی بود که آنچنانکه هستند ،جلوه نمیکنند
و زندگی شان با فکر دیگران میگذرد .اینطور اشخاص بمجرد آنکه دکور صحنه تغییر
کند ،نقطه نظرشان تغییر میکند و چون اینرا میدانند مایوسانه و دوستی بد کود جدید
میچسبند! از لحاظ جسمی پدرم آدمی بود کوچک اندام .با سینهای تنگ و قدی تقریبا
خمیده (و گویا این خمیدگی بر اثر سنگینی سبیلش بود!) وقتی من او را دیدم موهای
سیاهش کم کم داشت سفید میشد .سرش همیشه درد میکرد و بر اثر شکایتی که از آن
داشت ،دائما قرص آسپیرین میخورد.
خانم مادرم در آنزمان سی و پنج سال یعنی ده سال کمتر از شوهرش داشت ،ولی
قدش دو سانتی متر بلندتر ازو بود .باز مجبورم بشما تذکر بدهم که او اصوال از خاندان
ثروتمند پلووینیک بود و چون بعقد پدرم در آمد ،کامال رفتاری نظیر افراد خانواده رزو را
در پیش گرفت و هیچ چیزی از آن کم نگذاشت .صدبار بمن گفتند ،که او زنی زیبا بود و
شما در باور کردن این قول مختارید ولی بدانید که او گوشهائی بزرگ و گیسوانی خشکیده
داشت و دهانش غنچهای بود و چنان قیافه خشنی بخودش میگرفت که وقتی فردی
چشمش بآن میافتاد ،اغلب میگفت:
_ وقتی او دهنش را باز میکند ،من بالفاصله احساس میکنم که تیپای محکمی
میخواهد حواله من بشود! اگر چنین حرکتی ازین زن سر بزند ،با آن چانه جلو آمدهاش ازو
عجیب نیست.
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مادام رزو عالوه بر عالقهای که بتعلیم و تربیت ما داشت ،بجمع آوری تمبر هم
عالقمند بود .من میدانستم که او غیر از بچههایش دو دشمن بزرگ دارد و آنها هم
اسفناج و بید هستند .تصور نمیکنم که دیگر بتوانیم چیزی به به آب ورنک این تابلوی
رنگی که از او ترسیم کردهام اضافه کنم ،فقط باید بگویم که او دست و پای کت و کلفتی
داشت و خوب هم میتوانست از آنها استفاده کند .بکرات کیلوگرم مترها نیرو ازین دست
و پای کلفت نصیب گونهها و در کونم شد که اگر بخواهم آنها را جمع بندی کنم ،مسئله
جالبی را در مبحث «انرژی» علم فیزیک تشکیل خواهد داد!
راستش را بگویم ،فردی سهم عادالنهای ازین انرژی عظیم نصیبش شد .او که بعلت
ارشدیت ،و ارث اول پدرمان محسوب میشد ،تمام خطوط اصلی زندگی ویرا در خود
محفوظ نگاهداشت! یعنی یک مرد کامال سست عنصر از آب در آمد و شیف لقب گرفت
( )۱دیگر صالح نیست ازین دورتر برون زیرا قالب این لفظ خوب باو میخورد .بیحالی و
بیحسی او کامال با ضربات مشت و لگدی که دریافت میکرد متناسب بود .فقط تا دیدم
نرفته بگویم که دماغ فردی از همان اوان طفولیت کج بود زیرا او بطرز الیتغیری عادت
داشت که از لوله چپ آن فین کند!
اما راجع بمارسل ،هیچوقت نتوانستم بفهمم که بر روی او دیگر چرا لقب بو گندو را
گذاشتند( .و چه اشتقاق و ریشه و معنی این کلمه بر من نامعلوم بود ).ولی ابدا قصد
ندارم شخصیت او را ضابع کنم .زیرا ممکن است تصور بشود که نسبت به او حسود
هستم .بهرحال مارسل صد درصد بیکی از افراد خاندان پلووینیک شباهت داشت ،شامه
تجارتیاش خوب بود و بکارهای بزرگ فنی عالقه نشان میداد .از نظر خصائل شخصی
هم جوانی بود پرکار ،خشک ،لجوج ،خودخواه و بالنتیجه مزورو ...و همینقدر بس است،
زیرا گویا دارم اختیار کالمم ا از دست میدهم عالمات مشخص او در قیافه عبارت بود از،
یکدسته مو روی پیشانی و تقریبا در محاذات سر ،چشمهای درشت و نزدیک بین که حتی
در زمان بی عینکی قدرت نداشت عینکش را به بیند .مشخصاتش از پش عبارت بود از،
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فرو رفتگی محسوسی در قسمت تهیگاه و کونی تقریبا صاف و بدون برجستگی! بطوریکه
وقتی او کوچک بود مثل آن میماند که همیشه در شلوارش زندگی میکند!
پس فقط پنجمین ورق این یوکر میماند که باید تفصیل خصوصیاتش را شرح بدهم.
برگردیم بآن ،قبال بدانید که درمیان ورقهای برادرانم من سرباز پیک بودم!
من نمیخواهم داستان کنفیتور (مربا_ لقب اولم) را برای شما بگویم .کافیست بدانید
که بیهوده بمن لقب تغار آبگوشت را ندادند .در فامیل ما عادت مضحکی وجود داشت
که عالئق خانوادگی ما را شبیه آداب و رسوم خانوادههای قدیم رومی میساخت .بموجب
این عادت ،افراد خانواده میبایست هر یک لقب خاصی برای خود داشته باشند .از قبیل،
کوچولوی تو سری خورده ،یاغی ،فراری ،بیمخ ،تخم مرغ دزد ،گاو دزد« ،کوچولی کثیفی
که قلب مهربانی دارد» و غیره ...من بچهای بودم گندمگون و تا دوازده سالگی لپ گنده
و چاقالو ،ولی از آن ببعد در حسرت لپهای خودم مردم ،زیرا سیلی های محکمی که نصیبم
میشد ،امان نمیداد تا لپهایم گنده بشود .تا موقعیکه ورم لوزه داشتم طفلی کوچک اندام
و حقیر بودم .گوشهایم بمادرم رفته بود .و چانه و موهایم هم درست مثل او میماند ،اما
بداندانهایم خیلی میبالیدم زیرا بدندانهای افراد خاندان رزو شباهت داشت و در اینجا باید
تذکر بدهم که دندان تنها عضو سالم بدن خانواده رزو بشمار میرفت ،بحدیکه چکش
گردو شکنی در مقابل آن هیچ بود بعالوه من طفلی شکمپرست بودم و در درجه اول
بزندگی عالقه داشتم .خیلی بفکر خودم بودم و همینطور هم از فکر دیگران آرام نداشتم،
ولی البته توجهم بدیگران تا حدودی بود که از من استقبال میکردند و حاضر بودند مرا
بعنوان یکی از عناصر مهم زندگی خویش بحساب آورند.
صرفنظر از اینها ،من اصوال بطرز تفکرهای قوی و شدید عالقه دارم ،خواه این طرز
تفکرها ،موافق و خواه مخالف عقیدهام باشند ولی البته برای مخالین خود ارزش بیشتری
قائلم بعالوه یکی از ابروانم بلندتر از دیگریست و فقط در هنگام غضب نسبت بدشمنان
پائین میآید.
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وقتی مرا شناختید ،علم شما نسبت بما پنج تن ،که قهرمانان نمایشنامه البل آنژری را
تشکیل میدهیم تکمیل میشود .واقعا نمایش بی نظیریست!
بمحض ورود پدر و مادرم حساب خانه آنژر تصفیه شد .پدرم تصمیم گرفت که تمام
مدت سال را در ییالق بماند و ازینرو استعفای خود را از استادی دانشگاه کاتولیکی بدفتر
آن دانشگاه تقدیم کرد ،بهانه ای که برای استعفای خویش آورد ،ماالریا بود ولی در واقع
بخاطر یک چیز عجله نشان میداد و آنهم مجتمع ساختن تمام اراضی فامیل تحت عنایت
خودش بود و عالقه داشت که بیسر و صدا درین اراضی اوقات خود را بتجسس در شجره
فامیلی و مخصوصا مطالعه در زندگی حشرات بگذراند.
پدر ما یکی از حشره شناسان بزرگ جهان بود .درست است که تیرههای حشرات در
جهان ،از صد متجاوز نیست ولی پدر ما کوتیپ های گرانبهایش را در چمدان زرد رنگ
بزرگی که هنگام ورود بدست داشت ،گذاشته بود و آنی آنها را از خود جدا نمیکرد (برای
آنها که با کلمه غریب کوتیپ آشنا نیستند ،باید توضیح بدهم که کوتیپ اولین نمونه
کامل و مشخصی است که متخصصین در هر علمی تنظیم کانالگ های خود را بر مبنای
آن شروع میکنند ).پدرم در چین خیلی کار کرده بود و در موقع مراجعت تقریبا پنجاه
نمونه جدید از آنها را با خودش آورد .او باینکار خود خیلی میبالید و آنرا بزرگترین کار
حیاتش میشمرد بهمین واسطه نیز پس از ورود بالبل آنژری ،اولین تصمیمی که گرفت
آن بود که انبار کاله فرنگی جانب راست ساختمان را بصورت موزه شخصی حشره شناسی
خود در آورد وقتی اینکار انجام شد ،بفکر بچههایش افتاد و آموزگاری برایشان استخدام
کرد.
ششمین قهرمان فرعی نمایشنامه البل آنژری این آموزگارست و اگر چه در واقع آموزگار
مزبور نقش مهمی بر عهده نداشت ولی در عین حال اهمیت دارد زیرا هر چند گاه یکبار
عوض شد اما لباسش تغییری نکرد و همیشه لباده بد قوارهای شبیه لباده کشیشها
میپوشید؟

82

افعی در مشت

اولین لباده این آموزگار لبادهای بلندو سفید رنگ بود .در واقع عالیجناب بابا تروبل
معلم ما از آندسته مبلغین سفید پوستی بود که در تبلیغ بین سیاهپوستان تخصص دارند
و بزرگترین رجل روحانیشان کاردینال الویجری است .کاردینال الویجری اسقف بزرگ
آفریقائی و اولین رئیس اسقفهای کارتاژ بعد از جنگهای صلیبی بود و میگویند ببیماری کبد
ابتال داشت ،و ما بزودی فهمیدیم که دامنه شیوع او امر بابا تروبل از چهار دیوار معمول
اسقفها تجاوز کرده و نفوذ کالمی نزد زنان سیاهپوست برای گروندانشان بدین مسیح
دارد! ولی میگفتند که وقتی او بافریقا رفت استقبالی که ازو بعمل آمد قابل مالحظه بود،
زیرا ذیل صلیب بزرگی که او از عیسی مسیح رسم کرد ،بومیان سه پنجه شیر بعالمت
تهدید آویزان کرده بودند.
فقط کلفت ما آلفونسین ملقب به «ظریف» با بابا تروبل چپ افتاد .وجود یک کشیش
سفید پوست در مناطق سیاهان اشکالی نداشت ولی آلفو نسین مشاهده کرد که این
کشیش بخالف روحانی بزرگ خود حضرت پی یازدهم در منطقه سیاه پوستان لباده سفید
میپوشد و ازینرو بحقوق البسه روحانیت تجاوز کرده است .اتفاقا سنن حضرت پی یازدهم
هنوز در آن منطقه حکمفرما بود و ...و مشاهده میکنم که بدون آنکه متوجه باشم دارم
شخصیت جدیدی را وارد صحنه میکنم که هفتمین قهرمان این سرگذشت محسوب
خواهد شد ولی شما چیزی ازو نمیدانید.
الفو نسین ملقب به «ظریف» ابدا ظریف نبود .برای تبرئه اوفقط میتوان گفت که زنی
کر و گنگ بود و از سی سال پیش در فامیل ما بخدمت اشتغال داشت و طول همین مدت
کافیست که انسان عاقلی را بموجودی خرف و منگ مبدل سازد.
مادرم او را از مادربزرگم بارث برد آن زن بزرگوار در زمان حیات خود ماهیانه پنجاه
فرانک باو میپرداخت و با وجود تمام تغییراتیکه سطح زندگی درین مدت پیدا کرد تغییری
در «اشل» حقوق او نداد ولی مقام بزرگترین و قدیمترین خدمتکار فامیل را به او بخشید،
آلفو نسین ،عالوه بر این عنوان صاحب عناوین دیگری هم شد از قبیل عناوین :کد بانوی

هروه بازن 83

خانه ،جامه دار ،مراقب کودکان ،کفشوی اطاقها و غیره ،حال آنکه او در ابتدا فقط آشپز
خانواده بود .مادام رزو که طرز زندگی مادر خود را خیلی آتشی تر از خودش میبافت و
متوجه میشد که مطابق میل او نمیتواند رفتار نماید .متوالیا خدمه خویش را اخراج کرد
«ظریف» که دایه او بود مورد مرحمتش قرار گرفت و با قبول زحمت جمیع خدمتکاران
دیگر ،نزد او باقیماند .اما برای مادام رزو ندیمه جدید و محترمی استخدام گردید که وجود
او گاهی برای ما مفید واقع شد آلفونسین بقول خودش بزبان «فنالندی» حرف میزد (این
اسم را فردی روی زبان او گذاشت!) و چون حرف هایش هم محتصرا باین زبان بود ،در
موقع تکلم از دست و پا و ابرو و انگشت و حتی چند صدای عجیب و غریب که شبیه
صیحه انسانهای ما قبل تاریخ بود استفاده میکرد.
خوب .حاال خدمه مان را حساب کنیم.
اول بابا پررو( ،عنوان «بابا» در کرائونه برای مردانی که سنشان از چهل گذشته است
اجباریستولو آنکه تا آنوقت ازدواج نکرده باشند .اشخاص مزبور از بدو تولد «آقا»
نامیده نمیشوند و تا موقیعکه تکلیف لقب ایشان تعیین نشود ،کسی حق ندارد با عنوان
مشخصی ایشنرا صدا کند) گوش کنید :بابا پررو ،داستانهائی داشت که در ایام کودکی
همیشه از شنیدن آنها محفوظ میشدم از آنجمله بود داستانهائی که او را راجع بشکارها
و شکارهای قاچاق خودش حکایت میکرد .اینداسانها از آن چیزها محدودی بود که در
زمان کودکی بشنیدن آنها دلخوش بودم .پررو باغبان و شکاربان بود و در حوالی سوله دو
مزرعه گندمی داشت.
بعد از پررو ،شما باید «قبیله» باربلیوین را بشناسید .پدر این قبیله موسوم بژان بود
و نسبش بگلواها میرسید و دهکده کوچک مجاور را در اجاره داشت .ما در قبیله هم ننه
برتین نامیده میشد که قهرمان عمل آوردن کره بود( .باید دانست که در کرائونه ،کره را
از طریق کوبیدن دوغ چرب در ظرف سفالی بزرگی بعمل میآورند ،این دارای کوبه ایست
بشکل بیستون که بمدد انسان تا عمل آمدن کره در آن بباال و پائین میرود ).تنه برنین
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دختری داشت بنام برتینه که گردنش کلف تر و کوتاه تر از دیگران جلوه میکرد .پسر
این «قبیله» هم ژان معروف بژان کوچولو بود که دائما بویران کردن النه پرندگان اشتغال
داشت.
بعد از اینها خانواده هوئو قرار دارد که اجازه دارا راضی الورژره_ است و دارای دختران
شروریست که خوشبختانه یکیشان نسبت بمن شرارتی نشان نمیدهد.
خانواده آرژبه نیز از خدمه البل آنژری است .این خانواده اراضی البرتونیر را در اجاره
دارد و اغلب افرادش بطور مخفی با تور و چنگک در مرداب ماهی میگیرند.
غیر از این اشخاص ،خدمه دیگری وجود دارند که کشیش ،نشین م را تقویت میکنند
از آنجمله اند ،ژانی خانم ،عالم باسرار عمل آوردن پنیر شیرین و بابا سیمون شوهرش ،که
بگاو چرانی اشتعال دارند ،آخوند لیتندار ،معاونینش ،یک تاجر پوست خرگوش و قریب
سیصد دهقان دیگر که روزهای یکشنبه منظما برای اجرای مراسم نماز بکلیسا میآیند.
این سیصد نفر دهقان ،در نظر ما با کالغ فرقی ندارند ولی در نظر خودشان اشخاص
مودبی هستند زیرا هنگامیکه از مقابلشان رد میشویم ،باحترام از جلویمان بکناری میروند
و میگویند:
_ سالم آقا کوچولوی عزیزمان!
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در  ۲۷نوامبر  ۱۹۲۴وحی ای بر ما نازل شد.
بو گندو ،بلندگوی خانم مادر ،دوان دوان از سرسرا عبور کرده فریاد کشید:
_ همه بپائین ،بسالن غذاخوری بروید!
زنگ هم بطرز فوق العاده ای صدا میکرد .فردی در حالیکه از لوله چپ دماغش،
مفصال فین میکرد زیر لب گفت:
_ مقصودشان از احضار ما در اینساعت چیست؟
سوال نتیجهای نداشت و میبایست منتظر مادم رزو شد.
با عجله از پلکان پائین رفتیم .در سالمجن غذاخوری ،وعده اعضاء انجمن کامل
بود .پدرمان در صدر مجلس مشاهده میشد .مادرمان هم در سمت چپش نشسته بود
و عالیجناب کشیش نیز با تبختر تمام در کنارش پیپ میکشید .در پائین میز هیکل
مادموازل لیون مثل شاخ شمشاد دیده میشد که درست در نقطه مقابل او آلفونسین
ایستاده بود .مادام رزو زوزه کشان گفت:
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_ ندوید! شما هردوتان قدری عجول هستید.
پدرمان متکبرانه دستش را بطرف ما دراز کرد و با صدائی مطنطن شروع با براد خطا
به خویش نمود .او گفت:
_ بچههای من! ما شما را برای آن درینجا جمع کرده ایم که از چگونگی تصمیم خود
آگاهتان سازیم این تصمیم ما مربوط بکیفیت و تنظیم ساعات دروس شماست .دوره
مقدماتی تحصیل شما تا حال پایان یافته است و ما اکنون میل داریم نظمی بکارهایتان
بدهیم.
بعد نفسی تازه کرد و اینکار بزنش فرصتی داد تا بالفاصله خطاب بما فریاد بزند:
_ خفه شوید! ساکت!
پدر گفت:
_ شما باید هر روز صبح ساعت پنج از خواب برخیزید .رختخوابتان را فورا مرتب کنید،
دست و رویتان را بشوئید .و بعد باطاق کفشکن بروید تا بتوانید در مراسم نماز که توسط
بابا تروبل برگزار میشود شرکت کنید و بنوبت نماز بگزارید .بعد از عبادت باید باطاق
سابق خواهرم گابریل ،که اکنون آنرا بصورت کالس درس برایتان مرتب کردهایم بروید
و بدرس و فحص مشغول بشوید زیرا این اطاق وصل باطاق پدرتان است و او با استفاده
ازین مجاورت بخوبی میتواند از شما مراقبت کند .شما در ساعت هشت صبحانه خواهید
خورد و...
درین اثنا خانم مادرم حرف او را قطع کرده خطاب بمادموازل گفت:
_ مادمو ازل؟ مخصوصا درینمورد من این اصرار را دارم که شیر و قهوه این بچهها
متروک شود و بجای آنها بیشتر سوپ بخورند .سوپ غذای سالمتری است .فقط شما
مجازید که کمی شیر بمارسل بدهید زیرا ورم روده دارد...
_ بعد از صرف صبحانه نیم ساعت استراحت...
مادام رزو ناگهان حرف شوهرش را قطع کرد فریاد کشید:
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_ اما ساکت!
آقای رزو بمالیمت گفت:
_ مقصود مادرتان اینست که در مدت استراحت ،بیسرو صدا بازی کنید و کاری نکنید
که از خواب بیدار بشود .بعد در ساعت نه مجددا بکار خواهید پرداخت .اینکار عبارتست
از حفظ کردن دروس ،قرائت کتاب و مشق که در فاصله آنها فقط یکربع ساعت ،آنهم در
حدود ساعت ده ،بشما اجازه تفریح داده خواهد شد و اینوضع تا موقع ناهار ادامه خواهد
یافت .وقتی زنگ صدا کرد شما باید بروید و دستتان را بشوئید و چون صدای زنگ دوم
بلند شد ،داخل اطاق غذا خوری بشوید!
آقای رزو با قیافهای از خود راضی مدتی سبیلش را تاب داد و نگاهش بدودسته گل
داودی بزرگی که روبرویش و باالی میز در گلدانی گذاشته شده بود دوخته شد .ناگهان
دستش بلند شد و بشدت بروی میز فرود آمد .مگس بدبختی که دچار این صاعقه
آسمانی گشته بود ،برجا ماند و آقای رزو مدتی طوالنی آنرا تماشا کرده گفت:
_ جالب است .من نمیدانم که چطور این مگس که از تیره پولیفناست توانسته باینجا
راه پیدا کند .بهرحال شکار خوبی کردم.
بعد ،از چهارمین جیب خود (که در قسمت پائین پهلوی راستش واقع بود) لوله
شیشهای کوچکی محتوی سیانور دو پتاس بیرون آورد و ما کم کم فهمیدیم که چکار
میخواهد بکند .خانم مادرم اخمش در هم رفت اما جیکش در نیامد .او بعلم عالقه
داشت و بآن احترام میگذاشت .پدرم در اثنائیکه مشغول مطالعه جسد آن مگس بود .با
همان لحن ببیانات خود ادامه داده گفت:
_ ما حاضریم بعد از ناهار یکساعت بشما وقت بدهیم تا بازی کنید ،ولی اگر جیغ
ودادتان بلند شود .بمنظور تنبیه این ساعت را از برنامهتان حذف خواهیم کرد .طی
اینساعت شما موظفید که در خارج ببازی و تفریح بپردازید مگر اینکه باران ببارد.
مادموازل پرسید:

90

افعی در مشت

_ اگر هوا سرد باشد چه؟
خانم مادرم گفت بخشونت گفت؟
_ چه بهتر ،کار کشته میشوند! من عقیده دارم که تربیت باید قوی و خشن باشد و
مطمئنم که آلفونسین هم با من همعقیده است.
اتفاقا آلفونسین کرو گنگ که از حرفهای زن اربابش ،جز اسم خودش چیزی نفهمیده
بود ،سر را بعالمت اثبات تکان داد .خانم مادرم گفت:
_ مالحظه میکنید ،او هم معتقد است که نباید بچهها را عزیز دردانه بار آورد.
پدرم با بیحوصلگی گفت:
_ پل؟ (اسم کوچک مادرم) اگر هر کدام از شما بخواهید حرفم را قطع کنید ،هرگز
نخواهیم توانست مقصودمان را اجرا کنیم .خوب میگفتیم که ...آه ،...میگفتم که
یکساعت و نیم بعد شما مجازید که گردن بند بگردنتان ببندید و ساعت چهار چای
بخورید .وقتی نان مربایتان را هم گرفتید بابا تروبل مجازست که بهر صورتی که صالح
میدانید وقت شما را مشغول کند .خواهش میکنم که وقتی صدای زنگ شام بلند شد،
باز هم مثل صبح دستتان را بشوئید .شب در حین صرف غذا باید بزبان انگلیسی حرف
بزنید و اگر نان یا شراب اضافه بخواهید بشما داده نمیشود...
_ ژاک ،آب هم بهمچنین!
_ و اگر تقاضائی از ما بکنید که بزبان دیزرایلی ( )۱جهود نباشد ،بتقاضایتان جواب
داده نخواهد شد! بهترین طریقی که میتوان بچهها را بآموختن زبان خارجه مجبور کرد،
همین طریق است .من هم در ایام کودکی ،معلمی داشتم بنام آبه فر که زبان التین را
بهمین طریق بمن یاد داد .حاال روش او را با مقتضیات عصر جدید تطبیق میدهم .بعد
از مراسم دعا و نماز شبانه که در اطاق کفشکن بطور دسته جمعی صورت خواهد گرفت.
همه باید ساعت نه و نیم شب بخوابید و دیرتر از آن مواردی ندارد .همین حاال مختارید
که بهرجا میخواهید بروید ،من باید چندتا مگس بکشم.
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در اثنائیکه آقای رزو پوتینش را کشان کشان بخارج میبرد مادام رزو متوجه مربیه
کلیسا شده گفت:
_ مادموازل! ممکن است لطفی بفرمائید و با آلفونسین در تنظیم کارهای جامه دار خانه
کمک کنید؟ حضور بابا تروبل درینجا خیلی باعث تخفیف زحمتتان میشود.
ارنشتین لیون جوابی نداد .مادرمان در دنباله بیانات خود گفت:
_ خوب ،من باید تصمیماتی را که شخصا بعنوان خانم خانه دربارهتان گرفتهام
بتصمیمات پدرتان اضافه کنم .اوال باید بگویم که ازین ببعد بخاری از اطاقتان برداشته
خواهد شد .من میل ندارم که شما یکروز از فرط گرما در اطاق خفقان بگیرید .همچنین
ناز بالشهایتان را نیز بر میدارم زیرا پشتتان را نرم میکند .لحافهای پرقو هم مورد احتیاج
شما نیست زیرا در تابستان یک و در زمستان دو لحاف معمولی بزرگ برایتان کافی است.
بعالوه میل دارم در سر میز شام تا از کسی سوالی نشده حرفی نزند و شما باید در سر
میز صاف و راست بنشینید و دستهایتان را بدو طرف بشقاب بگذارید و سر را راست
نگاهدارید و بهیچ وجه بصندلی پشتی ندهید .اما نظافت اطاقتان با خودتان است و من
مرتبا از آن بازدید خواهم کرد و خدا نکند که پردهای را در اطاق شما لکه دار به بینم!
باالخره نمیخواهم موی سرتان دائما آشفته و ژولیده باشد .ازین ببعد موهایتان را از ته
خواهیم تراشید زیرا سر تراشیده تمیز ترست!
بابا تروبل که پیپش خاموش شده بود گفت:
_ این رسم در میان مهاجرین کامال برقرارست.
مادموازل با حرارت تمام گفت:
_ آخر ما مهاجر نیستم .اینجا هوا سرد است و مخصوصا ،منطقه ما منطقهای رطوبی
است.
مادام رزو با خشکی جواب داد:
_ مادموازل! بچهها باید عادت کنند .من آن زنی را که پشم کره خر مادر خواندهام
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را میچید پیدا کرده و باو راجع به بچههایم سفارش کردم! این کره خر اسمش کاه یشون
بود و مادر خواندهام سابقا برای عبور از دهکده سوار آن میشد .اگر او نیاید من خودم سر
بچههایم را خواهم تراشید.
شب نزدیک میشد .خانم مادر ما با حرکت سریعی دستش را از چپ و راست جلوی
چشمانش گذاشت و این بدان معنی بود که چراغ را روشن کنید! خانم مادر ما زبانهای
زنده را خیلی زود یاد میگرفت« .ظریف» چراغ نفتی بزرگی را بسرعت روشن کرد و آنرا زیر
ستون مرمر سبز گذاشت .بعد با دست چپش حرکتی کرد که بمعنی ،دارم عجله میکنم!
و «زود؟» بود اما در همانحال انگشت سبابهاش را بطرف اجاقهای مطبخش دراز کرذ و
این بدان معنی بود که (باید سری بغذایم بزنم ).مادام رزو ناگهان قدش را راست کرد
و چنانکه گوئی متوجه مطلب شده است دستش را مثل موقع کف زدن بهم کوبید .این
حرکت بدانمعنی بود که برو و بغذایت سرکشی کن! درین اثنا بابا تروبل گفت:
_ بچهها ،شما هن میتوانید بروید.
مادرمان که از تکلم بزبان «فنالندی» کمی خشمگین شده بود و مرتبا کف میزد فریاد
کشید:
_ ده یاال زودتر!
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یک قانون ،هر قدر شدید و خشن باشد ،در عمل بمواردی برخورد میکند که از شدت
و خشونتش کاسته میشود .مادرمان که نتوانسته بود در مورد مراقبت از زنان محل،
استعدادی از خود نشان دهد .جدا بمراقبت از اجرای دقیق مقاصد خود توسط ما پرداخت
و بتدریج دستورات انضباطی جدید و شدیدی بآنها افزود.
ما کم کم به بدبینی و عدم اعتماد خاصی که مخصوض متدینین متعصب است
عادت میکردیم و روح این بدبینی در تمام اعمال و حرکتمان حکمفرمائی میکرد ،خاصه
آنکه هیچ عیسوی مومنی ،از چنگ معاصی کبیره آن ایمن نیست ،مادام رزو که دچار
سوء ظنی شدید شده بود دستور مهمی در این باره صادر کرد و چون دستورات مزبور از
جهت شدت و تنوعی که داشت بسهولت قابل تفسیر بود برای ما بصورت یکرشته سیم
خاردار واقعی در آمد .ما حتی متوجه شدیم که درین دستورات نکات متناقضی وجود دارد
و از جمله این تناقضات آن بود که خودمان میبایست قبل از ادای مراسم نماز اطاقمان را
مرتب کنیم وسطل مستراح را خالی نمائیم (زیرا طبیعتا در البل آنژری مجرای فاضل آبی
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وجود نداشت ).مستراح ما در برج سمت راست ساختمان و در مجاورت اطاق معلمین
واقع بود و ما اینکار را میبایست در دل شب و بمدد چراغ موشی کوچکی انجام دهیم
که بدبختانه آن چراغ موشی هم بزودی از ما گرفته شد ...در مستراح و راهرو ،ما اجازه
نداشتیم که کوچکترین قطره آبی باطراف بپاشیم و مخصوصا نمیبایست کمترین صدائی
که مانع آسایش و راحت مادر بزرگوارمان گردد از خود در بیاوریم .بمنظور آنکه از وقوع
چنین حادثهای جلوگیری کنیم ،تصمیم گرفتیم که سطلهای مدفوع خود را در بغل بگیریم
و پاورچین مثل تارسیسیوس که زنبیل قربانی خودش را در بغل میگرفت ،از راهرو عبور
کنیم در اوائل امر وقتی بین راه چشممان بمادموازل لیون میافتاد از وحشت میلرزیدیم
زیرا مربیه اگر فرصتی بدستش میرسید از اینکارمان جلوگیری میکرد .اما مادرم بزودی
متوجه قضیه شده باو گفت:
_ مادموازل! خواهش میکنم وکیل مدافع کثافتها نباشید! من خودم میدانم که تا پشتم
را بشما کنم ،باز این سطلها را بدستشان میدهید.
بابا تروبل ،بکشیدن پیپش مشغول بود و چیزی نمیگفت .بیچاره مادموازل ارنشتین
لیون بیهوده میکوشید او را با عقاید خودش همراه کند .بابا تروبل به او جواب میداد:
_ آخر خانم کوچولوی مهربان! حرف را باید فهمیده و سنجیده زد .من .شما مدت
زیادی درینجا نمیانیم ،اما این زن دلش میخواهد که بچههایش را مطابق میل خودش
تربیت کند و اینهم بما مربوط نیست ،ما پولمان را میگیریم ،او بما پول میدهد و باید
عملیات او را تصدیق کنیم .من بسهم خودم باید اقرار کنم که نمیتوانم بسهولت جائی
برای آموزگاری بهتر از اینجا پیدا کنم.
وقتی این گفتگوی آندو را که در فاصله بین اطاقشان انجام میگرفت شنیدم ،فهمیدم
که عقیده بابا تروبل درباره وضع زندگی ما چیست .اما مربیه تسلیم او نمیشد .آن پیر
دختر ما را دوست داشت و یکی از اشتباهات بزرگ مادر ما آن بود که نتوانست از عقیده
خود صرفنظر کند و او را ولو موقتا در خدمت خویش نگاهدارد .مادام رزو عقیده داشت
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که بعضی از تغییراتی که مایل است در طرز تربیت اطفال خود بدهد ،فقط وقتی صورت
وقوع خواهد یافت که مادموازل ارنشتین لیون از خانه اش خارج شود و اولین بهانهای هم
که برای اخراج او آورد مهربانی مستمرش بود.
این مهربانی مخصوصا وقتی که فردی دچار بیماری کوتاهی شد قوت گرفت .مرض
فردی خطرناک نبود بلکه فقط بر اثر خوردن دائمی لوبیای قرمز سوء هاضمه مختصری
دچار شده بود .مادرم در مصرف لوبیا قرمز هیچ گونه صرفه جوئی نمیکرد و بیچاره فردی
یکروز صبح نتوانست از رختخواب برخیزد و مادموازل پیشنهاد کرد که آنروز را در اطاق
گرمش بماند .مادام رزو از قبول این پیشنهاد خودداری کرده گفت:
_ این بچه در کمین فرصت است فقط باید مسهل بخورد.
و یک قاشق بزرگ سوپخوری از روغن کرچک بجلوی لب فردی آورد .طفلک رو
برگرداند و با جرات تمام گفت:
_ مادر بزرگ همیشه بما شکالت مسهلی میداد.
مادام رزو از غضب دندانش را بهم فشرد و بعوض جواب نوک دماغ پسرش را گرفت
و چنان فشاری داد که بیچاره فردی مجبور شد برای نفس کشیدن دهانش را باز کند.
آنوقت خانم دلسوز ازین فرصت استفاده کرده ،قاشق روغن کرچک را در دهانش خالی
کرد .نتیجه اینکار بالفاصله معلوم شد .زیرا فردی بسختی حالش بهم خورد و چون
نتوانست در مقابل آن مقاومت کند ،هرچه خورده بود در دامن مادرش قی کرد .مادام رزو
در یک چشم بهمزدن کشیده صدا داری زیر گوش او نواخته فریاد کشید:
_ اوف! عجب بچه کثیفی!
این حرکت دیگر برای مادموازل لیون که معلمهای پابند اصول علمی و فارغ التحصیل
علوم تربیتی بود .قابل تحمل نبود ،زیرا گفت:
_ خانم! من دیگر نمیتوانم این طرز رفتار شما را تحمل کنم.
مادام رزو که مورد استیضاح معلمهاش قرار گرفته بود سر برگرداند و زوزه کشان
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گفت:
_ من هم نمیتوانم دختر جان!
مادمو ازل لیون با تنفر گفت:
_ شما دست و پایتان را گم کردهاید و نمیدانید که کلفتتان نیستم.
اما مادر ما قیافهای بخود گرفته جواب داد:
_ من نمیدانم که شما کی هستید ولی میدانم که فقط باید بکار تربیت و تعلیم بچههای
من مشغول باشید نه تحریک آنها بضد مادرشان .شما خوب توانسته اید از دروس مادر
خواندهام درین زمینه تقلید بکنید ،زیرا آن مرحومه هم هدفش این بود که بین ما نفاق
بیندازد .اگر من نتوانم بچههایم را آنطور که دلم میخواهد تربیت کنم ،میدانم تقصیر با
کیست.
_ با این طرز تربیا گمان نمیکنم که وجود من درینجا مثمر ثمری باشد.
_ همین را میخواستم بشما بگویم.
مادموازل با قد برافراشته عقب عقب رفت و مادام رزو هم نه یکی ،بلکه دو قاشق بزرگ
سوپخوری روغن کرچک ،بحلقوم فردی چپاند.
بعد تغییرات مورد نظر مادام رزو اجرا شد:
این بار دیگر تشریفات باشکوهی اجرا نگردید ،بر طبق دستورات مادام رزو متدرجا
تغییراتی در زندگیمان بوجود آمد که بکلی آنرا با زندگی قبلی متمایز ساخت .قرار شد از
آن ببعد هر روز ،وقتی که مادام رزو از دست ما بتنگ آمد با عصبانیت و تنبیه شدید ما،
اسباب مسرت خاطر خود را فراهم سازد .دیگر ما نمیتوانستیم نفس بکشیم .او کامال
ما را زیر نظر داشت ،تنبیهمان میکرد و کوچکترین وسائل شادی و خوشی را از دستمان
میگرفت.
اولین حقی که از ما گرفته شد ،بقول فردی ،حق بازی با توله خرس ،یا گردش کوتاه در
پارک بود .تا آنوقت ما اجازه داشتیم ،بشرط آنکه وارد خیابانهای مجاور پارک نشویم ،در
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پارک گردش کنیم .هنوز مادموازل از منزل ما بیرون نرفته بود که یکروز مادرمان بر سر
میز ناهار بخالف معمول عصبانی شد و جنجالی را شروع کرد .اینکه گفتم خالف معمول،
بعلت آن بود که مادر عالقه داشت راجع بما ،همیشه مخفیانه با شوهرش صحبت کند،
اما آنروز گفت:
_ ژاک! بچههای تو دیگر قابل تربیت نیستند ،مخصوصا آن تغار آبگوشت! (یعنی
من!) من نمیتوانم بآنها اجازه بدهم که مثل گاوهای فراری در میان باغ بگردند .یکی ازین
روزها ،باالخره زیر اتومبیل خواهند رفت .هیچوقت ندیدم سر ساعت بخانه مراجعت
کنند .نیست بابا جان؟
اوف! آری؟
آنوقت مادام رزو متوجه من شده گفت:
_ آهای تغار آبگوشت دستهایت را به بینم.
و چون فورا دستهایم را روی میز گذاشتم ،با نوک چنگال چنان بدستم کوبید که چهار
نقطه قرمز بعالمت چهار دندانه آن روی دستم پدید آمد.
پدرم ناله کنان گفت:
_ پل! با پشت چنگال بزن! با پشت چنگال کافیست ،با این ترتیب تو نمیتوانی
بچههایت را تربیت کنی!
_ نه ولی میدانم که الزمست نگذارم از پرچین سفید باغ عبور کنند.
و بدینطریق ما را در فضای کوچکی بوسعت سیصد مترمربع محدود ساخت!
_ ژاک ،مگر شما با من هم عقیده نیستید؟
بمجرد شنیدن کلمه «شما» پدرم سپر انداخت .آنوقت حرکتی کرد که خالف دفعه
قبل خشم آلود نبود ،بلکه حکایت از کسالت میکرد و ضمنا گفت:
_ عزیزم ،هر طور که صالح میدانی عمل کن!
وقتی سکوت حکمفرما شد بو گندو و زیر لب گفتMotber will you Please give :
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me braed
آنوقت خانم مادر ما با مراعات حال او قطعهای از نان مربائی دلخواه مارسل را باو داد.
مادموازل لیون مثل زن سارقی ناچار شد خانع ما را ترک گوید .بما اجازه داده نشد که
با او خداحافظی کنیم ولی صبح روز بعد باصطالح اجازه پیدا کردیم که کف خیابانهای
پارک را تمیز کنیم خانم مادر بما گفت:
_ ازین ببعد ،بجای آنکه قوایتان را در بازیهای ابلهانه بهدر بدهید مشغول بازیهای
مفید خواهید شد .بو گندو و کف سنگفرشها را خواهد تراشید و تغار آبگوشت و فردی هم
آنها را تمیز خواهند کرد.
این بیگاری که در واقع عبارت از کندن علفهای هرزه بود ،سالها طول کشید .ابتدا
بنظرمان خیلی معمولی آمد اما بزودی بشت عصبانیمان کرد .بهیچوجه نمیتوانستیم
تعجب و تمسخر دهقانان را تحمل کنیم .دختری بنام مادلن که از اهالی الورژره بود،
نمیتوانست باور کند که این منظره را با چشمش میبیند .یکروز بهمراهانش گفت:
_ این آقا کوچولوها را نگاه کنید .دارند راه رفت و آمد پارک را تمیز میکنند!
و فردی شجاعانه باو جواب داد:
_ مگر نمیبینی داریم بازی میکنیم...؟
و واقعا هم مدتها با این وضع بازی میکردیم؟ مادام رزو صندلی تا شوی خود ر بچهار
متری ما انتقال داده بود و تماشایمان میکرد .او درست نمیدانست که کار اجباری چیست
ولی دستوراتی که راجع بطرز کندن علفهای هرزه و نقاطی که باید ضربان کچ بیل بآن
وارد شود ،بما میداد و کوششی که بمنظور باال بردن نتیجه کارمان میکرد .تاثیر معجزه
آسائی در ما می بخشید زیرا آنها را با تو سریهای متوالی همراه میساخت! طی یکی ازین
روزها بود که بفکر قیچی کردن علفهای حاشیه خیابانها افتاد .واقعا خانم مادر ما زن پر
حوصلهای بود زیرا حاضر میشد مدتها در معرض وزش باد بلرزد ،اما قهرمانه دست از
شکنجه لجوجانه ما بر ندارد!
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حاال به بینیم ،چطور شد که شروع بپوشیدن کفش چوبی کردیم .خاک سر زمین
کرائونه آفت کفشهاست .مرحوم مادر بزرگمان که زنده بود ما در تابستان گالش
میپوشیدیم و در زمستان کفشهای کائو چوئی بپا میکردیم ،خانم مادر ما عقیده پیدا کرد
که استعمال این کفشها خرج بر میدارد ازینرو بنا مرغوبی آنها اطمینان حاصل کرد و
اظهار داشت.
_ بچهها با این ترتیب شما پدرکفشهایتان را در خواهید آورد.
پدر ما چند هفته در برابرش مقاومت کرد .او با ناراحتی بسیار میدید که بچههایش
بصورت غالمان کوچکی در آمدهاند و چون همیشه با عزت و شرافت زیسته بود ازین
احساس رنج میبرد ،اما مانند اغلب موارد تاب مقاومت نیاورد و تسلیم شد .از آن ببعد
مادام رزو ،بکفش چوبی ساز دهکده سفارش میداد که دو جفت کفش چوبی با دوام،
مخصوص ما بدوزد و ما هم آنها را می پوشیدیم .البته این کفش چوبیها ،کفش چوبی
معمولی ،یعنی کفشهای دهاتر نبود زیرا کفش چوبیهای معمولی دارای ورقه چرمی است
که پا را تقریبا خنک نگهمیدارد و بعالوه نسبتا ناراحت کننده نیست ولی کفشهای ما از
یاتمههای بزرگ صحرائی بود که آنرا بطور یکپارچه از چوب درخت زان بریده و بچپ و
راست آن میخهای کت و کلفت کوبیده بودند .هر کدام ازین کفشها در حدود یک کیلو
و نیم وزن داشت و ما بر حسب دستور مجبور بودیم که در البالی آن کاه پخش کنیم و
بعد آنرا بپوشیم زیرا در غیر اینصورت پایمان زخم میشد و فقط مارسل برادر کوچکمان که
جوانی نازک نارنجی و لطیف بود اجازه داشت که درون آنها گیوه بپوشد.
چند روز بعد غارت بزرگی در اطاق و جیبهایمان صورت گرفت« .مامان» نگذاشت که
بیش از چهار فرانک پول در اختیار داشته باشیم و تازه آن چهار فرانک را هم برای دادن
صدقه در اختیارمان گذاشت .معلومست که ما موفق نمیشدیم از پدر و مادرمان پولی
بگیریم اما گاه اتفاق میافتاد که عموها و خاله هایمان چند دیناری در جیبمان میگذاشتند.
تا موقعیکه مادربزرگمان زنده بود ،ما روزانه دو فرانک خرج جیب داشتیم که وقتی که او
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مرد ،آنهم قطع شد .بنابراین همان محبت ها و بذل و بخششهای خاندان پلووینیک باقی
میماند.
خانم مادر ما ،در عین آنکه تفتیش دقیقی از چگونگی مخارجمان بعمل آورد کلیه
اشیاء قیمتی را از دسترس ما خارج ساخت :از آنجمله بود لیوانهای نقرهای متعلق بزمان
غسل تعمید ما ،گردن بند مدال طال ،قلم خودنویسی که عمو دفتردار بما بخشیده بود
و همچنین سنجاقهای کراوات ،تمام این اشیاء در کشوی جواهرات گنجه بزرگ انگلیسی
مادرمان ضبط شد و جا دارد بگویم که این گنجه بعنوان گاو صندوق خانم مادر ،بشمار
میرفت و ما دیگر رنگ آنها را ندیدیم.
در عین حال بیمصرف ترین کشوهای گنجه دائما قفل بود و کلیدهایش با برچسب
مخصوص در داخل همان گنجه قرار داشت .این گنجه در میان اشیاء مقدس البل آنژری
انگشت نما بود و هیچکس بآن نزدیک نمیشد و کلید اصلی آن ،یعنی کلیدی که کشوی
بزرگ گنجه انگلیسی با آن باز میشد ،میان چاک دو پستان خانم آویزان بود بطوریکه
فردی نامی بروی این طرز رفتار مادرمان گذاشت و آنهم ،جنون دزدی بود.
از آن تاریخ ،یعنی تاریخی که بسر گذشت لوئی شانزدهم عالقمند شدم عالقه غریبی
پیدا کردم که کلیدی پیدا کنم که بهمه قفل ها بخورد ،ابتدا چند کلید را که ازینجا و آنجا
دزدیده بودم زیر جعبهای در اطاقم مخفی کردم و بعد کم و بیش با موفقیت شروع بباز
کردن قفل گنجهها نمودم .اینکار در آغاز وسیله تفریح سادهای بنظر میآمد و باید بگویم
که ما هنوز شروع بدزدی خانگی نکرده بودیم اما گستاخانه در آن راه پیش میرفتیم.
حاال دیگر گرسنهمان بود و از سرما رمق نداشتیم و بی اختیار چشممان متوجه گنجه
نیمه بازی که مادرمان با صرفه جوئی تمام مواد غذائی و لباسهای پشمی را در آن قایم
میکرد میشد .وقتی خانم مادرما ،آن برادر«چینی مان» را صدا میکرد ،ما عصبانی میشدیم
زیرا مثال باو میگفت:
_ بیا بو گندو! هفته پیش تو بچه خوبی بودی! این را بگیر!
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معموال چیزی که درین مواقع باو میداد؛ نان قندی بیاتی بیش نبود زیرا خانم مادر،
دستش برای خرج بجیب نمیرفت اما این امتیاز فوق العاده باعث میشد که دماغ بو
گندو ،از فرط فیس و اقاده باال برود و وظایف سبکتری باو واگذار شود و باینطریق او
بتواند ،احیانا از پشت در ،چغلی ما را بکند.
بعالوه باید بگویم که خانم مادرما کلوچه ها را ازما دزدیده بود و پیش چشم ما باو
میداد .مادام پلووینیک بزرگ یعنی مادر خانم مادرمان ،این نان قندی ها را از دیژون
مخصوص نوههایش پخته بود و اگر چه سه ربع قرن پیش بدون اینکه ما را ببیند مرد.
ولی دخترش در عقیده او راجع بارسال آن کلوچهها برای ما تغییری رخ نداد.
از طرفی گرسنهمان بود و از سرما رمقی بر تن نداشتیم .جسما و معنا در حال مرگ
بودیم و اگر واقعا کلماتی میتوانید پیدا کنید که بهتر ازین حال ما را بیان کند ،خواهش
میکنم در اختیارم بگذارید.
یکسال بعد از آنکه مادرم زمام اختیار ما را دست گرفت .ما دیگر عقیدهای بعدل
و انصاف اقوام خود نداشتیم .مادربزرگ عمو دفتردار و مربیه کلیسا گاهی نسبت بما
خشونتی از خود نشان میدادند ولی هرگز ظالم و بی انصاف نبودند ،ما شکی نداشتیم
که آنها طبق اصولی عالی ما را تربیت میکردند ،منتها از نقطه نظر کودکی آنرا بحال خود
زیانبخش میپنداشتیم .مادام رزو در ظرف چند ماه کلیه اعتبار و احترام وجود آنها را زیر
پا گذاشت .بچههایش فکر نمیکردند بلکه مثل آئینه بودند .مثل جیوهای که پش آئینه
میمالند .نگهداری احترام مادر برای وجودشان واجب بود .تمام اصول تربیتی (واقعا چقدر
این کلمه بزرگ نفرت انگیزست!) در نظرشان غلط میآمد زیرا حتی شامل ترحم فرزندی
نبود و از اینرو وقتی در البل آنژری کسی اسم مهر فرزندی را میبرد با خنده تمسخر آلودی
جواب میگرفت!
این داستان تاثر انگیز وقتی تبدیل بیک داستان مضحک و خندهآور شد که مادرمان
خواست ،عالوه بر اختیار تربیتی ،اختیار فکر و شعورمان را نیز در دست خود بگیرد.
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پدرم هفتهای دو بار در محراب کلیسا بقرائت آثار مذهبی مشغول میشد .مادرم بمجرد
توجه باین مسئله درهای افق جدیدی برویش باز شد .یک روز گفت:
_ ما فقط بلدیم بطور انفرادی در کلیسا بگناه خود اعتراف کنیم .حال آنکه عیسویان
واقعی در مجامع عام بگناه خودشان اقرار میکنند .بعضی از آیات آسمانی نیز ناظر بر این
مسئله است و بنابراین باید که هر کدام ازین بچهها ،شبانه در مقابل برادران خود ،اعتراف
کنند!
واقعا چه راه کجی برای دخول در چگونگی گناهان کوچک و بزرگ ما پیدا کرد! آنشب
سر میز شام وقتی لوبیا قرمز صرف شد و نوبت پنیر سفت رسید ،پلکهای مادرمان بهم
خورد و قیافهاش بسیار باشکوه شد .بعد دستش را مثل موقع نماز باز کرد ،چنانکه گوئی
لهجه موروثی اهالی ماوراء مانش (انگلستان) را از یاد برده (این لهجه هنوز هم در آنسامان
رسمیت دارد) بصورت زن مقدسهای شروع بادای این کلمات کرد و چنان طمانینهای در
ادای آنها بکار میبرد که بنظرم میرسید هر کدام از کلمات مزبور چند میلیگرم وزن دارند:
_ ژاک! من خیلی درباره آیات مقدسی که شما بما آموختهاید فکر کردهام .حاال
پیشنهادی بشما دارم .من میدانم که این پیشنهاد اگر در هر خانواده دیگری بجز خانواده
ما عملی میشد عجیب بود .اما خدا را شکر که ما در خانه خودمان میتوانیم اشخاصی را
که بطور سر بهوا و بی تامل فکر میکنند مورد تمسخر و استهزاء قرار بدهیم .اگر ما از
اعقاب خاندانهای بزرگی که دهها فرد مومن ،مفسر ،روحانی و کشیش بجامعه تحویل
دادهاند نیستیم ،ولی آیا نمیتوانیم بهیچ عملی که در خورشان آنها باشد دست بزنیم؟ چرا
و باینجهت فرزندانما باید درین زمینه ببهترین وجهی تربیت بشوند ،تربیتی که آنها را در
قوت ایمان بر حد کمال برساند.
مدتی سکوت حکمفرما شد .پدرم ابرو بهم نزد .این طرز بیان زنش کامال در نظرش
آشنا بود .قدس و ایمان از خاندان رزو میبارد .البته ایمان پدرم بآندرجهای نبود که بتواند
معجزاتی از قبیل بلند کردن کوهها از و سر بزند ولی در عوض مثل کوه مون بالن قوی
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و محکم بود و آرزوئی جزین نداشت که فرزندانی مومن و متعصب داشته باشد تا بتوانند
مراحل دشوار ایمان بمذهب را بپیمایند ،ازینرو گفت:
_ اما عزیزم مقصودت ازین حرفها چیست؟
_ مقصودم آنست که روزانه جلسه «اعتراف» خانوادگیای در منزلمان تشکیل بشود.
شنیدهام که خانواده کروزاگ از مدتها پیش این رسم را اجرا میکنند.
دلیل عالیای بود! خانواده کروزاگ در آن منطقه رقیب ایمانی و مذهبی رزوها بشمار
میرفت و حتی موفق شده بود کاردینالی بجامعه کلیسای فرانسه تقدیم کند.
پدرمان هنوز مردد بود .مادرمان متوجه بابا تروبل شده گفت:
_ بابا جان ،شما حتما با من همعقیده هستید نیست؟
مسلم است که آموزگار پیر ازنظر حرفهای که داشت جز جواب مثبت ،جوابی
نمیتوانست بدهد .آقای رزو گفت:
_ خوب ،حرفی ندارم.
هرگز جوابی تا این حد کذب آمیز در نظرم جلوه نکرد بود .ساعتی بعد ،وقتی مراسم
دعای شبانه ما پایان یافت ،اولین لباس را از تن وجدانمان کندیم .یادم میآید که چقدر این
مراسم وقیح و نفرت انگیز بود .مارسل میگفت:
_ من متهمم باینکه یادم رفت قبل از درس ساعت چهار ،صلیبم را بگردن بیاویزم.
بعالوه ده مرتبه «بظریف» تشر زدم ،زیرا نمیخواست یک نان مربائی دیگر بمن بدهد.
بعد هم لگدی یواشکی بفردیناند زدم زیرا هر چه باو میگفتم که کتاب کاپیتن دوازده ساله
را بمن بدهد ،نمیداد.
مادرم گفت:
_ واقعا این بچه ،بچه صاف و صادقی است!
بعد برای آنکه نشان دهد همچنان باجرای وظایف عالیه خویش مشغول است مارسل
را بصیغه جمع مخاطب قرار داده گفت:
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_ بروید آقای مارسل! بروید من و پدرتان و خدای مهربان شما را می بخشیم.
وقتی نوبه من رسید خاموش ماندم .بنظرم میرسید که باید بیسرو صدا بگناهان خود
اعتراف کنم .مادرم وقتی وضع چنین دید از من پرسید:
_ منتظر چه هستید؟ فرزند عزیزم شما را چه میشود؟
جواب دادم:
_ البته من گناهانی کردهام ولی بهیچوجه یاد نمیآید...
بابا تروبل هم گفت:
_ من هم یادم نمیآید!
مادام رزو بخشکی گفت:
_ آیا میل دارید با شما کمک کنم تا یادتان بیاید؟
هر اتفاقی میافتاد بهتر از کمک مادرم با من بود .از این رو بتفصیل شروع بشرح
حکایت کنفیتور (مربا) کردم و گفتم که آدمی بیحوصله ،پرخور (خدایا چه پرخوریای!)
تنبل و مغرور هستم و یادم میآید که تمام این عیوب را نیز شب شنبه گذشته کشیش
سوله دو برایم ذر کرد بود.
خانم مادرم گفت:
_ فرزندم ادامه بدهید و صریح و صادق باشید!
پدرم پیشنهاد کرد:
_ تصور میکنم که برای امروز بسش باشد.
و تا وقتکیه جلسه برقرار بود حقشناسی عمیقی نسبت باو در خود حس میکردم_ بعد
فردی بنوبه خودش دو زانو نشست و گفت:
_ من امروز بچه عاقلی بودم .پدرم بمن وعده داد که جایزهای بمن بدهد زیرا دوازده
وسیله اختراع کردم تا...
ناگهان مادرما گفت:
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_ عجب بچه مغروری! پس تکلیف آن کتابی که از برادر کوچکترتان دزدیدید چه
میشود؟ شما هشت روز از درس محر و مید!
پدرما گفت:
_ اما مقصود از اعتراف آنست که...
اما مادام رزو جواب داد:
_ میدانم ،درست همینست! این بچه هیچ گناهی را اعتراف نکرده است و باید بفهمد
که از پنهان کردن گناهش هیچ نفعی نمیبرد وقتی این درس را یاد گرفت ،دیگر بچه
صریح و صادقی خواهد شد.
مارسل این درس را یاد گرفته بود .از آن ببعد چغلی هایش اثری نداشت .اما چنانکه
گوئی این حقیقت لمسش نمیکند شبها در صورت لزوم مشت هم بپشتش میخورد و
صدایش در نمیآمد .فردی که بقرائت کتاب فوق العاده عالقه داشت عصبانی شده بود و
چنان آتش خشم سر تا پایش را فرا گرفت که وقتی باطاق خودمان مراجعت کردیم موقع
در آوردن لباس خطاب بمارسل فریاد زد:
_ ای دیوانه! ای خوکبچه!
صدایش آنقدر بلند بود که حتما از پشت دیوار آنرا شنیدند ولی او باین دو کلمه اکتفا
نکرده ،لقب قدیمی مادر مارا با صدای بلند بر زبان راند و گفت:
_ ای فولکوش! ای زبالهی فولکوش! ()۱
ما مادرمان را فقط باین نام میشناختیم.
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نوکر ما پررو دماغش را باال میکشید ،انگشتش را خیس کرده بود و جهت باد را
میسنجید و برای اربابش بشکار میپرداخت .بابا تروبل هم که فطرتا مردی خشن
و انضباظی بود ،ایندفعه لباده خویش را بدور انداخته و شلوار مخمل خاکستری رنگی
پوشیده بود و بی آنکه سالحی در دست داشته باشد راه میپیمود .پدر ما تفنگش را زیر
بغل راستش گذاشته و روی شانه چپ او ،تور جیبدار شکاریش مشاهده میشد .ما سه
نفر هم در دنبال آنها ،الی علفها را بکمک چوبدستی های شاهبلوطی بزرگی باز میکردیم
تا شکارها را فرار بدهیم .سگ شکاری ما موسوم به خوشحال که سگ وحشتناک و پوزه
درازی بود ،دور ما میگشت و گوشهای بزرگش را که بر اثر جویدن کنه سوراخ سوراخ شده
بود تیزتر میکرد .ناگهان پررو فرید زد:
_ یواش!
غفلتا خرگوشی طبق معمول از میان تلی بیرون پرید و دوان دوان سعی کرد خود را
ببوته کلمهای مجاور برساند .ولی وقتی بفاصله مناسب رسید هدف گلوله قرار گرفت و
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سه چهار معلق بزرگ در میان بوتههای شلغم زده بیحرکت ماند .فردی بطرفش دوید.
سگ ما خوشحال ،شکار را خوب فرار میداد اما نمیتوانست آنرا بنزد صاحبش بیاورد.
آقای رزو یک فشنگ کالیبر  ۷در لوله راست تفنگ کهنهاش گذاشت و گفت:
_ وقتی خرگوش یکدفعه از زیر پایتان فرار میکند ،باید آنقدر صبر کنید تا بتوانید
گوشهایش را هدف قرار بدهید.
بعد شکارش را از دست فردی گرفته ،با شستش پیروز مندانه فشاری بشکم او داد
تا حیوان را مجبور بتخلیه کند .آنوقت بی آنکه متوجه خودش باشد شروع بخواندن این
تنصیف معروف وقیحانه کرد:
امیلی کوچولو،
دیروز بمن وعده داد،
دیروز بمن وعده داد،
که دو سه خال از پشم ...اش را،
بمن بدهد تا باهاش قالی ببافم...
ولی ناگهان یادش آمد که بابا تروبل در مجاورتش ایستاده ازینرو گفت:
_ ببخشید آقای آبه!
کشیش جواب داد:
_ میدانم که عادت شکارچیها چیست ،اما نمیفهمم که چگونه شما قادرید با این تفنگ
قراضه که باروت در آنجا نمیگیرد و دود و آتش باین بزرگی راه میاندازد تیراندازی کنید.
پدرم مدتی تفنگ ساچمهای و کهنهاش را تماشا کرد و گفت:
_ من عادت دارم .راستش را بگویم میخواستم تفنگ قنداقه دلری از گاستین رنه
بخرم ولی زنم گفت که خرجش زیادست .معهذا وقتی ببیند شکار برایش برده ام خیلی
خوشحال میشود.
راست میگفت! ما دیگر از خوردن زیاد ( )۱جانمان بلب رسیده بود و دچار سوء هاضمه
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گشته بودیم .با این تفصیل فصل شکار را خیلی دوست داشتیم زیرا برایمان فرصت
گرانبهائی بود فولکوش هیچوقت دل بدریا نمیزد و بشکار نمیآمد .اگر چه جورابش
همیشه ابریشمی نبود و بلکه گاهی هم نخی بود ،معهذا از پاره شدن جورابش میترسید .او
هر قدر سعی کرد که ببهانه های مختلف ما را از رفتن بشکار باز دارد موفق نشد زیرا آقای
رزو در هنگام شکار ،به سگ شکاریهائی از قبیل ما احتیاج داشت.
آنروز قرار بود تابلوی بدیعی بوجود بیاوریم .چون سرزمین کرائونه سرزمینی تقریبا
اربابی است ،شار در آن فراوانست .همه نوع شکار اعن از پرنده و چرنده در آن وجود دارد
ولی افسوس که کبکهای کرائونه ،بر اثر سمومی که برای مبارزه با من و بلخ در آن منتشر
میشود مسموم میشوند .در عوض نسل مرغابی ،کبوتر وحشی ،و قمری زیاد میشود.
خرگوش در هر گوشه پرچین النه دارد .گاهی روباهی از فاصلهای دور دمش را الی
پایش میگذارد و چنان میدود که انسان بزحمت میتواند او ا از گربه های چاق وحشی
تمیز بدهد.گربه های وحشی هم آفت جوجه ها هستند و (پدرم برای تالفی جوجه ها،
بی آنکه سبک_ سنگینشان کند ،بمجرد آنکه روبله از انبار غله خارج شد ،بگلوله شان
میبندد!)
کیسه شکارما و تور پشت آقای رزو پر شده بود ،یک خرگوش نر ،هفت خرگوش جنگلی،
دو کبک خاکستری و قرمز ،یک مرغابی طوقدار و چهار قمری شکار کرده بودیم ،یادم
نمیرود که پدرم پنج مگس بزرگ را هم که بنظرش غیر عادی میآمد شکار کرد.
وقتی ساعت شش ضربه را نواخت (مقصودم ساعت کلیسای سوله دو است) و ما در
حال مراجعت بودیم ناگهان روباهی دوان دوان از جاده جلوت کرواشو آن یا بفرار نهاد.
آقای رزو در آن اثنا تفنگش را روی شانه اش گذاشته بود و بمجرد آنکه روباه خواست
دوباره بپشت پرچینی که از الی آن گریخته بود برگردد ،هدف او قرار گرفت .وقتی باو
رسیدیم مرده بود .عالیجناب بابا تروبل متعجبانه گفت:
_ واقعا نشانه گیر خوبی هستید.
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شما میتوانید بفهمید که آنروز با چه موقعیتی از شکار مراجعت کردیم من و فردی دو
پای روباه را بشاخه درختی بسته با خودمان میکشیدیم و درست بسیاهپوستهائیکه از کار
شیر بر میگردند شباهت داشتیم ،پدرما این تحفه را بما بخشیده بود .پررو که گوش دو
خرگوش بزرگ و چاق را بدست داشت سد راهمان میشد ،خرگوشهای بیچاره بمالیمت
در دستهایش تکان میخوردند و او عمدا جد آنها را بدست گرفته بود که موجب اعجاب
و تحسین اهالی بشود .پدرم پیشاپیش موکب ما سالنه سالنه راه میپیمود و قیافه یکی از
فاتحین بزرگ را بخودش گرفته بود .شلوار گل کلمی گشادی بپا داشت که مثل شلیته
زنان عهد عتیق روی پایش میافتاد .قطار قشنگش که موقع رفتن پر و محکم بسینه اش
بسته شده بود ،حاال بصورت قطعه چرم بیمصرفی در آمده روی شکمش تلو تلو میخورد
و او بقیه آن تصنیف و قاحت آمیز شکارچی ها را زیر لبش زمزه میکرد؛
ولی پشمش ریخت،
و قالی بافته نشد.
پس امیلی کوچولو دیگر،
 ...ش پشم ندارد!
ما با چنین وضعی بالبل آنژری رسیدی .اما قبل از رسیدن بآن ناچار شدیم چهار بار
بروی سینه خود صلیب رسم کنیم ،یکی در موقعی بود که از مقابل تپه کوچک صلیبی
عبور میکردیم ،دیگری در مقابل سن ژوزف دو گراندشن ،سومی در مقابل سن آنتورین دو
پولی فیلیپ و آخری هم در موقعیکه بدور محراب کلیسا طواف میدادیم.
تازه احساس میکردیم که سردمان شده است ولی تا رفتیم بخودمان بجنبیم ،چشممان
بهیکل نخراشیده مادام رزو افتاد که مثل شاخ شمشاد در پائین پلکان جلو خان عمارت
ایستاده بود .او بمجرد اینکه ما را دید با لحن تنفر آلودی گفت:
_ مگر صدای زنگ را نشنیدید؟
پدرم معصومانه جواب داد:
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_ کدام زنگ را؟
مادام رزو شانهای باال انداخت .زیر در آن منطقه ناقوسی جز ناقوس کلیسای ما وجود
نداشت.
_ تا حال سه مرتبه است که دادهام زنگ را با صدای بلند برایتان بزنند .کنت سوله دو
بمالقات شما آمدع بود و البته میدانید چرا ...قضیه بر سر شغل مشاور کلیساست ،که
شما بیشتر ازو حق اشغال مقام آنرا دارید.
آقای رزو فریاد کشید:
_ اما من میل ندارم .شما میدانید و خوب هم میدانید که من ابدا میل ندارم مشاور
کلیسا شوم.
_ خوب این مسئله دیگریست ،ولی در اثنائیکه من منتظر شما بودم فکر نمیکردم که
صدای زنگ را نشنیده باشید.
من دل بدریا زده گفتم:
_ ما که از دره کوچک اورفر جلوتر نرفته بودیم؟
_ تو ،تو؟ پسر جان مگر من از تو پرسیدم؟ خیال میکنی که نمیدانم هر چه از دستتان
بر میآمد کردید تا پدرتان متوجه صدای زنگ نشود؟ دفعه بعد تو نبید بشکار بروی.
آنوقت حادثه قابل توجهی اتفاق افتاد .شکارچی بزرگ شروع بمخالفت با زنش کرد.
رگهای گردنش کلفت شد و صدایش مثل غرش رعد طنین افکند که میگفت:
_ نه نه پل! مگر باز میخواهی جیغ و داد راه بیندازی؟ هان؟
_ چه گفتی؟
فولکوش مثل سنگ بر جای ماند .پدرم دیگر نمیتوانست اعصابش را کنترل کند.
رگهای گردنش از شدت تورم بنفش میشد.
_ گفتم که با داد و فریادت پرده گوش ما را داره کردی؟ این بچهها را ول کن و بگذار
باطاقم بروم.
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ما از شادی هلهله میکردیم .حتی این عصبانیت مالیم پدرمان ،که نسبت به آتش
غضب میر غضب ما چیز مهمی نبود ،اذیتمان میکرد .فولکوش خوب بفوت و فن کار
خود آگاه بود .او حتی یک سانتیمتر هم جابجا نشد ،بلکه مثل مجسمه سنگی بیحرکت
ماند و گفت:
_ آه ااک بیچاره ام ،چرا اینقدر عصبانی میشوی ،در مقابل بچه هایت نباید چنین
رفتاری را در پیش بگیری ،باید خیلی خسته باشی!
آقای رزو افسوس میخورد که چرا بیشتر از این فریاد نکشیده است زیرا با صدای
خشمگینی چنانکه گوئی میخواهد بروی مخاطب خود بپرد ،فریاد کشید:
_ یاال این شکارها را بآشپزخانه ببر تا بروم لباسم را عوض کنم.
بعد شروع بعقب نشینی کرد؛ این حرکت او مثل ژنرالها فاتحی میماند که نمیدانند
چگونه از موقعیتهای موضعی نیروهای خویش استفاده کنند.
فولکوش که خدشهای باعتبار و عظمت او وارد نشده بود ،بعنوان یک شخصیت موثر
خانه برجای ماند و در گرفتن انتقام ازو عجله نکرد .زیرا بابا پررو را مخاطب قرار داده
گفت:
_ پررو ،این شکار چیست؟
_ روباه خانم!
_ بزرگ که نیست؟
پررو با عصبانیت نگاه تنفر آلودی باو افکنده گفت:
_ خانم شما میتوانید از پوست این حیوان ،دستکش یا نیم تنه پوستی قشنگی هم برای
خودتان تهیه کنید.
برق خوشحالی ای در چشمات فولکوش درخشید ،اما اگر از بابا پررو تشکر میکرد
برایش گران تمام میشد .از چند ماه پیش او در نظر داشت که این میر شکار و باغبان پیر
را از خدمت خود اخراج کند ،زیرا عقیده پیدا کرده بود که وظایف او ،در عمل بخانواده
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باربلیوین واگذار شده است( .و بهمین دلیل هم مدتی بعد ،پررو از خدمت ما اخراج
گشت ).بعد با لحن بی تفاوتی ما را مخاطب قرار داده گفت:
_ یاال بچه ها بیائید .باید بروید دستهایتان را بشوئید.
ولی مقصود او ازین حرکت آن بود که دیگران را از ما دور کند .زیرا در سرسرا متوقف
شد و ناگهان ضربات مشت و لگد و باران فحش را بسرمان باریدن گرفت .اولین کسیکه
زیر دست و پایش له و لورده شد ،بو گندو بود که مادام رزو از فرط عصبانیت بهیچ وجه
مراعات حال او را نکرد بیچاره بو گندوی عزیز دردانه ،مرتبا سرش را بین دو دستش
میگرفت و فریاد میزد:
_ آخ مامان! من ابدا با آنها نبودم.
و این همان موجود کثیفی بود که مادرش او را بر ما ترجیح میداد .اما فولکوش ناگهان
دست ازو برداشت و بما هجوم آورد .فقط بدانید که او معموال بدون آنکه علت کتک
را بما بگوید ،ما را نمیزد .ولی آنشب ابدا توضیحی درین باره نداد فقط حسابش ر با ما
تصفیه کرد.
فردی خویش را در اختیار او گذاشت ،او با حیله مخصوصی میتوانست ،ضربات جالد
خودش را تحمل کند ،زیرا طوری در برابر او قرار میگرفت که ضارب فقط بتواند با نوک
دست او را بزند .ولی وقتی نوبت من رسید برای اولین بار در برابرش مقاومت کردم و
کوشیدم که ضرباتش را تالفی کنم .در حین کتک خوردن دو سه مرتبه هم چنگم را در
میان پستانهای او که شیرم نداده بود فرو بردم .البته این جسارت ها برایم گران تمام
میشد ،زیرا او برادرانم را ترک گفت و چون آنها بگوشهای گریختند مدت یکربع ساعت
مرا بباد کتک گرفت و تا میخورم ،زد .و درین مدت یک کلمه هم حرف نزد تا کارش
تمام شد .وقتی داشتم باطاقم بر میگشتم تمام تنم کبود شده بود اما گریه نمیکردم .آه!
نه! بعکس ،غرور فوق العاده ای سرا پایم را فرا گرفته بود.
در موقع شام پدرم متوجه عالمات این نزاع که بر سر و رویم نقش بسته بود شد.
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ابروئی در هم کشید و قرمز شد اما بقدری سست عنصر و بیحال بود که چیزی نگفت.
حاال که طفل کتک خورده شکایتی نداشت او چرا دوباره سر و صدا راه بیندازد؟ فقط
جراتی نشان داد و نگاهی بلبخندی که بر لب داشتم افکند .من دندان بروی جگر گذاشته
با چشمهائی قوی و نافذ ،مدتی او را نگاه کردم و او عاقبت از فرط خجالت سر بپائین
انداخت .ولی وقتی که دوباره سر باال کرد ،باز هم لبخندی نثارش کردم و آنوقت دیدم
که سبیلش شروع بلرزیدن کرد.
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باد ،رشته های بی پایان رگبار را به صورت سیلی محکمی بگونه کر الوئه می نواخت و
در ینکار؛ مثل اوقاتی که فولکوش ما را بباد مشت و لگد می گرفت لجاج بخرج می داد.
نهال ها سبز شده بودند و آب نهر اومه که باال آمده بود روی چمنزارهای سفالی دشت
می لغزید و بیچاره جیرجیرک ها و سوسک ها را زیر امواج کوچک و خروشانش فرق می
کرد .از دو سال پیش -آری از دو سال پیش ،می دانید یعنی چه؟_ ما با وضع رقت باری
بسر می بردیم و لباسهای زنده و پاره ای می پوشیدیم و نه تنها موهایمان از ته تراشیده می
شد ،بلکه کوچک ترین امیدی هم بآینده نزدیک نداشتیم.
دو سال بود که عالیجناب «سه پنجه شیر» یعنی بابا تروبل ،پیت «کون گنده اش» را
به دهان می گرفت و در فاصله بین آن ها بمازبان ال تین و یونانی یاد می داد.
او بخالف پیش بینی هایی که کرده بود توانست خشونت رفتار مادرم را تحمل کند.
با وجود آن که باباتروبل در حرفه آموزگاری مردی معتدل و میانه رو بود وضمنا عالقه
شدیدی بدختر های دهکده نشان می داد ،خانم مادرم او را تحت عنایت خویش نگاه
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داشت و از خدمت خود اخراج کرد .حقوق باباتروبل بسیار کم بود و با او بسان غالمی
رفتار می شد .بیچاره هر روز ابتدا دست و رویش را در لگن میشت و سپس آن لگن
مقدس را بخانم خانه که فرمانروای مطلق بود می داد بابا فقط یک نقطه ضعف داشت
و آن هم این بود که نمی توانست تعفن گفتهای چوبی ما را تحمل کند زیرا هر وقت که
خالف عادت دماغش را باال می کشید ،رایحه متعفن کفشهای چوبی را استنشاق می
کرد و می گفت:
 باز کفشهایتان گندیده است:اتفاقا کفشهای ما هم هر شش هفته یکبار عوض می شد ولی از آنجا که هر آغازی
انجامی دارد ،در یکی از روزهای ماه مارس که مصادف با روز قتل سزار ( )۱بود حادثه ای
اتفاق افتاد که جریان زندگی بابا تروبل را عوض کرد .آن روز بابا در اطاق درس ما ،داشت
صفحه ای از کتاب معروف دوویریس ( )2را بما یاد میداد که آقای رزوسبیل جنبانان وارد
شد و پس از آن که رشته درس را قطع کرد با لحن تحکم آمیزی گفت:
 آقای آیه :چند کلمه ای با شما حرف دارم ،بگوشه ای برویم:و چون از در خارج شدند ،سه گوش متعلق بمن فردی و مارسل بدرچسبید تا از
عاقبت قضیه باخبر شود ،فردی گفت:
 این در نمیگذارد بشنویم.و راست هم میگفت زیرا در خیلی ضخیم بود .اما آقای رزو ناگهان فریاد کشید،
 آقای آبه :شما زیاده روی میکنید و احترام لباس روحانیت را از بین برده اید .االن ننهمالنی که از اهالی الورژه است ،از اطاق کارم بیرون رفت .او آمده بود شکایت کند که گویا
شما زیر پای دختر بزرگش نشسته اید و میخواهید او را از راه بدر برید! درست نمی دانم
که به چه علتی شما طرز رفتارتان را عوض کرده و چنین طریق افتضاح آوری را در پیش
گرفته اید ولی بهر حال دیگر حق ندارید که به تدریس اطفالم بپردازید.
اما هنوز حادثه مضحک اصلی اتفاق نیافتاده بود پدرم گفت:
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 واقعا اگر خدای نکرده شما را از اینکار منع نکرده بودند چطور میشد؛ الهی نمازتانقبول باشد!
ناگهان صدای خنده شدیدی برخاست بما فهماند که باباتروبل هم نقاب از صورتش
برداشته است.
این خنده به قدری بلند و شدید بود که از قرار معلوم دکمه های لباده اش را پاره کرد
و بابا تروبل لباس و سه پنجه شیر خودرا که انداخت آن مقنعه ای بزرگ بر سینه اش
رسم کرده بود بکف اطاق انداخت .عاقبت سر و صدا خوابید و ما شنیدیم که بابا گفت:
 آره راست گفتید آقای مهربان؛ من باید هر چه زودتر از این دارالمجانین بیرون بروم.لوبیا قرمزهای شما دیگر پدرم را درآورده است بوی گند کفشهای بچه هایتان را دیگر چه
عرض کنم .عجب بچه های کثیف و متعفنی انشاءالله تحت توجهات جناب فولکوش در
زندگیتان موفق باشید؟ آه راستی نمی دانید که آنها چه لقبی روی مادرشان گذاشته اند؟
پدرم برای دومین بار از خشم قرمز شد و گفت:
 آه خدایا! حاضرید خفه شوید یا نه؟ االن میروم اتومبیلمان را حاضر کنم .شمابمحض آنکه درستان تمام شد باید بروید.
بعد پدرم بارنک و روی برافراشته از نزد عالیجناب خارج شد و ما که از حرکت ناگهانی
او مطلع نبودیم بمحض باز شدن در برویهم غلتیدیم .آقای رزو بدون آنکه اهمیتی باین
حادثه بدهد شتابان از سالن خارج شد.
مدتی بعد باباتروبل از خانه ما رفت ،هنوز موقعی را که او سوار اتومبیل کهنه
«ویکتوریای» خودش شد و در آن چمباتمه زده از خانه ما دور گردید بیاد می آورم (قرار
بود او در آینده نزدیکی این ماشین را با یک سیتروئن پنچ اسبه عوض کند) ولی باالخره
توانست در آخرین فرصت عالمت سه پنجه شیر را که از عالئم مقدسه مقتدای روحانی
اش بود بمن واگذار کند و آهسته بطور مخفی بگوید:
 -پسر این را بگیر و نگهدارا از میان این جمع فقط تو الیق داشتن چیزی هستی.
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وقتی باباتروبل اخراج شد و شخص دیگری جای او را گرفت ما ناچار شدیم جور کاسه
و کوزه ای را که بر سر او شکسته بود بکشیم.
پس از رفتن او دامنه خشم و غضب و تنبیهات جنون آسای فولکوش در البل آنژری
وسعت گرفت و باز اصالحات جدیدی مقرر شد.
فولکوش همیشه تصور می کرد که مسئولیت نامالیماتی که بر اهل منزل وارد می شود
بر عهده ماست .باری ،البل آنژری از این حوادث زیاد دیده بود .افتضاح قضیه گنجه ها
پیش آمد .ما عمه ای داشتیم بنام مادام تورور که از جمله فقیرترین عمه های ما بود .او
یک روز جرات کرده و از پیشخدمت اطاق غذا خوریمان دو جفت سفره خواست .این
پیشخدمت زنی از اهالی نورماندی بود و بمجرد آنکه تقاضای عمه تورور را با مادام رزو در
میان نهاد قرقره قفل بست و یک گنجه بدور خود چرخید .بعدمادام رزو از زبان گنجه
های مزبور اظهار داشت که سفره ها از زمان مرگ پدر بزرگ تاکنون از البل آنژرلی خارج
نشده اند و اصال آنطوری که آقای رزو ،یعنی پدر ما می گفت بحث بر سر تقسیم منصفانه
میراث پدربزرگ نبود بلکه چنانکه وی عقیده داشت ،باحترام پدربزرگ ،نسلهای آتی باید
از سنت معمولی تقسیم میراث صرف نظر کند تا اسم و رسم البل آنژری محفوظ بماند .از
وارث مرحوم پدر بزرگمان :گاریریل ملقب به بارون دوسل اوزل ،ترز دارای عنوان ،کنتس
دوبار تولومی ،نه نه ماری زن سن آندوری ،ننه ماری ملقب به :ویزیتاسیون ،ننه ماری نمی
دانم فالن خشکه مقدس (سه تن ماری اخیر ،علیرغم دستور منع ازدواج های چند زنی،
با آخوندهای معتدد ازدواج کرده بودند؟) ،خالصه همه ننه ها این سند را امضاء کرده
بودند ،درین میان بیچاره عمه تورور با مرد فقیری ازدواج کرد که بدبختانه از و بیوه شده
و چون بآن بیچاره هم عالقمند بود دیگر دنبال شوهر تازه ای نرفت حاال این عمه تورور
آمده بود جرات کند و سفره بخواهد؟ فو لکوش از فرط تحقیر و تنفر بکلی دست و پایش
را گم کرد.
آقای رزو حیران ماند .او آدمی شرافتمند بود که نمی توانست این مسائلرا نادیده
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بگیرد و از همین رو برای آرامش وجدان خود مخفیانه خواهر بزرگش را نسبت بوراث مادر
بزرگ ،دارای حق ارشدیتی شمرد .اما بنابر امر فولکوش ،در گنجه ها همچنان قفل ماند و
ویمحتاطانه تصمیم گرفت که چون مستراح البل آنژری پرده ندارد ،بعضی از سفره های
مزبور را بصورت پرده در آورد و مستراح را آرایش کند.
قضیه حل شد ولی باز حادثه جدیدی پیش آمد .اسبها بطرز اسرارآمیزی شروع بمردن
کردند و مرگ و میر بزرگی میانشان افتاد .ظاهرا هیچ علتی برای مرگهای ناگهانیشان
تشخیص داده نمیشد .شخصی ملقب به «دان دماغ» ادعا کرد که کنه میانشان افتاده
است .فولکوش شانه ای باال انداخت و جوابی نداد زیرا نمی دانست چه مگوید.
البته کسی نگفت که بچه ها ضمن بازی اسبها را مسموم ساخته اند ولی فولکوش
مدت چندین هفته مواظب بچه ها بود ،آنها را ببازپرسی کشید .امتحانشان کرد و سعی
نمود دلیلی روشن که بتواند بموجب آن آنها «بتوبه خانه» بیدازد ،بدست بیاورد .اگر
چه در تمام مدت زندگی آرزوی این عمل را داشت ولی هرگز در آن موفق نشد .ما بیگناه
بودیم و خودمان را مپائیدیم آقای رزو بجای اسبها یک اتومبیل سیتروئن خرید .و باز همان
زندگی یک نواخت و مشقت بار و متعفن روزانه از سر گرفته شد.
مثل این بود که ما هیچ بزرگ نمی شدیم و تصمیم هم نداشتیم بزرگ بشویم .فولکوش
هر سه ماه یک مرتبه ما را وزن می کرد و قدمان را اندازه می گرفت او اینکار را بر وی تخته
مدرجی انجام می داد که قد و وزن بدن تمام افراد خاندان رزو قبال سروی آن ثبت شده
بود .ولی اینکار فایده ای نداشت زیرا گوئی یک عامل داخلی مانع از رشد و پرورش ما می
شد و وضعمان نظیر قمار بازانی بود که برای تامین برد نهایی خویش یکی دو ورق اصلی را
الی جورابشان مخفی می کنند و در موقع متقضی آن را بیرون می کشند .فولکوش همیشه
به شیف (بی بته) که لقب فردی بود می گفت:
 همیشه راست بایست بی بته!اما «بی بته» یک سانتی متر هم قدش راست نمی شد .در عوض تنها چیزی که در
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ما رشد کرده و باوج قوت خود رسیده بود ،انزجار شدیدی بود که نمی توانستیم آن را
ابراز کنیم ولی عقیده داشتیم که اگر آنآن را با همان نیرو بر روی صفحه مسطحی بحرکت
درآوریم ،هیچ نیرویی قادر بجلوگیری از تحرک آن نخواهد بود ما با چنین وضعی بزرگ
شدیم.
یاد میآد و برای همیشه هم یادم خواهد آمد که چرا میل داشتیم همیشه فولکوش را
ببینیم و یا روی درختهای چنار حروف  V. Fرا بنویسیم .این دو حروف ،حروفی است که
فرد بیگانه کامال می تواند نمونه های حک شده آن را روی تمام درختهای بلوط ،زبان
گنجشک و حزام باغ ما ببیند .من فقط روی درخت گل ابریشمی که خودم دوستش می
داشتم .نوشته بود م ،و .اف ...و .اف .و...اف .یعنی فولکوش انتقام ،فولکوش انتقام.
جمله فولکوش انتقام!» جمله «فولکوش انتقام!» روی پوست تمام درختها ،روی تمام کدو
تنبلهای آخر سال ،روی سنگهای سفید برجهای کوچک ،حک شده بود .این سنگهای
سفید بقدری نرم و ترد بود که بآسانی با نوک چاقوی ما خراش برمیداشت و حتی بصورت
ورقه کاغذی درمیآمد .نه مادرجان! آنطور که بشما حالی کرده اند ،این کلمات نمودار
رشد و نمو قوه حافظه ما نیست .ما افعال زبان فرانسه را خوب بلدیم ،و مخصوصا درباره
بکار بردن آنها بخاطرات ،هرگز حرفی نداریم نه مادرجان ما این دو حرف بزرگ را هرگز
فراموش نمی کنیم ،زیرا بنظر ما فقط همین فعل ،یعنی فعل انتقام ،تنها فعلی است که
مایلیم در هر زمانه ای دقیقا آنرا اجرا کنیم ،مادر :من از تو متنفرم و تو هم از من متنفری،
تصریف این فعل هم آن می شود که او هم از تو متنفر است و ما از هم متنفریم وشما از
هم متنفرید و آنها از هم متنفرند .پس نتیجه یکی است فولکوش انتقام فولکوش ،انتقام،
فولکوش انتقام.
فولکوش تو منطق میدانی؟ چنین استداللی را در منطق «دور» میگویند دورو تسلسل!
فردی میگفت:
 -من سه چهار دقیقه گرفتار چنین «دوروی» بودم.
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ای بی بته بیچاره! ای خود خواه نابینا ،اگر کسی دور :برایت عملی کرد ،من بودم و
باین عمل خود میبالم .یادت میآد؟ اما ببخش ،ولی واقعا یادت میآد که اغلب میگفتی.
 من نگاه ریز چشمی را دوست ندارم :اگر مردی درست توی چشمش نگاه کن تابدانم چه فکر میکنی.
و با این وصف بازی را بمن باختی؟ نمی توانستی نبازی :ولی مادرجان آیا ازین بازی
خوشت نمآید :شب موقع شام که همه ساکتند برای قضاوت موقع خوبیست .هیچ کس
نباید حرفی بزند.
کسی هم حرفی ندارد و تو تصور نخواهی کرد که من اشتباه میکنم دستهایم روی میز
است .بصندلی پشتی نداده ام ،کامال راست نشسته ام.
هیچ حرکت غیر عادی در رفتار من دیده نمیشود و میتوانم خوب بچشمانت نگاه کنم.
فولکوش اینکار حق منست .خوب بچشمانت نگاه میکنم.
و در واقع چشم بتو میدوزم .آنوقت در دلم با تو حرف میزنم .حرف میزنم و تو
نمیتوانی حرفهای مرا بشنوی!
بتو میگویم « :فولکوش بمن نگاه کن» «فولکوش با تو حرف دارم» آنگاه نگاهت از
روی گیالس آب بلند میشود مثل افعی ای که سرش را بلند میشود و میگردد :آنقدر
میگردد تا بلکه نقطه ضعفی را پیداکند و بآن یورش ببرد ولی این نقطه وجود ندارد نه
فولکوش تو نخواهی توانست مرا بگزی.
افعی ها نمی توانند مرا بگزند .من با همه آنها آشنایم و آفت آنها هستم.خودت یک
روز گفتی که وقتی کامال کوچک بودم روزی یکی از آنها را کشتم .آن روز زوزه میکشیدی
که« :افعی کشتشت یکی از خطاهای بزرگ مادر خوانده من بود!» میگفتی که «!او خوب
مراقب بچه هایت نبود و خدا باین بچه معصوم رحم کرد ».و بیاد دارم که در وقت
ادای این جمالت ،لحن صحبتت چنان بود که گویی میخواهی خدا را از بابت ترحم بمن
سرزنش بکنی.
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اما نگاهت با نگاه من تالقی کرد و هوست با هوس من در هم آمیخت .من همچنان در
سکوت محض ،محکم و استوار نشسته بودم و نه تنها کوچکترین حرکت غیر عادی ای
مرتکب نمیشدم بلکه میدیدم که چقدر ازین طرز نشستم راضی هستی.
فولکوش هنوز دارم با تو صحبت می کنم ،میشنوی؟ آری حتما میشنوی ...پس گوش
کن «تو حیوانی بیش نیستی موهایت خشکیده و چانه ات فرو رفته است و گوشهایت
بقدری بزرگست که آدم خنده اش می گیرد»..
مادرجان تو حیوانی بیش نیستی راستی میدانی که ابدا دوستت ندارم؟
باز با همان صداقت فوق العاده ام بتو میگویم که جمله« ،نه ،من ابدا از تو متنفر
نیستم» درباره من مفهومی ندارد .اگر یادت باشد این جمله از شیمن است و چون ما،
در آن زمان بآموختن آثارگرنی مشغول بودیم خصوصیات قهرمان را حفظ میکردیم آری
مادر ،من ترا دوست ندارم .حتی میتوانم بگویم که از تو متنفرم ولی باز این کلمه مرا راضی
نمیکند ،اوه! تو میتوانی باز چشمهای زاغت را بمن بدوزی ،آن چشمهای سبز خاکستری
مسومی را که آفت جان ما بود .ولی من دیگر از ترس ،چشم را از تو بر نخواهم داشت.
اول برای آنکه مرده شوی رویت را ببرد و دوم برای آنکه بی بته با نظر تحسین آمیزی
مرا نگاه میکند .او میداند که من دارم مسابقه ای را که یکروز با او گذاشتم میبرم.
این مسابقه عبارت از آن بود که من عهد بسته بودم یکروز هفت دقیقه و بیست و سه
ثانیه تو را نگاه کنم و نگاه هم کردم .االن دارم این رکورد خود را میشکنم «بی بته» بیچاره
چشم از من برنمیدارد و بی آنکه بساعت مچی تو نگاه کند ،دارد رکورد جدید مرا اندازه
میگیرد.
مادر! بدان که تو امروز محکوم بمرگی ...آن بو گندوی بد قواره هم مرا نگاه میکند:
خوبست بدانی که او از من میترسد و دائما بفکر تالفی هاییست که من ممکنست بر
سرش دربیاورم .هر وقت الزم باشد کونش را نیشگون میگیرم و آنوقت میداند که اگر
دهان باز کند پوزه اش را خرد خواهم کرد.

هروه بازن 129

ژان باربلیوین کوچولو هم که او را دوست نمیداشت همین را میگفت؛زیرا تو باید
بدانی که هیچ کس؛ حتی آنکسانی که بگمانت صادقانه بتو خدمت میکنند ،دوستت
ندارند .پس فولکوش می بینی که من هزار دلیل برای انتقام خود دارم و میتوانم مستقیما
بچشمانت نگاه کنم و حتی پلکی هم بهم نزنم؟ ببین که همچنان در مقابلت نشسته
ام و نگاهم ،بنگاه افعی مانندت دوخته است ،می بینی که یکدستمرا دراز کرده ام و با
دست دیگرم گلویت را میفشرم ،میفشرم و آنقدر میفشرم تا خفه ات کند؟ افسوس که
این انتقام یک خطای باصره ساده بیشتر نیست :افسوس که فقط وسیله درد دل کردن
است .افسوس که تو خفه نخواهی شد و باز زوزه خواهی کشید .اما عیبی ندارد .فردی با
ضربات مختصری که بر وی میز میزند بمن میفهماند که مسابقه را برده ام و توانسته ام
با رکورد هشت دقیقه درچشمانت نگاه کنم .آه ای فولکوش ،ای افعی حقیقی من  :من با
نگاهم تف برویت می اندازم تف به پیشانیت می اندازم ،تف به ...
_ فردی ،هنوز که با انگشتهای کثیف روی میز میکوبی! تمام شد :مغلوب شدی.
بهانه ای پیدا کردی تا چشمت را از من برداری .بعد با نوک چنگال محکم بدست وارث
اول خانواده مان میکوبی و آنوقت چنان گوشه ابرویی میاندازی که میفهمم میگویی،
«احمق ابله» دستم برسد چنان بزنمت که خدا میداند بچه حالتی بفتی :۱ولی چون من
لبخند مالیمی میزنم .یعنی لبخندی که جز تو کسی نمی تواند؟ ترا به بیند ،تو بفکر انتقام
میافتی و نوک چنگال را از پشت دست فردی برمیداری چنان جایی را برای زدن انتخاب
میکنی که در حال عادی انسان باید ماهها ،مفاصلش درد بکشد ،بعد چهار مروارید قرمز
در پشت دست معصوم فردی پدیدار میشود نشان میدهد که تو نوک چنگال را محکم
در دستش فرو برده ای ..بیچاره تو را زیر چشمی نگاه میکند و پدرمان بعالمت اعتراض
ضعیفیمیگوید.
 پل؛ من که بتو گفتم با پشت چنگال بزنی:آبه ،آموزگار جدید ما که ازین حرکتت بنفرت آمده است ،معصومانه پلکهایش را بهم
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میگذارد و دیگر نمیتواند در آن خانه تاب بیاورد .از اینرو هر چه زودتر ترا ترک میگوید.
نگاه کن :واقعا چقدر من کم حافظه ام .یادم رفت که از این آیه صحبت کنم .حال آن که
او چهارمین معلم ماست .غیر ازو دو نفر دیگر بودند که حاضر نشدند «سیستم تربیتی
قوی و خشن» تو را قبول کنند .آن دو از زیر کار شانه خالی کردند زیرا مادر یکیشان
مریض بود و دیگری بمبانی اخالقی داشت .آخرین آموزگاری که پیدا کردی طلبه کوچکی
اندامی بود که برای استفاده از تعطیل بالبل آنژری آمده بود .وقتی او داخل خانه ما شد
حرارت زیادی از خودش نشان میداد .خوتان فکر کنید که معلمی کودکانی که ممکن
است در آینده از روحانیون بزرگ کلیسا بشنود ،چقدر لذت دارد؛ من تصور میکنم که
بیچاره طلبه فطرتا ما را مومن و متقی تشخیص میداد و متاسف بود که چرا تاکنون با
تعداد زیادی شاگرد از نوع ما در خیابانهای البل آنژری گردش نکرده در حالی که مثال
شش شاگرد جلو و شش شاگرد پشت سرش راه می رفته اند بدانها درس نیاموخته است.
ولی طول نکشید که حادثه ای پیش آمد و نام این طلبه کوچولو برای همیشه در ذهنم
باقی ماند .اما چرا ،لعنت بر شیطان! چرا من هنوز قیافه نجیب و مهربان و آخوند مآبانه او
را در برابر خود میبینم؟«آهای تغار آبگوشت» سعی کن به بینم ،شاید بفهمی که چرا او در
نظر تو چنین وضعی را پیدا کرده است .آه ! بخشید تغار آبگوشت خودم هستم .آری علت
آنکه قیافه او برای همیشه در نظرم باقی ماند آن بود که او مادر ،هرا در آغوش گرفت.
آغوش :بلی همانشب که من و فردی رکودگیری کرده بودیم او مادرم را در آغوش
گرفت و این حادثه در موقعی اتفاق افتاد که همه داشتیم دعای شبانه را میخواندیم آیا
واقعا من مادر هرا بدان حد عصبانی کرده بودم که دچار چنان حالتی شد؟ اگر آری چه
کار خوبی :حاال همه چیز یادم میآد کوچکترین جزءآن حادثه در خاطرم زنده میشود.
مادرم را میبینم که رنگش کامال سفید شده است و پدرم زیر لب دعای ،بخاطر داشته
باشید را می خواند:
آه :ای عذرای مقدس و مهربان  ،بخاطر داشته باشید که هرگز نشنیده است کسی...
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فکر کردم که راستی عذرا کیست؟ ژان کوچولو میگفت که عذرا کیست که بچه
نداشته باشد اما مریم عذرا با وجود باکره بودن فرزندی نداشت .فردی از گوشه چشم
نگاهی بمن افکند و دعا خوان ادامه داد.
_  ...متکی بحمایت تو باشد و بتو متوسل شود اما هنگام رنج و تعب او را ترک گفته
باشی...
عجب دعای مضحکی! من درست از آنعده کسانی بودم ،که با عقیده و ایمان راسخ،
برای فرار از مشقات زندگیم باو متشبت شدم ،ولی او کوچکترین اقدامی برای تعدیل رفتار
فولکوش نکرد دعا خوان گفت:
_ و من چون بمراحم تو ای باکره ی باکره ها ،اطمینان دارم...
آه البد باکره بودن هم درجات و مراتبی دارد:
دعا خوان گفت:
_  ...بسوی تو میآیم بتو توسل میجویم و از گناهان خود ناالنم .اما ...آه بل عزیزم تو
را چه می شود؟اوه پدرجان ،زنت پل ناله میکند .از گناهانش ناالن است وقتی همه دارند
رایحه ملکوتی ایمان و تقدس را استنشاق میکنند او ناله میکند ،بخودش میپچد ،میلرزد ،و
سعی می کنند برخیزد ،بعد با حرکتغیر مترقبه ای در آغوش طلبه ی آموزگار میافتد .طلبه
با احترام تمام او را در آغوش میکشد و مادرم مثل گل خطمی ای که پرپر شود.بمیل او
بهر طرف میافتد.
ناگهان پدرم دیوانه میشود و جنون آسا میگوید.
 پل؛ پل جان؛ چیست ،تو را چه میشود؛ آقای آبه کمک کنید تا او را بروی تختخواببزرگ سالن ببریم ،ظریف ،ظریف آه خدایا این زن که هم که نمیشنود!
بزرگترین عالمت خیر ،یعنی کوبیدن دست بهم استعمال شد .آلفوتسین دوان دوان
رسید و چند مشت آب (تقریبا کدر ):روی صورت فولکوش پاشید و بعد هم ظرفش را
روی پیشانی او خالی کرد .فولکوش ابدا نمیجنبد :حالش وخیم است .ما خیلی عالقمندیم
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به بینیم عاقبت اینکار چه میشود و ازین جهت جم نمیخوریم فولکوش در حال بیشعوری
بخودش میپیچد و دست بر دلش میگذارد تنفسش بصورت موت درمیآید آیا باید بگویم
که وقتیکه وقتی او خفقان گرفته است ما راحت تر نفس میکشیم؟
عاقبت پدرمان عاقالنه ترین تصمیم را میگرد ،با یکجست بدرون اتومبیلش میبرد
و بسراغ آقای کاکور پزشک قصبه سوله دو میرود .در ظرف این مدت ظریف و برتین
باربلیوین ،شروع بمعالجه مادرم میکنند .اول او را بروی تختخوابش میبرند ،بعد لختش
میکنند و آنگاه میخوابانند .وقتی دکتر وارد میشود هنوز حال او بجا نیامده است.
دکتر کاکور میگوید:
 ببخشید ،این عرض بومی است و از امراض کشور چیناست .میترسیم به ،لیتاسوزیکوئر ( )۱مبتال شده باشد .باید ازو عکسبرداری کرد .فعال یک سوزن مورفین باو
میزنم.
آنوقت پدرمان بآرامی بما میگوید.
_ باال بچه ها :شما بروید بخوابید:
من خیلی دیر خوابیدم .شاید علت این امر آن بود که یاد مرگ مادربزرگ میافتادم.
این مصیبت خیلی زود تالفی شد ،آیا واقعا خدا که در روز مرگ مادر بزرگمان ،بزرگترین
خطای خود را مرتکب شد و او را از کفمان ربود ،میخواست آنرا تالفی کند الهی اراده
مقدس او بتالفی این قصور تعلق بگیرد :اگر مشیت الهی باینطرز اجرا شود کمی وضعمان
روبراه خواهد شد.
حاال خانه آرام است .بوی تپاله گاو تازه ای که از اصطبل متصاعد میشود از روزنه
اطاق بمشامم میرسد .باربلیوین باصطبل میرود و نور فانوسش را در تاریکی شب میبینم.
دیگر سرم که کمی سنگین شده فقط یک امید ،یک امید شوم دور میزند.

هروه بازن 133

10

134

افعی در مشت

دو روز بعد فولکوش خیلی بهتر از حضرت عیسی زنده شد و رمقش را بازیافت .ولی
این سالمتی او موقتی بود زیرا مبتالیان به امراض که اغلب بموارضی دچار میشوند ،مادام
رزو از عکسبردار خودداری کرد .محلول ویشی و قطره زیزین را نحورد و مخصوصا زباله
بناله و شکوه باز نکرد .پدر ما بخاطر پرستاری از زنش ناچار شد از انعقاد مراسم چنین
ساالنه خودداری کند ولی بمجرد آنکه مادام رزو ازین قضیه اطالع حاصل کرد بر آشفت
و گفت:
_ کفن مرا هنوز نیافته اند .تو چرا دارای دستی دستی خاکم میکنی؟و جشن ساالنه
برگزار شد .مادام رزو که روزبروز بر قناعت و صرفه جوئیش افزوده میگردید ،از انعقاد
چنین جشن پر خرجی راضی نبود خاصه آنکه جشن مزبور هر ساله در البل آنژری منعقد
می گردید و تمام شخصیت های برجسته اطراف از داروساز گرفته (که بگرمی مورد
استقبال قرار میگرفت) تا خانم دوک فالن (از این خانم استقبال سردی بعمل میآمد!) در
آن حضور مییافتند .پدر ما میگفت -من حاضرم بخاطر شش هزار فرانک ،از هر چه ادب
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و تربیت است دست بکشم ولی آخر این مسئله...
شش هزار فرانک؛ بلی یادم می آید که در آن زمان با این مبلغ ممکن بود لباس و
پوشاک خانواده ای را در شرف دو سال تهیه کرد ،اما شش هزار فرانک ،در واقع یک ششم
در آمده ان بود!
باز مسئله ای پیش آمد ،بعلت محبت و عالقه همه مدعوین یا بهتر بگویم ،علی رغم
کینه و مخالفت فولکوش ،مادرمان نتوانست از حضور بچه هایش در این چشن جلوگیری
کند ،اگر چه سال های قبل این کار را می کرد ولی ما دیگر بقدری بزرگ شده بودیم که
نمی شد ما را در پرده نگاه داشت .فقط تنها علتی که مانع از ورودمان بمجلس چشن شد
آن بود که سر و وضع مرتبی نداشتیم ،در حقیقت هرگز لباس آبرومندی نپوشیده بودیم.
زیرا ظریف فقط شلوار و پیراهن کشباف خانگی بما می داد ولی در آخرین وهله فولکوش
بابتکار تازه ای دست زد ،باز میگویم که اینکار کامال تازه بود زیرا ناگهان بفکر افتاد که از
میان ماسه بردار دو نفر دارای یک قد و قواره هستیم و فقط بوگندو که از حیث اخالق و
رفتار بخاندان پلووبنیک شباهت دارد نسبتا بلندتر از دیگر است .آنوقت گفت:
 بی بته باید اول لباس بپوشد و مدت یکساعت در جلسه حضور پیدا کند .بعد تغارآبگوشت همان لباس را خواهد پوشد و مدت یکساعت در جلسه حضور خواهد یافت
سپس آنرا به بوگندو تسلیم خواهد کرد ،با این ترتیب کسی متوجه حقیقت قضیه نخواهد
شد و صرفه جویی هم در لباس رعایت خواهد گردید .ولی چون شما سه برادر بدین ترتیب
از یکدیگر مجزا میشوید از همین ساعت بشما اخطار میکنم که مبادا حرکت احمقانه ای
ازتان سر برند ،و باید عینا مثل روزهای دیگر رفتار کنید ،یعنی بدانید که آن یکساعتی که
در چشن حضور پیدا نمیکند .در واقع ساعت تفریح شماست؛این وضع آقای رزورا بشدت
ناراحت ساخت و با بیزاری ترتیبات آنرا پذیرفت .ولی آیه (باید بگویم آیه ی چهارم یا در
واقع ب « ،)4خفقان» گرفت و چیزی نگفت .فقط اظهار داشت!
 -از صمیم قلب باید اعتراف کنم که از طرز رفتار اهالی این خانه با یکدیگر چیزی
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نمیفمم .شما مبلغ گزافی خرج میکنید تا صرف عیش سرور دیگران نمایید ولی لباس
ندارید بپوشید!
من جواب دادم.
 آقای آبه! ما خانواده ثروتمندی هستیم و باید با تحمل کمترین خرج آبرویمان را درانظار حفظ کنیم.
 آیا تا این حد باید از حوائجتان چشم بپوشید! مقصود شما از« حوائج» ما چیست؟آبه ناگهان عصبانی شد و گفت:
 معلوم است که شما باید از خانواده تان دفاع کنید.من کامال با او همعقیده بودم ولی اطمینان نداشتم که او در اظهار عقیده خود صادق
باشد .تصور میکردم که این بیانات آبه در واقع دامی است که بر سر راه من نهاده شده و
شب هنگام ادای توبه ،مصرا گریبانم را خواهد گرفت .بو گندو تاکنون بارها ازین حقه ها
بما سوار کرده بود چون آبه دید جوابی ندادم گفت:
 عجب بچه هایی!و بعد چنانکه گویی بمطلب پی برده باشد ناگهان گفت:
 آه فهمیدم شما تصو میکنید که من دشمن شما هستم؟آخ کوچولوی بیچاره ام...
من رحم را دوست ندارم و از عجز و البه متنفرم .از پدر و وقتی ب 4دستش را دراز
کرد تا موهایم را نوازش کند ،سرم را با غلیظ و نفرت بعقب کشیدم و بوگندو که این وضع
را دید چیزی نگفت.
جشن تحت ریاست بیرونق فولکوش برگزار شد« .ساعت تفریح» ما عمال بصورت
بیگاری موحشی درآمد که بمراتب از تمیز کردن خیابانهای مشجر پارک ،بدتر بود،
نفر چهارمشدن در بازی بریح ،جمع آوری توپهای تینس ،بوسیدن دستهای ظریف
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کنتس دوسوله دو یا مادام کروزاک ،دویدن دنبال فالن شوفور ،نگهداشتن باال پوش
عمو بزرگ ،که عضو فرهنگستان بود و فقط مدت کمی در جلسه حضور یافت ،اینها بود
تفریحات ما طی این ساعت .فردی و بوگندو که بترتیب بلندتر و کوتاهتر از من بودند،
وقتی لباس مشترک را پوشیدند خیلی بیریخت جلوه کردند ولی من که در حد فاصل
بین آندو قرار داشتم ،بسیار زیبا شدم و مادام رزو که متوجه این امر شده بود وقتی از کنار
من رد میشد زیر گوشم گفت:
 بند شلوارت را باال بکش؛من چنین کاری را نکردم و وقتی وارد داالن خلوت شدم او فرصت را غنیمت شمرده
سقلمه ای بمن زد .از قضا (افسوس!) پدرم در آن نزدیکی داشت با آقای الدور تاجر
پوست خرگوش محل که یکی از مالکین بزرگ کرائونه بشمار میآمد مذاکره میکرد و وقتی
مرا دید از سادگی و حماقت من خندان شده گفت:
 مگر نمی بینی که شلوارت شبیه آلوردئون شده است ،باالیش بکش؛من اطاعتکردم .اما فولکوش بزودی بازگشت و من از دور دیدمش که بازو ببازوی آقای کروزاک
داده ،مانند معمول راست راست راه میرفت .او بمحض آنکه چشمش بشلوار من افتاد
کمی قرمز شد و چون لحظه ای قبل بشقابی محتوی چندنان شیرینی بمن داده بودند،
مجددا از فرصت استفاده کرده گفت:
 پرخوری نکن پسرجان!من فقط یک نان شیرینی ها را خورده بودم و با خوشرویی بقیه را بمهمانان تعارف
میکردم .ولی آقای کروزاک که برادرزاده کاردینال روحانی بزرگ فرانسه بود ناگهان جلسه
را قطع کرده شخصا بشقاب را از دستم گرفت و با آن ریش و پشمش مرا بکناری کشید .و
خطا به مفصلی درباره مضراب پرخوری برایم ایراد نمود .این خطا به بیش از هر چیز بدرد
اطفال شرور میخورد زیرا کلمه «زشت» بارها در آن تکرار میشد و ازینرو فوق العاده از ظاهر
آن بدم آمد .من بقدری جوان بودم که هنوز نمیتوانستم اهانت چنین خطا به اینرا تحمل
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کنم .کودک دوازده ساله ای بودم که با وجود داشتن استقامت جوانان چهارده ساله ،قیافه
ام بیک طفل ده ساله شباهت داشت .فولکوش که میدانست من از چه چیز بدم میآید
بزودی حال مرا فهمید و قیافه ای بخود گرفته بالحن زنده و درعین حال ظریفی گفت:
 باال بد ترکیب؛ بروبه اطاقت و ببرادرت مارسل بگو بیاید که خاله سل دوزل میخواهدنمراتش را ببیند.
عوارض بیماری کبد ناگهان انتقام مرا از او گرفت ،آب دهانش متدرجا سرازیر شد و
عالئم عود مرض درو ظاهر گردید .هنوز کامال باین امر اطمینان حاصل نکرده بودم که
ناگهان سالن مملو از جمعیت را ترک گفت و بکمر بست گنجه داروخانه رفت و بی آنکه
کسی اطالع دهد یک سرنگ پراواز و یک آمپول مورفین از آن بیرون کشید .ساعتی بعد
مشاهده کردیم که روی تخت خواب خوابیده است .او توانسته بود پیراهن زریش را از
تن بیرون بیاورد و بجالباسی آویزان کند بعد ،روبد شامبرش را بپوشد و در تختخواب دراز
بکشد .خطوط چهره اش در ششدانگ خواب قابل تحرم جلوه میکرد .حتی چانه اش آن
خشکی معمولی خویش را نداشت آری ،افعی ،آن افعی چشم آبی ای که زیر درخت چنار
کشته بودمش دیگر رنگ بر رو نداشت ،پرسیدم:
 پدر ،مثل اینکه مامان در وقت خواب بخودش شبیه نیست!آقای رزو مدتی چهرهزن خواب آلوده اش را تماشا کرد و ناگهان این جواب عجیب را بمن داده:
 راست گفتی :حاال قیافه اش بی نقاب است.و بعد مرا در آغوش کشیده بوسید .اضطرابش کمتر از دفعه اولی بود که مادام رزو
دچار عارضه کسالت گشته بود .او اساسا میگفت که باین عوارض «عادت» دارد و هیچ
چیز تازه ای در آنها نمی بیند .راست هم میگفت زیرا عوارض مزبور و عوارضی که بعدا
عارض مادام رزو شد ،در نظرش به هیچ وجهغم انگیز جلوه نکرد .علت این امر آن بود
که پدرم بمبارزه با این عوارض عادت داشت و فقط میان روزهای اول کمی دچار وحشت
شده بود .امثال پدرم زود بوضع جدید عادت میکنند ولواینکه این وضع ،مرگ ،آنهم مرگ
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دیگران باشد .درچنین حالی بمحض آنکه مرگ رشته زندگی فردی را در معیت ایشان
گسست .آنها بفکر کاری میافتند که مدتها قبل راه و رسم آنرا بلد بوده اند ،یعنی زندگی
عادی.
اما باز هم فولکوش نمرد و صحیح روز بعد توانست از جای برخیزد .قیافه اش تقریبا
شبیه ذهنش شده بود .اما چانه اش بوضع خوفناکی که اصوال سابقه نداشت میلرزید.
دهانش که از روز گذشته نیم باز مانده بود دیگر بازنمی شد .اولین کسی که مورد خشم و
غضب او قرار گرفت آبه بود .درست نمی دانم که در کتابخانه چه اتفاقی افتاد ولی آبه در
حالیکه چشم هایش قرمز شده بود حیران و سرگردان بنزد ما آمد و چشم های قرمزش
توجه مرا جلب کرد .راستی بچه علتی ممکن بود این مرد گریه کند؟ از برادرم پرسیدم:
 بعقیده من فولکوش بهتر از او توانسته است خودش را نگهدارد.برادرم جواب داد.
 آری گمان نمی کنم مادرمان کسی باشد که دست و پایشرا گم کند .دیشب وقتیمیخواست بخودش سوزن بزند ابدا دستش نلرزید.
بوگندو که ظاهرا گناه قابل بخشایشی داشت گفت:
 بلی درست مثل عقربهایی که می خواهند بمیرند قوی و سنگدل بود.واقعا او استقامتی عالی داشت ولی ما نباید ازین استقامت تمجید کنیم زیرا معلوم
نیست که کار خطرناک تمجید ازو بکجا میکشد .خوشبختانه گویا مادام رزو دچار عارضه
بزرگی شده بود زیرا ظریف هم بکتابخانه رفت با حالتی مغموم از آن بیرون آمد و جناتش
نشان میداد که در کتابخانه بزبان فنالندی با او مشاجره شدیدی کرده است زیرا در
کالس بمالقات من آمد و با اشارات و عالئم مختلف گفت که «خانم» و با استمداد از
چند حرکت انگشت دیگر ادامه داد که« ،شما را میخواهند» بعد ده دوازده بار دست و
انگشتش را حرکت داد عاقبت یکی از شستهایش را بسینه برد که موجب آن فهمیدم
میگوید« .ولی من از حرف های او خنده ام گرفت» و باالخره دستهایش را مثل موقعی که
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انسان کف میزد بهم کوبید و با این ترتیب بمن گفت که« ،زود باشید به نزد او بروید».
من داخل ،کتابخانه شدم .خانم مادرما ،درطول یک صندلی عظیم قرار داشت یعنی
آنجا نشسته بود و پاهایش را روی هم انداخته تنش را راست نگهداشته بود وقتی داخل
شدم گفت:
 تو دیشب جرات کردی که پا توی کفش من کنی؟ هان؟جوابی ندادم خندید مطمنئا خندید زیرا ده دوازده نوع خنده مخصوص بخود داشت
و خنده اخیر ،تمام صورت او را مثل شیره شاه بلوط در برگرفت،
 خوب عیسی ندارد ولی اصوال تو باید بدانی که وقتی من امری بتو میدهم پدرت حقندارد آنرا نقض کند .من برای این تو رابنزد خودم نخواستم بلکه غرضم آن بود که بدانم
این آموزگارتان راجع به من چه مطالبی به شما گفته زیرا از قرار ی که شنیده ام جرات پیدا
کرده است که مطالب ناپسندی درباره من بشما بگوید!
پلک چشم من بهم خورد خانم مادر گفت:
 بلی میدانم که او اخیرا جسارتش زیاده شده است .مادر بزرگ تو و آن معلمه قبلی ،مادموازل لیون پیشقدمان این فکرهای عجیب شده اند.
گفتم:
 مادرجان این حرفها درست نیست زیرا مادربزرگ ما هرگز راجع بشما سخنی نمیگفتو مادموازل لیون هم همیشه بما دستور میداد بجان شما دعا کنیم و ماشب و روز مشغول
این کار بودیم .مادام رزو جرات نکرد که بگوید که« ،چکار خوبی» ولی گویا در خاموشی
محض مطالبی بیادش آمد زیرا دسته صندلی را مدتی نوازش کرده پرسید:
 پس این طلبه چه میگفت:آه پس مسئله بر سر خیانت بیچاره طلبه نبود ،بلکه بوگندو باز دسته گلی بآب داده
بود وانگهی این مسئله اهمیتی نداشت زیرا بیچاره آبه هرگز پنهانی فکری نمیکرد اما چون
همه حسابها برویهم ریخته شد نتیجه این گردید که این طلبه فضول باید از البل آنژری
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اخراج شود .معهذا بآرامی گفتم؛ -مادرجان ،شما برای اطالع از حقیقت قضیه ،میتوانید
جریان را از بوگندو سوال کنید.
ناگهان کشیده ای که منتظرش بودم ،کشیده ای که هرگز گریزی از آن نداشتم
بشدت بگوشم صدا کرد .چطور؟ تازه دوازده ساله بودم و هنوز نمیدانستم که واقعا چگونه
باید ترسید ازینرو قدمی بعقب برداشتم و مثل بی بته که در جا خالی کردن تخصصی
داشتصورتم را نپوشاندم این حرکت من گویا در نظر فولکوش ناپسنده نیامد زیرا مثل افسر
کار آزموده ای که دارای سربازانی شجاع است .نوعی اضطراب و تمجید در قیافه اش
پدیدار شد و بالحن مرتعشی گفت:
 پسرجان ،تو هنوز بقدر کافی قوی نیستی ولی باید اعتراف کنم که آثاری از شجاعتدر تو هست .من میدانم که تو از من متنفری ولی خواستم یک چیز را بتو بگویم ،از میان
سه پسرم ،هیچ کدام باندازه تو بمن شباهت ندارند یاال «زود باش دررو» اشتباه نکنید ،تازه
فهمیده بودم که تیری به قلبم فرو رفته است.
هنوز از خودم می پرسم که آیا آنروز بلطایف الحیل نمی توانستم...
اما نه ...ما آنروز بقدری نسبت بهم کینه داشتیم که مثل فقیرانی که روی تختخوابهای
میخدار خود مینشینند بر کرسی و غضب تکه زده بودیم.
آبه دیگری استخدام گردید که البته ب  5نام داشت زیرا شما بااین اصطالح من بخوبی
آشنایید .این آبه آنانازدوپون نامیده میشد ولی بیش از هشت روز نتوانست در منزل ما
بماند و روز نهم مخفیانه از خانه خارج شد و در را بشدت پشت سرش بهم کوبید .اتفاقا
قبل از آنکه جاده پر پیچ وخم آنژر را در پیش بگیرد .بمالقات آقای لیتندار کشیش سوله
دو رفت و جریان افتضاح آور طرز تربیت ما را برای او حکایت کرد .اما چون خاندان رزو،
خاندانی ثروتمند هستند و مدرسه علوم دینی محل بخرج ایشان اداره میگردد دارای
چنان شخصیت و اعتباری می باشند که لیچار گویی امثال آبه پنجم نمیتواند خدشه ای
بحیثیتشان وارد آورد .کشیش لیتندار با وجود آنکه مسئولیت روحانی تربیت طلبه علوم
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دینی محل را بعهده داشت ،ترسید و در کار ،دخالتی نکرد .آناناز که در محله «سرخهای»
ترالزه متولد شده بود پساز آنکه بی اعتنایی آقای لیتندار را مشاهده کرده از پا نایستاد و
مستقیما دفتر پاپ را در کلیسا از ماجرا مطلع ساخت .آنوقت هیئت اسقفی استان جلسه
ای تشکیل داد و بقصد خاطمه دادن باین جریان نامطلوب ،مدیر مدرسه علوم دینی
سوله دو را مامور مطالعه در وضع ما ساخت .هنوز از قیافه او را در نظرم مجسم میکنم
که با حالی بهت آمیز خانه مان آمد و دستهایش که گویا بتشنج مختصری دچار شده بود
میلرزید .آقای رزو وقتی او را دید ناراحت شد و گفت -:چرا دفتر کلیسا پاپ در زندگی ما
مداخله میکند؛ زندگی شخصی من که ارتباط با هیئت عالی اسقفها ندارد.
 آقا؛ علت این که وقتی کلیسا یی در کار شما مداخله کرده است آنست که معلمیناخیر فرزندان شما ،اعضای جامعه روحانیت بوده اند ،عالیجناب اسقف از طرز رفتار اهانت
آمیز شما نسبت معلمینی که از خدمت اخراج میکنید رضایت ندارد .بعالوه کامال واضع
است که فرزندان شما ...وای ...مگر...
 میخواهید بگویید که ما نسبت بآنها ظالمانه رفتار میکنیم؛ بسیارخوب آقای کشیشمن شخصا بمالقات عالیجناب اسقف خواهم رفت.
 هیئت عالی اسقفها همچنین بمن ماموریت داده است که بشما اطالع بدهم درمیزان حقوق معلمین خوتان تجدید نظر کنید؛ رشک از روی پدرم پرید ،تجدید نظر
میزان حقوقی که او و خانمش بمعلمین خود میدادند .خود از امتیازات مذهبیشان بشمار
میرفت .آیا ممکن بود از آن صرفه نظر کرده؛ ابدا ،ابدا ،تمام افتخارات خاندان رزو که
کرزواک ها را معذب میساخت همین بود .بموجب همین امتیاز هم رزوها حق داشتند
مراسم نیاز را ولو در روزهای یکشنبه در خانه خود برگزار کند (حال آنکه کشیش نشین
کرزواک ها دارای چنین امتیازی نبود)
 آقای رزو گفت :من با شمادر این مسئله موافقم که زنم اخالق بدی دارد .ولی لطفبفرمایید در این باره از عالیجناب اسقف عذر بخواهید.از ببعد سعی خواهم کرد که قواعد
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عادی درمورد فرزندانم عملی شود -.آیا بهتر نیست که بچه هایتان را بیک مدرسه شبانه
روزی بگذارید؛
پدرم دستهایش رابآسمان برداشت و زاری کنان گفت:
 آه آقای کشیش ،اراضی ها ،درآمد قابلی ندارد .از بعد جنگ تاکنون ،درآمد ما نیزمانند درآمد عمومی مردم تقلیل یافته است .من نمی توانم مخارج بانسیونسه بچه ام را
تحمل کنم باید نزدتان اعتراف کنم که خانواده رزو دچار فقر فحاشی شده است.
کشیش پیر در حالیکه بکلمات خود آهک خاصی میداد و گفت:
 حال آنکه جنابعالی با این قلب سخی و مهربانی که دارید ،الیق بیشتر از این هستید؟گویا تیر کشیش بهدف خورده بود زیرا پدرمان بالفاصله در کیفش را باز کرد و دسته
چک خود را از آن بیرون کشیده یک چک دو هزار فرانکی برسم اعانه تقدیم جامعه عالی
روحانیت کرد .پس میزان حقوق معلمین ما بدین ترتیب مورد تجدید نظر قرار گرفت.
و معلممان عوض شد.
این معلم ،این ذریه مریم عذرا و فرزند خلف عالم روحانیت ،باباپتیست و ادبونکور
نام داشت که در آخرین مسافرت خود بآتاباسکامنکزی مسلول گشته و از کبک بنزد ما
باز گشته بود .مادام رزو برای جلوگیری از شیوع بیماری او ،رختخواب جداگانه ایبرایش
معین کرد و خود بابا و ادبونکور هم از نظر احتیاط خیلی کم سرفه میکرد و در موقع
سرفه دستمال مربع شکلی جلوی دهانش میگرفت .باین دستمال همیشه دو مدال دعایی
آویزان بود که سنجاقهایش از یادگارهای پرستار وی بشمار میرفت.
بابا و ادبونکور آیتی از رحم و شفقت بود و همیشه دروس خود را باتکه بشمایل مقدسه
بما تعلیم میداد .او در تقدس دست سن ژروف را از پشت بسته بود و باندازه کشیش ار
احترام ما را بخود جلب میکرد .او واقعا ذریه پاک و مطهر حضرت مریم بود .هیچوقت
اسم «خدا» بتهایی نمی برد و همیشه با کلمات«خدای مهربان» ازو یاد میکرد .هرگز کلمه
«پاپ» از زبانش جاری نمیشد مگر آنکه با الفاظ« ،پدر بسیار مقدس ما پاپ» همراه باشد

هروه بازن 145

صرفه نظر ازینها بابا و ادبونکور ،دهقانی شجاع وخوش قلب بود که طی مدت تدریس
چیزی برایمان اضافه نکرد .ولی مدتی ما را دچار انقالبات روحیساخت .زیرا وی با وجود
ابتال معرض سل بانواع ورزشها دست داشت ،و از آنجا که مدتی در مناطق یخبندان
زیسته بود ،تیراندازی با تفنگ و ماهیگیری باقالب را خوب میدانست ،بجایکی از درختها
سترک باال میرفت و براحتی با کفشهای سنگین و زن میدوید .خوب میپرید و گل خوب
میچید.از زبان التینی اطالعی نداشت ولی چون مدتی در کانادا زیسته بود از مشاهده
کفشهای ضخیم چوبی در پای ما متعجب نمیشد.
وقتی میدید که موهای سرمان را میتراشند یا از ما توبه میگیرند و یا بکار تمیز کردن
جاده های باغ مشغولمان میکنند ،تعجبی نمیکرد .گاهی بفکر آن افتادم که مبادا دستمال
بزرگش قسمتی از حقیقت را در نظرش مخفی نگهداشته باشد .فولکوش زود او را تحت
تاثیر خود قرار داد .با وجود بیذوقی وادار باطاعتش کرد و حتی کار را بجایی رساند که
بیچاره بابا و ادبونکور بکارهای عجیبی ،غیر از کار معلمینگرفت .وادبونکور (یابهتر بگویم
ب  )6ضمنا خیلی خوب از فرصتها استفاده میکرد .زیرا بمجرد آنکه عوارض بیماری
مادرم روبفزونی گذاشت و کار بجایی کشید که دیگر نتوانست طرز تعلیم او را زیر نظر
بگیرد وادبونکور شروع بتعلیم بهترین قسمتهای آثار تاسیت بما کرد.
دکتر کاکور پزشک دهکده سیر تکامل بیماری کلیه را در وجود مادرم زیر نظر داشت،
زیرا مادرم بهیچوجه حاضر نمیشد تن بعمل دهد .علت این امتناع او آن بود که در
صورت رضا دادن بعمل ،میبایست دو ماه ،البل آنژری را ترک بگوید و نمی دانست در
ایام این جدایی ،چه ضرباتی بر بنیان امپراطوری او وارد خواهد آمد .از مدتی پیش ما کم
کم حس میکردیم که داریم بزرگ میشویم و مادرمان که عقیده اش را درباره ما تغییر
داده بود ،مشاهده میکرد که روز بروز بر وسعت شانه های ما افزوده میشد .قد فردی
دیگر بقد او بالغ شده بود.
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در روز چهارده ژوئیه  -1927بلی او تا آنوقت در مقابل مرض مقاومت کرد -در
روزچهارده ژوئیه که مصادف با روز جشن جمهوری «آنها» و سالگرد واقعی روز آزادی بود
مادام رزو سه بار بخود سوزن زد و نتیجه ای نبخشید .یک سنگ کلیه بزرگ که بمراتب
از سنگهای دیگر خطرناکتر بود ،در مجرایش گیر کرده بود ورد نمیشد.
دکتر کاکور ناچار آمرانه باو گفت:
 خانم! کلیه تان پر از سنگ شده است .اگر حاضر بعمل نشوید من قادر نیستم شمارا معالجه کنم.
فولکوش بیهوده مقاومت کرد زیرا پس از هفت ساعت مبارزه مغلوب شد .ولی قبل از
آنکه باطاق عمل عزیمت کند ،در انظار عام ما را شدیدا تهدید کرد که از غیبت او سوء
استفاده نکنیم توصیه هایی به ب  6کرد و بپدرمان که در همان اثنا ،مغرورانه از البر اتوار
حشره ،شناسی اش خارج میشد هزار نوع سفارس بدو بیراه تحویل داد.
آنوقت ظریف را احضار کرد و کلیه کلیدها را باستثناء کلید گنجه انگیسی باو سپرد
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و موقع خداحافظی چنان گویی که میخواهد ما راعالمت بگذارد ،با نوک لبش سه بوسه
کوچک بپیشانی یک یک ما چسباند ،بعد مانند معمول صلیبی هم روی پیشانیمان کشید.
(معموال پدرمان با چربی خوک و فولکوش با نوک ناخن ،روی پیشانی ما صلیب رسم
میکردند).
سلیطه خانم پس از انجام دادن کلیه احتیاطات الزم سوار آمبوالنسش شد و از میان
درختان چنار خیابان مشجر ناپدید گشت( .این لقب را مابلقلب های دیگر او اضافه
کرده بودیم) ما بعادت معمول بنقطه ای از پارک که در مجاورت جاده واقع بود و کلیه
اتومبیلهای عازم آنژر میبایست از آنجا عبور کنند ،رفتیم حسب االمر دستمالهایمان را
تکان دادی ولی این دستمالها بکلی خشک بود.
مدتها بعد وقتی کالج رفتم و در کالسهایی که روزی پر از شاگرد بود ،یکه و تنها حضور
یافتم ،احساس کردم که فقط حضور مدیر مدرسه تمام کالس را تحت تاثیر خویش
قرار میدهد زیرا بنظر من تعداد اشخاص زنده دلیل جنب وجودش یک منزل نمیشود
بلکه اعتبار وحیثیت آنهاست که باعث تحریک چرخهای زندگی در آن میگردد .وقتی
فولکوش از البل آنژری خارج شد ،ما احساس کردیم که آنرا ضد عفونی کرده اند .زیرا
چنان سکوتی بر آن حکمفرما شد وقتی در طول سراسرها ،درهای آن بهم میخورد ،صدای
بسته شدنشان ،مثل صدای اصابت ضربات چکش بروی یک پیت خالی آدم را ناراحت
میکرد.
آن فریادهای گوشخراش که باعثقطع کالسهای درس میشد و «بچه ها» را بنزد خود
میخواند آن فریادهایی که چنان در گوش میپیچید که گویی ولگردی پا را از حدود خود
فراتر گذارده و داخل باغ شده است ،دیگر شنیده نمیشد .بیاد دارم که هرگز میل نداشتیم
صدای چنین فریادهایی را بشنویم ولی اگرمیشنیدیم نمیدانستیم با آن مخالفت کنیم زیرا
فولکوش آمرانه بما میگفت« :وقتی منبشما میگویم که فالن مطلب صحیح است ،دیگر
چون و چرا ندارد ».این فریادها ،تمام سر و صداها را -ولو در مواقعی تبدیل بزمزمه مالیم

هروه بازن 151

میشد -تحت الشعاع خویش قرار میداد و هیچ صدایی جرات عرض اندام در برابر آن
نداشت .معهذا فریادهای مزبور یعنی فریادهای او ...فریادهای فولکوش ،دیگر از بین
رفته بود.
ما خیلی خوش شدیم ولی البته این خوش حالی با خوشبختی توام نبود زیرا هرگز نمی
توان کاخ سعادت و بهروزی را روی ویرانه های بدبختی مداومی بنا کرد .ما نمی دانستیم
برای چه خوش حالیم و مقصود ازین خوش حالی چیست زیرا براستی گیج شده بودیم.
من گاهی بفکر آن میافتم که چقدر در آن روز به بت پرستان مولوش و کالی شباهت
داشتیم ،زیرا آنها هم وقتی که معبود زشتروی خود را از دست دادند ،گویا دچار چنین
حالتی شدند .ما نمی توانستیم در زندگی عاملی را بجای فولکوش بگذاریم زیرا اگر واقعا
قرار بود قدرتی جای او را بگیرد ،قدرت کینه و انتقام بود ،نه عشق و محبت.
پدر ما آقای رزو که ضمنا اهل شمشیر بود و از مدتی پیش درارتش بدرجه نایب
سرتیبی رسیده بود بر جای قرار نداشت .او از زیر بار قبول مسئولیت شانه خالی کرد
و مخصوصا ابدا در جزئیات دخالت ننمود .فقط سر میز شام ،وقتیکه ما با آزادی تمام
بصندلی تکه دادیم و دستهامان را بپهلو انداختیم ،حوصله اش سر رفت و گفت:
 تصور نکنید که در غیبت مادرتان باید مثل میمون زندگی کنید.اما دیگر حرفی نزد بقدری مشغول خوردن نان و کره خودش بود که دیگر اعتنایی بما
نکرد .آن «پیرمرد» هر هفته تقریبا نیم لیور ازین کره «مقدس» را میبلعید تا تالفی صرف
انرژی خود را در کارهای شاق دربیاورد.
من مخصوصا روی کلمه «پیرمرد» تکه میکنم زیرا ما از مدتی پیش این لغت را باسم او
داخل لغت نامه ها کرده بودیم و حقیت آن بود که با داشتن سیبل خاکستری رنگ ،این
لقب کامال با او جور در میآمد .افسوس که لغت «پیرزن» ده سال بعد وارد کتاب لغت
ما شد.
روز چهارده ژوئیه که روز جشن قانونی اهالی کرائونه است غروب با شکوهی داشت.
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(در کرائونه روز استقبال را با تولد ژاندارک در یک روز جشن میگیرند ).آفتاب از خالل
پنجره های کج و معوج البل آنژری داخل سالن غذا خوری میشد و ازآنجا که پنجره های
البل آنژری طبق اسلوب صحیحی نصب نشده بود ،چنین اتفاقی فقط یک روز در سال
میافتاد که آنهم طویلترین روزهای سال بود.
اما تصادفا در آن روز یکدسته از آخرین شعاعهای خورشید در مقابل غروب مقاومت
کرد و ضمن گردش در سالون غذاخوری،روی پارچه زردوزی گرانبهایی که تابلوی عشق
پیشه بر آن رسم شده بود افتاد .این اتفاق اتفاقی نادر بود بموجب یک سنت قدمی در
صورت وقوع آن ،مراسمی میبایست صورت بگیرد .در آن زمان که خاندان رزو واقعا
خاندانی منزه و مستقل بود یکی از زمان حیات مادربزرگ ،هر وقت آفتاب بروی پارچه
زردوزی مزبور میافتاد ،کلیه حضار میبایست از جا برخیزید بوسه دوستانه با هم رد و بدل
کنند.
وقتی مادربزرگ مرد ،این رسم هم متروک گشت ولی آقای رزو آن روز ناگهان متوجه
این حادثه گردید و نگاهش از روی تابلوی زردوزی شده بروی صندلی خالی فولکوس
چرخید .کسی ازجا نجنبید خود او محجوبانه گفت:
 آه بچه ها آفتاب روی تابلوی عشق افتاده است.بقول انگلیسی ها(چون در آن شب ما دیگر انگلیسی حرف نزدیم!) بالفاصله یک
هوچ شدید میان چشم ها برقرار گشت .هوچ عبارتست از مبارزه بین نگاه ها ،بطریقی که
بعاقبت محبت آمیزی منجر شود .آن شب متاسفانه بوسه ای رد و بدل نگردید زیرا همه
محبت خانوادگی حقیر شمردند ببهانه شرم حضور از جا برنخاستند .آه پدرجان! ای پدر،
شما که آنقدر کم درین دنیای فانی زندگی کردید ،چرا آن شب ما را نبوسیدید؟ آیا منظره
شلوغی البل آنژری ،گردشدختران تارک دنیا ،قهقهه دختر بچگان زیبا و زنان دلفریب ما
نعتان شد ،یا پیش چشم منظره دیگری را در خاطر مجسم میکردید؟
همین؛ بعد ظریف آمد و بشقابها را جمع کرد .آفتاب نرم نرمک بزیر افق رفت و
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خفاشها با بالهای کر کدارشان بجای چلچله های زیبا بپرواز درآمدند.
در آن شب مراسم «اعتراف» روزانه نیز صورت نگرفت .من ناگهان چشمم به نگاهی
که ب  6و پدرمان با یکدیگر رد و بدل میکردند افتاد زیرا بمجرد آنکه مارسل بزانو نشست
تا بگناهان خود کند ،ذریه حضرت مریم جلو او را گرفت و گفت:
 شما دیگر بزرگ هستیدو نباید در انظار عام گناهانتان اعتراف کنید؛ ممکنستاعترافتان بحال ما مضر باشد .فرزندان عزیزم؛ عادت کنید که ازین ببعد ،مستقیما با
خدای خود درد دل نمایید و گناهان خویش را اعتراف کنید و بعد همگی برای سالمت و
شفای مادرتان دعا کنیم.
ناگهان جغدی ناله سر داد و من تصور کردم که صدای اعتراض فولکوش است که در
فضا منعکس شده اما جغد ،هراسان درظلمت شب پرید و هیاهوی قورباغه هایی که در
ساحل نهر اومه جیرجیر میکردند فرارش داد.
پس ما «فتح» کردیم!
از فردا صبح ،گردش در باغ اجباری گشت .خود ذریه حضرت مریم برای پدرم درین
باره چنین استدالل کرد؛
 آقا؛ بچه های شما باید قوی بشوند .حاال مدتی است که پا بسن گذاشته و از لحاظبدنی رشدی نکردند.
ما توانستیم در هر جای پارک که دلمان می خواست راه برویم .من آنقدر دامنه گردش
خود را توسعه دادم که بقراء مجاور رسیدم .علفهای هرزه ی باغ که دیگر دچار کج بیلهای
ما نمیشد ،دوبارهخیابانها را زینت داد.
از سگره عبور میکردیم .ب 6پدرم را قانع کرد که یکجفت گالوش الزم داریم و او هم
آنرا برایمان خرید ،موهایمان هم از آن پس آزادانه بلند شد.
جالب توجه آن بود که ما سه کودکی که گویا فطرتا الغر اندام و مردنی بودیم ،شروع
برشد و نمو کردیم .پدرمان قسمتی از کارهای حشره شناسی اش را بما واگذار کرد ،یعنی
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بما ماموریت داد با تور هر قدر مگس دلش میخواهدبگیریم و گفت که خودش آنها را از
هم جدا خواهد کرد.
بعالوه کار بهتری هم کرد ،در کارده بندی و آزمایش های حشره شناسی خود
دخالتمان داد .ما با خوشوقتی تمام توانستیم سنجاقها ،ذربین ها و سایر لوازم او را تماشا
کنیم و با شیشه های محتوی سولفوردو کربن او ور برویم .طولی نگذشت که چند نوع
مگس جدید توسط یکی از آماتورهای علم حشره شناسی از شیلی برایش رسید و مقصود
فرستنده از ارسال آنها آن بود که پدرم نژادشان را مشخص کند و او هم آنها را بترتیب:
ژا کوبی ،فرد یناند ،ژو هانی و مارسلی رزو نام گذاشت ولی در باطن آقای رزو کوچکترین
محبتی نمی توانست بما ابراز کند زیرا از زنش میترسید.
راستش را بگویم ما خیلی دوست داشتیم بسا تور و قالب بشکار ماهی برویم و
مخصوصا در حاشیه جنگلی که زیر چنارهای گلخانه واقع بود ،اغلب باینکار میپرداختیم و
ذریه حضرت مریم هم سوار بلم شده با ما همراهی میکرد .یادم میآید که خیلی درین کار
شور و حرارت از خود نشان میدادیم .من تله کوچک و زنگ زده ای زیر آب انبار مجاور
شیروانی که از آب نهر اومه سیر آب میشد کار گذاشته بودم و هر روز صبح بمجرد آنکه
سپیده میدهید با شور و شوق فروان از رختخواب بیرون میپریدم و بسراغ آنها میرفتم و
کمتر خالیشان مییافتم وقتی مادرم در البل آنژری حضور داشت ،ورودمان به آنجا ممکن
نبود ولی از روزی که او رفت ،من اغلب تعداد زیادی ماهی کوچک سفید ،کپور ،یخ ماهی
و انواع دیگر ماهی میگرفتم و حتی گاهی اتفاق میافتاد که مار کوچک بی زهری اسیر
دام من میشد و پس از آنکه از آب بیرونش میآوردم مدتها با او بازی میکردم .اغلب این
ماهیها بوی لجن میداد اما دهقانتان سگره که چندان خوش خوراکش از ما نبودند ،با کمال
میل آنها را از من میگرفتند ( .و معهذا باید بشما بگویم که بدسلیقگی ما در غذا هرگز
باندازه آنها نبود؛) و در عوض بمن بشقابهایی محتوی مربا میدادند و تا یادم نرفته بگویم
که مادام رزو در موقع عزیمت یادش نرفته بود کلید گنجه را با خودش ببرد.
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ولی درباره خود مادام رزو باید بگویم که اوضاع چندان بر وفق مرادش جریان نیافت
زیرا عمل کلیه بهیچوجه برایش کفایت نکرد و جراحان که متوجه وخامت حالش شدند
مدتها بر بالینش سرگردان ماندند زیرا عامل مجهولی سالمت او را بمخاطره میانداخت.
مادام رزو اول اجازه نداده بود که غیر از شوهرش کسی با او مالقات کند ولی حاضرم
شرط بیندم که کلیه اقدامات الزم را بعمل آورد تا مجددا بصورت بیمار در برابرمان جلوه
نکند و باین منظور ابدا عالقه ای بمالقات ما نشان نداد .معهذا چون باالخره در چنگال
مرض زمینگیر شد ،پس از سه ماه تقاضای مالقات ما را کرد .پدرم تصمیم گرفت که ما
را در دو نوبت بمالقات ما او بفرستد و من هم با فردی در نوبت اول بمالقات او رفتم.
آنژر ،سی کیلومتر از البل آنژری فاصله داشت و در موقعیکه بمالقات او میرفتیم این
فاصله در نظرم کوتاه آمد .بعالوهمن و فردی در باطن مضطرب بودیم؛ زیرا موهایمان
تراشیده نشده و بلند شده بود و ما هم درین زمینه تقصیری نداشتیم ،معهذا بمجرد آنکه
از در اطاق وارد محل او شدیم ،فولکوش جنون آسا فریاد کشید .
 آه ژان؛ تو یادت رفته است که سرت را بتراشی؛ واقعا این بچه ها ،بچه های ناالیقیهستند؛ من بالفاصله جواب دادم؛
 مادرجان ،پدرم عقیده دارد که ما دیگر بزرگ شده ایم و نباید سرمان را بتراشیم.فولکوش ابرو درهم نکشید و من در حالیکه سعی میکردم بهیچ صندلی پشتی ندهم
روبرویش نشستم .امیدوار بودم که مادرم از این حیث سرزنشم کند ولی او زبانی باز
نکرد و فقط چون دید دراز کشیدن روی تختخواب کمی از جالل و شکوهش میکاهد ،با
هر زحمتی بود خودش را بلند کرد و روی آن نشاند .ولی وقتی نشست وضعش خیلی
مضحک شد زیرا درست بحیوانات مریض و عصبانی شباهت پیدا کرد و برای آنکه از
تحقیر باطنی ما جلوگیری کند یکی از لبخندهای مرموز خود را (که لبخند عامش محسوب
میشد) بر لب بیرنگش دواند ،عاقبت پدرم از جای بر خاست و کاله و دستکشش را
گرفت و باو اطالع داد که دفعه آینده بوگندو را بهمراه خویش خواهد آورد .ولی فولکوش
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مودبانه زبان باعتراض گشود و گفت:
 الزم نیست .تا دفعه دیگر خودم بخانه برمیگردم.خدا را شکر که باز چند ماه هم در بیمارستان ماند؛ اما پدرم آنشب اخطار خطرناکی بما
کرد .وقتی سرمیز نشسته بودیم قیافه خشنی بخود گرفت و ذریه حضرت مریم هم که در
ششدانگ فکر و خیال بسر میبرد ،ساکت ماند ،ناگهان فردی،بشقاب سوپ را برگرداند و
صدای مخصوصی بلند شد« .پیرمرد» همانطور که مشغول بلعیدن کره خودش بود (حاال
دیگر یک لیور کره میخورد؛) گفت:
 مدتی است که شما دیگر خیلی دست و دلتان باز شده است؛ معهذا وقتی که مراسمدعای شبانه انجام شد ،و بچه ها بازی خیالی خود را از سر گرفتند ،پدر ناچار شد از
مقابلشان عقب نشینی کرده برای ساختن پل بباغ برود.
پل سازی یک اصالع کامال خانوادگی ماست که در زبان عادی فرانسه میتوان آنرا از
طریق فعل دو ضمیره«گردش کردن» معنی کرد .جاده بزرگ درخت چنار در مقابل در
منزل بدو قسمت میشود و یکی از آن قسمتها مستقیما بجانب رودخانه میرود و در همین
قسمت هم پل قشنگی روی نهر بنا شده است .بعد از این پل ،جاده تحت نام «خیابان
سرخ» بطرف البرتونیر میرود و از میان دو ردیف پرچین قرمز رنگ عبور میکند.
هوا سرد بود .پدرم پالتوی پوست بزی کهنه خودش را که سر آرنجها پشتش دباغی
شده بود ،پوشید و یقه آن را باال زد .بعد با هم در دل تاریکی براه افتادیم .کشیش چند
عقبتر تسبیح زنان راه میآمد و تازه وارد تاریکی شده بودیم که بحث شروع شد.
من نمی دانم بحث بر سر چه بود« .پل سازی» بمعیت بچه ها و تعلیمشان در تاریکی
شبانه ،ظاهرا در ضمیر پدرم یک معنی داشت ،او در واقع استاد بی شاگرد بود که ازین
فرصتها برای ابراز مکنونات ضمیر خویش استفاده میکرد .ما میدانستیم که آقایرزو زیاد
مطالعه میکند ولی ضمنا میدانستیم کتاب مورد مطالعه او رمان نیست ،بلکه کتب علمی
است .پدر ما حافظه نیرومندی داشت که بر اثر تبحرش در علوم تقویت باشد و بالنتیجه
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قدرت بحث و مشاجره شگرفی در او درآوده بود که«فردی» با خوشمزگی آنرا «جنون
بحث پیرمرد» مینامید.
گاهی از اوقات صفحه ای را پشت رادیو آنقدر مینوازند که انسان مشمئز میشود ،حال
آنکه بعضی صفحات مورد عالقه عموم را بیش از یکی دوبار نمیشود گذاشت .پدر ما
در این مورد مثل متصدیان صفحه رادیو بود مثال اگر هوا خوب بود ببحث دوباره علوم
نجوم میپرداخت .یادم میآید که آنشب از ستاره ها برایمان سخنها گفت :مثال فصلی
راجع بستاره زحل و بحث جامعی راجع بستاره های مریخ و مشتری و عطارد و غیره
برایمان ایراد کرد .وقتی میخواست راجع بستاره قلب المقرب -که با چشم دیده نمیشود
صحبت کند ،از دادن هیچ اطالعی فرو گذار نکرد و حتی گفت که ستاره مزبور با وجود
بعد مسافت ظاهرا همسایه بالفصل ما محسوب میشود .راجع بستاره زهره و سایر «میخ
طویله» های آسمانی بقدری داد سخن داد که چشمم سیاهی رفت.
خدایا؛ آیا ممکنست قدری زیر درخت بلوط که ببلوط لویی فیلیپ موسوم است
بنشینیم؟ تازه زبان بناله باز کرده بودیم که فهمیدیم این درخت بلوط از نوع درختهای
کرکوس روبور نیست بلکه از جنس کرکوس آمریکاناست که نباید با کرکوس سریوس
اشتباهی کرد .زیرا کرکوس سریوس شاخ و برگ بلندی دارد و یکی از مشتقات آن درخت
حزام و یا باصطالح علمی لیر اندرون تو لیپو فرس است ،اما گیاهان هرزه ای که در خیابان
های باغ روییده جز نوعی گیاه خبرآور (پیسانلیت) چیز دیگری نیست .سرخدان و سرو
و کاج پا کوتاه هم از این طایفه هستند و نام علمیشان ،بترتیب تراکساکوم دانسلیونیز،
گرافالیوم ،لئوپودیوم تاکسوس ویرمیدی و کوپسرسیوس المبرسیاناست.
ناگهان یکی از ما غلطی کرد و یکی از اسامی بزرگ تاریخی را وادار در بحث نمود
بالفاصله درس مشبعی درباره تاریخ حیات خاندان رزو ،وضع تاریخی و جغرافیایی کرائونه
و کشور فرانسه شروع گردید( .بترتیب اهمیت؛) مرگ بر میشله ،زنده باد لونوتر ،زنده باد
فونک برنتانو ،آفرین بر گاگسوت.
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بتدریج وارد سیاست شدیم و معلوم شد که گردانندگان مباحثه ما قادر نیستند باین
آسانیها دست از آن بکشند؛ آقای رزو دلش میخواست که فرزندانش ،اشخاصی فهیم
و مطلع بار بیایند غفلتا چوب با بدستی خود ضربه محکمی بر سر یک کرم شب تاب
نواخت و چون سنگریزه ای متعاقب آن بهوا پرید ،باستداللخویش ادامه داد ،او گفت که
حیوان پلیدی را بنام ادوادر هریو میشناسد که باعث ننگ و سرشکستگی کشور است ولی
بلندگو زیرکی برای فراماسونها بشمار میرود زیرا در کنگره رادیکالها که در شهر آنژر منعقد
شد با کمال جسارت اظهار داشت که در دنیای غرب دائما یکروح خصومت و کینه جویی
وجود دارد ،حال آنکه پدرم به رادیکالیسم عالقه داشت و فقط از دکانی که فرانسویان
برایش باز کرده بودند متنفر بود .بعد گفت که راجع یکمونیستها و سوسیالیستها اصوال
بحثی نباید کرد زیرا انسان نباید برای اثبات یا عدم اثبات عقاید سیاسی جمعی دزد و قاتل
بمباحثه بپردازد آیا مگر ایشان غیر از دزد و قاتل چیز دیگری هستند.
پدرم نمیخواست از حزبی که مورد تمایلش بود سخنی بگوید .زیرا از وقتیکه مغضوب
پاپ واقع شد دیگر روزنامه آکسیون فرانسز را نمیخواند و حتی قرائت روزنامه الکروآ
(صلیب) که عموی بزرگم از لیدرهای حزب مربوطه آن بشمار میرفت در البل آنژری
منسوخ شده بود.
این مباحثات بزرگ و متفاوت علمی ،فلسفی ،اجتماعی و ادبی با چنان زبان ساده ای
صورت گرفت که ما تصور کردیم داریم مزه سوسیسمون لذیذی را میچشیم .مراحل
مختلف این بحث مثل لقمه های مطبوعی در گلویمان فرو میرفت و اطمینان حاصل
میکردیم که خوب هم میتوانیم هضمشان کنیم؛ معهذا بعضی افعال استمراری والتزامی
که پدرم ضمن بیانات خویش استعمال میکرد و یا بعضی نقطه تعجب هایی که وجودشان
را تذکر میداد رشه بر اندامم میانداخت .بعالوه ما حق نداشتیم رشته بحث او را قطع
کنیم زیرا بمحض آنکه دهان باز میکردیم فریاد میکشید.
خفه شو؟ رشته مطلب از دستم در میرود؛ و با این وصفت معلوم است که نمیتوانستیم
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در موقعیکه او میخواست نفسی تازه کند ،سوالی و از او بکنیم و یا توضیحی ازشبخواهیم.
آقای رزو فقط در صورتی جواب میداد که ما در حدود از او سوال میکردیم و تازه آنرا هم
بسرعت برق دست بسر میکرد و باز صفحه را میگذاشت.
واقعا صدای گرم و عقل سلیم و طرز رفتار محبت آمیزی داشت در جمالتش یک
کلمه اشتباه دیده نمیشد :افکارش مثل لوله تفنگ راست و روشن بود .تمام اسامی ای
را که قبل از صفت میآمد درست میگفت و تمام قیود را در جای خود بکار میبرد.
افکارش منظم ،خالصه و دقیق بود .وقتی درحین صحبت کردن راه میرفت و بایراد خطا
به میپرداخت من تصور می کردم که یک مظهر مجسم قواعد زبان فرانسه و قاموس
حشره شناسی و یک قهرمان بزرگ نظامی در لباس یک کشیش و یک زاهد عالیمقام در
برابرم راه میرود؛ با این تفصیل شما شکی نباید داشته باشید که خاندان رزو پیشقر اول علم
و ترقیبخواهیم .آقای رزو فقط در صورتی جواب میداد که ما در حدود از او سوال میکردیم
و تازه آنرا هم بسرعت برق دست بسر میکرد و باز صفحه را میگذاشت.
واقعا صدای گرم و عقل سلیم و طرز رفتار محبت آمیزی داشت در جمالتش یک
کلمه اشتباه دیده نمیشد :افکارش مثل لوله تفنگ راست و روشن بود .تمام اسامی ای
را که قبل از صفت میآمد درست میگفت و تمام قیود را در جای خود بکار میبرد.
افکارش منظم ،خالصه و دقیق بود .وقتی درحین صحبت کردن راه میرفت و بایراد خطا
به میپرداخت من تصور می کردم که یک مظهر مجسم قواعد زبان فرانسه و قاموس
حشره شناسی و یک قهرمان بزرگ نظامی در لباس یک کشیش و یک زاهد عالیمقام در
برابرم راه میرود؛ با این تفصیل شما شکی نباید داشته باشید که خاندان رزو پیشقر اول
علم و ترقیبشری در عصر حاضر هستند .بلی! ارزوها برگزیده اجتماع معاصر صاحب
اختیار و تنظیم کننده سیر تکامل اجتماع و کلید درست فکری جامعه امروزی به شمار
می روند! فکر جدید ،علم و فلسفه جدید ،مرهون عقاید ایشان است ،نجابت و شرافت،
عامل بیهوده ایست که وظیفه تاریخی خویش را انجام نداده و فقط به عنوان مداح روابط
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یک مشت کوته فکر جلوه کرده است .چنان که پدرم می گفت « :این چنین جنابتی به
درد دنیای امروز نمی خورد!» من نمی دانم وقتی پدرم چنین حرفی را زد رشته چه مطلبی
را دنبال می کرد ولی می دانم که در خاتمه بیانات خود مغرورانه گفت «:آخر ما از عقاب
بارون  -سنت الم هارویکنت چربه ها هستیم و » ...
ما راجع به بورژوازی کشورمان « اقای رزو عقیده نداشت که بورژوازی کشور ما نیز
به نوبه خود دارد به کشورش خیانت می کند و از اجرای وظیفه تاریخی خویش سر باز
می زند ».اقای رزو آن را به قشرهای فرعی و اصلی تقسیم می کرد( این تقسیم فقط در
ذهن او وجود داشت!) و می گفت که در راس همه این قشر ها قشری که ما متعلق به آن
هستیمیعنی بورژوازی مومن و متدین قرار دارد و این قشر ،قشریت صادق و صمیمی و
طرفدار دو آتشه واتیکان که شور وطن پرستی در اوغلیان دارد و امروز نمک روی زمین و
گل منتخب جامعه محسوب میشود .در فرانسه سی و حداکثر چهل خانواده وجود دارد
که متعلق به این قشر بورژوازی است .ولی مافوق این بورژوازی ،بورژوازی دیگری قرار
دارد که به حرفه های آزاد مشغول است و نام آن بورژوازی پولدار؛ می باشد که متاسفانه؛
خانواده پلوبنیک (مادرم!) از آن جمله است( .ضمنا عرض کنم که به طور سر بسته به
ً
ما گفت؛ فرزندان عزیزم مختصرا برای شما بگویم شما نسلی هستید که از اختالت این
دو نوع بورژوازی با هم به وجود امده اید!) بعد از این دو دسته ،بورژوازی تاجر وجود دارد
که تجار مملکت ما از آن جمله هستند و خصوصیت بزرگ دسته مزبور آن است که از دو
نوع اول پست تر و حقیرتر است اما دسته ای به نام داروساز در این اجتماع وجود دارند
که انسان نمی داند آن ها را در کدام یک از این قشر ها جا بدهد .اگر چه می توان آن ها
را هم در اعداد بورژوازی تاجر قلمداد کرد ولی حق آن است که نمی توان سقط فروشان و
عطاریان بزرگ را نیز در اعدادشان محسوب داشت.
اما راجع به ملت ،همه باید بدانیم که در کشور ما ملتی وجود دارد؛ این ملت تشنه
بشر دوستی است و شراب سرخ  -بدون آب؛ -می خورد و سینه اش پر از پشم و پیلی
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است و دخترانش با طالبین علم خوب تا نمی کنند وقس علیهذا ....عالوه بر این ،ملت
ً
همان کسی است که عناصر رادیکال «متدرجا» با حقوق قانونی اش موافقت کرده اند و از
نظر سیاسی و کشوری دارای همان حقوق خاندان رزوست مقصود از ملت البته پوپواوس
(یک جز انتزاعی) نیست بلکه مجموعه ای از پلب ( عوامل تشکیل دهنده) است که
زندگی ناگواری دارد و به طرز طاقت فرسایی جان می کند و عرق می ریزد ولی ملت ( ،با
تیکه بروی تو!) تقریبا نظیر حشره شناسی است که از سوراخ های موریانه را مطالعه می
کند .یعنی همان طور که آن حشره شناس برای اطالع از زوایای النه موریانه از آن مقطع
های ایجاد می کند و چند عدد اط حشرات مزبور را جهت اطالع کافی علمی قربانی می
سازد و دامنه معرفت بشری را توسعه می بخشد ملت هم برای ترقی معرفت خویش به
چنین کاری دست می زند .خوب ،بس باید ملت را دوست داشت و به کمکش شتافت،
مخصوصا اگر در امری حق با او باشد .از این رو انعقاد کنفرانس هایی از قبیل کنفرانس
سن و نسان دوبل .بازدید کارگاه های خانگی ،برقراری دستمزد عادالنه ،انشا جزوات و
رساالت دینی ،قائل شدن به تنبیه کودکان با چوب و فلک ،نفوذ رای محاکم ،اغماز نسبت
به مسئولین ،اجرای عدالت اجتماعی -که همیشه در مورد الزم ناکافی است -برقراری
حق اعتصاب در قوانین از طریق سلب علمی آن ،دادی گیالس شراب سرخ به فراش
پستی که بر آستانه در آشپزخانه میایستد « ،روز بخیر عزیزم!» گفتن به مردم و غیره ....
این هاست نمونه هایی از تعاون اجتماعی که بین افراد مختلف یک ملت وجود دارد و اگر
این وحدت و مماضدت وجود نداشته باشد ،هرج و مرج به وجود می آید.
وقتی بدین ترتیب اطالعات جامع و قابل استنادی درباره ارزش های اجتماعی ملت
خود پیدا کردیم .رشته کالممان به مباحث علمی برگشت .حقیقتش را بگویم اسن انحراف
اجباری بود زیرا آقای رزو با شور و شعف به یاد بحث مکملی درباره آن پرداخت و گفت:
 اثبات وحدت و هماهنگی تمام موجودات(،چنان که می بینید من از نقد قولوحشتناک ولتربائی ندارم! ) کشف قوانین طبیعی به منظور تامین رفاع بشر ،نام گذاری
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و شناختن تقسیمات آن قوانین  ،نظیر کاری که من در مورد حشرات ،گیاهان و حیوانات
می کنم -و تشخیص استفاده یا ضررهایی که موجودات مزبور می توانند به نسل بشری
برسانند ،شناسایی خداوند بزرگ ،یعنی مالک الرقاب کره عرض و یافتن دالیلالزم برای
توسعه و تقویت مذهب در اذهان عامه -که تنها چنین علمی را هم میتوان علم شمرد
 چنین است وظایف خانواده رزو در قبال اجتماع؛ اگر تمام افراد بشر در گفتار و کردارخود صادق بودند ،و اگر بسیاری از ایشان دستخوش هوی و هوس و توطئه های جمعیت
فراماسیون نمیگشتند ،خیلی بهتر میتوانستند دامنه علم و معرفت خود را در زمینه تقویت
مذهب توسعه دهند وازعمل جاهالنه مخالفت با آن خودداری کنند.
ما که بشدت تحت تاثیر فصاحت بیان پدرمان قرار گرفته بودیم درسکوت راه
میپیمودیم و ذریه حضرت مریم هم کماکان در پنج متری پشت سرما راه میرفت .مدتی
ساکت و صامت راه رفتیم و درباره این نظریات عالی علمی و فلسفی بتفکر پرداختیم و
بمملو مطبوع پدرم پی بردیم .اما معموال وقتی بحث آقای رزو درباره مسائل فوق الطبیعه
بپایان میرسد سرش بشدت درد میگیرفت .باالخره بطور ناگهانی گفت:
 دیر شده است .نمیرویم بخوابیم؟و بعد ،گلهای سر سبد اجتماع اجتماع فرانسه ،آقای رزوی بزرگ ،پسر ارشدش ،فردی
رزو ،پسر دومش ژان رزو ،و در دانه اش مارسل رزو ،بخانه برگشتند .و در چند متری
پشت سرشان ذریه حضرت مریم ،معصومانه تسبیح میزد و راه میرفت و وقتی همه آنها
وارد البل آنژری شدند ،تازه زوزه گربه وحشی هایی که دنبال موش صحرایی میدویدند
بلند شده بود و جیغهای شوق آلودشان از دور بگوش میرسید.
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فولکوش بازهم برنگشت و عارضه جدیدی برایش پیش آمد .من طبیب نیستم و
نمیدانم که برای بار دوم کدام عضو بدن او دچار کسالت شد ولی میدانم که از آنژر
تلگرافی بپدرم اطالع دادند که بدانسامان عزیمت کند و او هم بقول خودش با یک
کرشمه دو کار کرد ،یعنی ،ضمنا «برای خرید یک سنگ دو لبه و تعدادی سنجاق و جعبه
شیشه ای» بآنژر رفت.
شب ،وقتی که برگشت بیش از پیش مغموم و افسرده بود زیرا با لحن تاثیر آلودی
گفت:
 ممکن نیست که دیگر سنجاقهای ظریفتری پیدا کنم سنجاق های خیاطی معمولیابدا بدرد سنجاق کردن حشراتم نمیخورد.
و بعد افزود:
 بچه های عزیزم! مادرتان حالش خیلی بدست .شاید نتواند هفته را بآخر برساند.من ازو تقاضا کردم که ...
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ذریه گفت:
 دریز دم آخر کشیشی را بالین خود بخواند و از گناهانش توبه کند!پدرم جواب داد:
 آری ولی او از این کار امتناع کرد و اظهار داشت که اطباء درباره و خامت اشتباهمیکنند و بزودی بخانه برخواهد گشت .منهم نخواستم باو بگویم که حالش واقعا خیلی
وخیم است .خوب بچه ها شب بخیر! من میخواهم بروم بخوابم .صلیب آهن را هم با
خود برمیدارم.
و رفت ،ذریه نیز که از احتمال مرگ مادرم بدون اجرای تشریفات مذهبی ناراحت شده
بود بدنبالش از اطاق خارج شد .ما سه نفر ،فردی بی بته ،ژان تغار آبگوشتی ،و مارسل
بوگندو با هم در اطاق ماندیم و وقتی هر دو خارج شدند مدتی با خشنودی تمام یکدیگر
را نگاه کردیم.
ای ارواح مقدس نیاکانم! ای اجداد بزرگوار لحظه ای صورتشان را بپوشانید و از
تماشای ما سه کودک غیر طبیعی چشم بپوشید زیرا ما خالف کودکان دیگر هیچ محبتی
از مادرمان در دل نداریم و بدین جهت درست در موقعی تنها میشویم ،شور و هیجان
شگرف و در عین حال نفرت انگیزی در ما بیدار میشود ای بزرگواران خفته ،ما را تماشا
کنید زیرا لحظه ای پس از عزیمت پدرمان ،از خوشحالی دست بدست هم میدهیم و با
شوق و شعف بسیار شروع بخواندن این سرود (بند تنبانی) میکنیم.
فولکوش
میخواهد،بمیرد،
فولکوش،
میخواهد،بمیرد،
فولکوش
میخواهد،بمیرد...
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اما ناگهان نیم باز میشود و یک جفت سبیل خاکستری داخل میگردد .گوش پدرمان،
آخرین مصراع شعر را مثل ضربت شالقی شنیده است .فردی فریاد میزند:
 دکی پیرمرد برگشت.اما در مجددا بسته میشود و سه نفری صدای پای پدرمان را در راهرو میشنویم .او با
قدمهایی آرام ،چنان گویی با پاشنه راه میرود ،دور میشود و ما احساس میکنیم ،که صدای
پای او ،واقعا صدای پای پیرمرد علیلی است.
البته فولکوش نمرد ،فقط یکبار دیگر عملش کردند .اما عفاف خانوادگی اجازه نداد که
کسی از عمل دوم او باخبر شود! فقط ده سال بعد فرزندان مرضیه اطالع حاصل کردند
که زاهدان مادرشان هم ضمن مدت اقامت در بیمارستان عمل شده است طی این مدت
آقای رزو میدید که اعضاء بدن زنش ،متدرجا علیل و فاسد میشود ولی وقتی آنرا با او در
میان مینهاد فولکوش بطرز یکنواختی جواب میداد:
 نه من نباید بمیرم.عاقبت جراح باو گفت:
 حال مادام رزو وخیم است و اگر کس دیگری غیر از او بودتا حال از معالجه اشخودداری کرده بودم ،اما وقتی چنین اراده ای را درو میبینم امیدوار میشوم که شاید بتواند
از چنگ مرض خالصی پیدا کند.
ما بتدریج باین مسٸله قانع شدیم که امری قهری در پیش است و فولکوش خواه-
ناخواه باید زنده بماند ،اما پیش خودمان حسابها میکردو حدس میزدیم که بازگشت او
بمنزل متضمن دوران نقاهت سخت و طاقت فرسایی خواهد بود و بنابراین ما تا مدتی
خواهیم توانست استراحت بکنیم .پدرمان هم بنوبه خود میکوشید ازین فرصت استفاده
کند ،ما در ایام غیبت مادرم طبق تعلیمات بوگندو رفتارمیکردیم و سانتی متر بسانتیمتر
بزرگ شده بودیم .بقول مهمانانی که بدیدار خانواده های فقیر میروند اگر کسی بعضالت
بازوی ما دست میمالید ،مشاهده میکرد که باصطالح و«کمی بزرگ» شده است .اینکه
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گفتم بقول مهمانان خانواده های فقیر ،بآن جهت است که معموال وقتی خاله خانباجی ها
بمالقات دوستان بی چیز خود میروند و به یال و کوپال پسر پا برشدشان دست میمالند،
میگویند که پسرتان «نیمه بزرگ» شده و می تواند ازین ببعد بپدرش کمک کند.
خوب ،حاال ما چنین وضعی داشتیم و اگر فولکوش برمی گشت دیگر نمی توانست با
ما مثل سابق رفتار کند .یکروز پدرم بخواهرش کنتس بارتولومی که برای ایجاد نظم و
ترتیب در البل آنژری بآنجا آمده بود گفت:
 فولکوش باید بداند که وقتی بخانه برگشت ،نباید بکارهای خانه بپردازد زیرا رسیدگیبکارهای خانه بزرگی نظیر البل آنژری از حوصله دوران نقاهت او خارج است.
کنتس که گویا دلش میخواست موضوع صحبت را برگرداند؛ با لحن گرم و محبت
آمیزی گفت:
 پس چرا تا زنت برنگشته است ،فرزندانت را بکالج نمیگذاری.پدرم جواب داد:
 پانسیون ژزوئیت ها خیلی گران است و پل هم که اصال میل ندارد صحبتش رابشنود.
 مگر تو ابدا نفوذ کالمی در زندگیت نداری؟کنتس این سوال را با لحن سرزنش آلودی کرد ولی آقایرزو بالفاصله سر صحبت را
برگرداند و گفت:
 عزیزم من و پل تجت شرایط خاصی ازدواج کردیم که بموجب آن ثروت و مکنتپل در زندگی ،انحصارا در اختیار اوست:
و عاقبت هم گرفته نشد.
ولی چرا باید عادالنه قضاوت کرد ...تصمیمی گرفته شد .آقای رزو همکاران خود را
در علم حشره شناسی بالبل آنژری دعوت کرد زیرا الزم بود که بعضی از مسائل الینحل
را هر چه رودتر حل کند ،بر اثر اشتراک مساعی ای که بین او و همکارش پرفسور شاندون
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ظرف آن مدت بعمل آمد ،حشره ای از نوع استراتومانیاسینن زیس ،کشف شد که از تیره
استراتومانیااوریانتالیس بود و آندوشک داشتند که برای تشخیص بین العملی چه اسمی
بر او بگذارند ،بدین جهت الزم بود که متفقا درباره یک اسم عادالنه بین المللی که؛ نوع
آنرا با انواع دیگر حشرات مخلوط نکند ،بمطالعه بپردازند .پدرم میگفت:
 از آنجا که حشرات نوع آروال کمیاب است شاندون ،بمن پیشنهاد کرد که اسمحشره نوع جدید را آروال بگذاریم ،ولی چون من متخصص در علم حشره شناسی هستم و
انواعی از پروانه های برزیلی را دیده ام که این احمق های پرتقالی (اشاره پرفسور شاندون)
آنرا ندیده اند و یا نوعشان را تشخیص نمی دهند ،باین جهت نمی توانم با گذاشتن این
اسم بر آن موافقت کنم زیرا حشره مزبور؛ حتی در خط منحنی؛ از اعقاب حشرات نوع
آالرو نیست.
بعد تعداد دیگری از پرفسورهای علم حشره شناسی بالبل آنژری دعوت شدند .اینان
غیر از پرفسور شاندون عبارت بودند از:
آبه راپان از دانشگاه مالین ،استاد ابراهیم پاشا از دانشگاه قاهره و عالیجناب بیکو-
روکوآ از دانشگاه سائوپولو.باری تمام این دانشمندان جلیل القدر بمطالعه در حیات انواع
حشرات از قبیل مگسهای دو باله و سه باله و غیره پرداختند ولی دانشمندان اولی بیشتر
بمطالعه در احوال کک عالقه نشان میداد دومی بنوعی حشره آبی ،سومی بپشه (زیرا پشه
از بالهای سه گانه سرزمین مصر بود) و چهارمی بنوعی خرمگس (که متضمن -مطالعه در
تمام انواع خرمگسهای دنیا بود) ولی علیهذا...
البته آقای رزو رجال دیگری را هم کرده بود ولی از آنعده کسانی آمدند وسائل مطالعه
را در دسترس داشتند و میتوانستند از فرصت استفاده کنند ،از آنجمله بود بیکوروکورآ
که اصوال بصدور جرم (خام در کشور اشتغال داشت و پوستهایی که صادر مینمود ،بیشر
بعنوان ماده اولیه بدرد گیوه دوزها میخورد.
ابراهیم پاشا و بیکوروکوآ فقط آمدند و رفتند .اولی جز بزبان عربی یا التین حرف نمیزد
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و دومی هم انگلیسی شکسته بسته ای بلغور میکرد! هر دو شان رجال بزرگ تجارتی بودند
ولی از لحاظ علمی بانداره بزی سواد نداشتند و به همین جهت فوق العاده در گمراه کردن
پدرم موثر واقع شدند! آقای رزو میگفت:
 اگر ابراهیم پاشا عالقه مطالعهرا نادیده بگیرد و از همین رو برای آرامش وجدان خودمخفیانه خواهر بزرگش را نسبت بوراث مادر بزرگ ،دارای حق ارشدیتی شمرد .اما بنابر
امر فولکوش ،در گنجه ها همچنان قفل ماند و وی -اگر ابراهیم پاشا عالقه بمطالعه در
احوال پشه پیدا کرده برای آنست که امیدوارست که بتواند بحال دولتش موثر واقع شود!
وانگهی او فقط از طرق از بین بردن پشه اطالع دارد وبهیچوجه قادر نیست که درباره
حیاتشان صریحا اظهار نظر کند .بیکوروکوآ هم همین طور :او فقط می داند که خرمگس
ها جزو حشرات گزنده هستند و چرم را سوراخ میکنند و باعث فساد آن میشوند و ازینرو
در احوالشان مطالعه می کند .بهر حال هیچ کدامشان بدون غرض شروع بمطالعه نکرده
اند .من دانشمندان تئوری دان را دوست دارم ولی...
و درین مورد پروفسور شاندون کامال منظور او را برآورد.
آغوز و پنیر شیرینی که جانیسیمون روزها برایش می آورد ،ابدا از کار بازش نداشت،
فقط شب ها ما باتفاق او «پلی می ساختیم!» یعنی گردش می کردیم یک شب که در
خیابان های باغ گردش می کردیم حیوان کوچک مدوری جلویمان سبز شد .شاندون
که آمریکایی خوش لهجه ای بود (زیرا در دانشگاه فیالدلفیاد بتدریس اشتغال داشت!)
گفت:
 اوه!؟ ( A RObbitآ ،راب بی؟)پدرم جواب داد:
نو! (!  NOنه!) خرگوش نیست ،جوجه تیغی است.
شاندون متفکرانه گفت:
 -آ ...ها ...جو...جوتیغی!...
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و ناگهان دو پا داشت دو پا قرض کرده بسرعت برق راه البل آنژری را پیش گرفت.
ما با بهت و حیرت فراوان در انتظار او ماندیم و تصور کردیم که ممکن است برای انجام
دادن آزمایش بالبر انوار خویش رفته باشد .آقای رزو که حوصله اش از غیبت او برآمده با
چوبدستی اش شروع باذیت جوجه تیغی کرد .حیوان محتاطانه جمع شده بودند و گاهی
دل بدریا زده نگاه هایی بگاشوهای ما میانداخت .بر اثر این نگاهها فهمیدیم که حیوان
مزبور جوجه تیغی اصلی نیست بلکه جوجه تیغی های معروف بدماغ خوک است که
حیوان شناسان آنرا نوعی از جوجه تیغی های معروف بدماغ سگ میشمارند .حیوانات
مزبور در خاک رس النه می کنند و شبها بیرون میآیند و درین اثنا شاندون از دور پیدا
شده و ما دیدیم که یک شیشه کوچک اتر و یک سطل مخصوص الاتواری در دست
دارد .بمجرد شدن او پدرم پرسید:
 لعنت بر شیطان! چکار میخواهید بکنید؟اما شاندون بی آنکه بسوال پدرم وقعی بگذارد ،در حالی که یک تصنیف مضحک
انگلیسی را زیر لب زمزمه میکرد ،حیوان را گرفت و در سطلش گذاشت و شیشه اتر خود
را یکباره برویش خالی کرده سطل را پوشاند.
ذریه که قلبا از پرتستانها متنفر بود گفت:
 آخ بیچاره حیوان!ولی استاد دانشگاه فیالدلفیاد سه دقیقه صبر کرد و بدون آنکه درباره عمل عجیب
خود بما توضیحی دهد سرپوش را از روی سطل برداشت و حیوان را که بکلی بیهوش
شده بود از آن بیرون کنید .آن وقت یک سوزن مخصوص حشرات از جیب خارج نمود و
بروی قربانیش خم شد .نقطه های کوچکی روی بدن حیوان شده بود پدرم ناگهان فریاد
کشید.
 اوه کک ،کک! پروفسور شاندون بفکر کک جوجه تیغی ها بود!معما حل شد .پروفسور قصد داشت کلکیون کک خود را تکمیل کند .باید دانست که
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کک ،طفیلی ایست که ،نوعش در بدن که حیوانی فرق میکند و مثال کک های موجود
در روی بدن جوجه تیغی اروپایی در فیالدلفیاد وجود ندارد و قس علیهذا ...بهر حال چون
کک های قرمز مزبور فوق العاده کوچک بودند و پروفسور نمی توانست آنها را سنجاق
کند قطعه چوبی را از مغزه درخت اقطی تراشید و کک ها را روی آن چسباند و بعد جوجه
تیغی را در میان درختان کرائونه ول کرد و من اطمینان دارم که آن حیوان چند ساعت بعد
بیدار شد تا وقتی که دوباره نسل .کک در تنش جان بگیرد ،آرام زیست.
چندی بعد پروفسور شاندون از خانه ما رفت و اگر چه باالخره با پدرم درباره نامگذاری
ی بعلت علو طبعی که داشت ،نوع
حشره نوع استراتومانیاسینن زیس موافقت کرد ول 
کک جدیدی را که آن شب در بدن خار پشت معصوم کشف کرده بود ،اروپایی اعالم
کرد و از آن پس همه میدانند که علم حشره شناسی کک موصوم ژاکوبوس رزو مکشوفه
در سال  ،1927چه نوع ککی است ،زیرا پروفسور شاندون نجیبانه حاضر شد که خانواگی
ما را بروی آن بگذارد .بعد از پروفسور شاندون ،حشره شناس معروف آبه راپان بخانه
ما آمد .او استاد دانشگاه مالین بود و اصوال بتدریس علم معانی بیان در یک مدرسه
شبانه روزی واقع در آن منطقه اشتغال داشت و بدین جهت مردی فربه و حراف بود.
وی در زمان تعطیالت عید نوئل بمنزلمان آمد و اوقاتی را که بما اختصاص داد از مشقت
باریترین اوقات بشمار میرود زیرا از بدبختی در آنروزها برف هم میبارید و تا حدود قابل
توجهی روی زمین نشسته بود .و باید بگویم که در روز ورود او بالبل آنژری قبال ما از
ورودش اطالع نداشتیم و بهمین جهت هم برای استقبالش بسگره نرفتیم و آن بیچاره
ناچار شد که یقه پالتو یش را باال کشیده پوستین دومش را هم بپوشد و شش کیلو متر راه
را در فاصله سگره و البل آنژری پیاده بیاید .او وقتی داشت کفشهایش را درمیآورد گفت:
 بچه ها اگر بدانید که این راه پیمایی امروز من چقدر برای سالمتی ام مفید بود؛ اماجناب آقای رزو باید اعتراف کرد که برای ما حشره شناسان زمستان فصل ناگواریست
زیرا چنانکه میدانیدخرمگس نمیتواند بر روی یخ زندگی کند.
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حضور او باعث شد که اصطالحات مهمی در کارهای حشره شناسی و خانه داری
پدرم صورت بگیرد .از راه لطف مقرر شد که ما روزانه دوبار نماز بخوانیم و پدر ما
شخصا بمعیت ذریه و آبه نماز جداگانه ای بخواند .بعالوه چون آن استاد بلژیکی روزانه
چهل شاهی به فرزندش خرج جیب میداد ،فریاد اعتراض ما بلند شد و فردی که در
شنیدن مهمات معانی بیان آن عالم حشره شناس حوصله غریبی از خود نشان میداد،
مورد توجهش قرار گرفت و تقاضا کرد که انحصارا باو چهل شاهی در روز پرداخت شود.
عالوه بر این مقداری هم بابت جمع آوری خرمگس و سایر حشرات بما داده میشد که
از مواد الزم برای کشت و تربیت آنها ( از قبیل شراب!) استفاده میکردیم اما چون ذریه
آدم مشروبخوری نبود ،اغلب ته گیالسش چیزی میماند و بهر حال کار بجایی رسید که
کنفرانسی با حضور فردی و مارسل در اطاق من تشکیل گردید که بموجب آن مقرر گشت
که فردی بمنظور جبران ضایعات مالی ای که ممکنست در صورت مراجعت فولکوش
بما روی آورد ،از هم اکنون روزانه شصت درصد درآمد صندوق مخفی موجود بین سه
نفریمان را بپردازد! این تصمیم که توسط کارتل بچه ها اتخاذ گردید ،مثل تمام تصمیمات
سیاسی بر اثر پافشاری عناصر چپ (از قبیل من!) گرفته شد و باید بگویم که این تصمیم
تنها تصمیم کنفرانس ما نبود زیرا طی آن ما مقاصد عالی تر و حریصانه تری داشتیم که
مایل بودیم آنها را اجرا کنیم و اجرا هم کردیم .از جمله این مقاصد آن بود که تصمیم
گرفتیم در صورت مراجعت فولکوش در مقابل حمالت او مقاومت کنیم و نگذاریم که
آزادی را از ما صلب کند و در صورتیکه قصد چنین اقدامی کرد جبهه متحدی را در قبال
او تشکیل بدهیم .بوگندو با این عقیده موافقت داشت و ژان باریلیون هم که ممکن بود از
امتیاز همبازیگری با ما محروم شود ،برای اجرای این تصمیم عالقه خاصی نشان میداد.
(از وقتی که این بچه دهاتی کت و کلفت برای استراق سمع از تعلیمات دینی ما بنزدمان
میآمد ،می دیدیم که استعداد غریبی برای کشیش شدن از خود نشان میدهد!) باری ما
میتوانستیم بربیطرفی ذریه تکیه کنیم و همچنین عالقه ای که کلفت مان ظریف بما
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داشت ممکن بود بحالمان مفید واقع شود.
فقط کارتل ما از جناح راست یعنی از جناح وابسته بپدرمان و بشقابهای کره او تهدید
میشد که میبایست بهر صورتی بود از آن جلوگیری کنیحقیقت آن بود که مسئله غذا
برایمان مشکل بزرگی را تشکیل می داد .ژان کوچولو وعده داد که از قصبه برایمان تخم
مرغ هایی را مه معموال از مرغ دانی ها کش می رود بیاورد ولی من چون در ایام زمستان
نمی توانستم از تله و توری که در آب انبار زیر شیروانی کار می گذاشتن استفاده کنم در
صدد برآمدم که غذای دیگری برای شکم گرسنه ام بجویم از این رو هر روز صبح تفنگ
کوتاه شش میلی متری پدرم را که از نوع رمینگتون بود برمی داشتم و به طرز کامال مخفی
می رفتم.
در اینجا باید تذکر بدهم که گلوله این تفنگ ها در موقع خالی شدن بیش از یک
ضربت شالق معمولی صدا نمیکند و کسانی که آن را می شنوند ممکن است اصوال
آن دو را با هم اشتباه کنند .باری من پشت پرچین کمین می کشیدم و به مجرد آن که
خرگوش ها از النه شان بیرون می دویدند تا به طرف مزرعه کلم عزیمت کنند ،هدف
تیرشان می ساختم .به این ترتیب مقداری پول ،تخم مرغ ،مربا ،و چند نوع شکار فاسد
نشدنی در گاوصندوق« کارتل » مخفی شد.
گاوصندوق ها عبارت بود از فضای بین پشت بام و جدار اتاقم که از مدتی پیش برای
همین کار در نظر گرفته شده بود .این فضا پایه های ستونی محکمی داشت که گچ بری
شده بود و عالوه بر مواد مزبور مقداری کاغذ کهنه و متن« اعالمیه حقوق» هم در آنجا
گرف .مقصود از« اعالمیه حقوق؛» خالصه ای بود که فردی از اعالمیه اصلی حقوق بشر
برداشته بود و چون نکات مربوط به خودمان کامال از آن استخراج شده و خالصه گردید
بود تمام کارتل چارنفری هم ذیل آنرا امضا کرده بودند.
در چنین احوالی بود که مادرم توصیه های پزشکان را زیر پا گذاشت و از بیمارستان
خارج گردیده سوار اتومبیل شد و در مقابل در منزل مان به طور ناگهانی فرود آمد .این
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اتومبیل اخیرا بین آنژرو البل آنژری به کار افتاده بود و اتفاقا در موقع ورود  ،اختصاصا به
خاطر فولکوش ،جلوی منزل ما نگه داشت .ما مشغول شام خوردن بودیم که صدای پای
او در راهرو بلند شد و چون همه آن را میشناختیم منتظر ماندیم تا در باز شود .کمی بعد
در به سختی باز شد و در یک چشم بهم زدن ما منظم و مرتب مثل بچه آدم سر جای
خودمان نشستیم! فقط پدرمان که مثل ما رنگ از رویش پریده بود اعتراض کنان گفت:
آه پل تو به تنهایی برگشتی؟ دیوانگی است!فولکوش لبخندی زد و قبل از هر کار دیگری در قوطی کره را گذاشت.

176

افعی در مشت

هروه بازن 177

۱۳

178

افعی در مشت

فولکوش بازی را شروع کرده بود ولی اولین حمله متقابله اش با شکست مواجه شد:
 ژاک! مثل اینکه بچه های شما از حدودی که بر ایشان معین پا فرا گذاشته اند.پدرم خوب از عهده اش برآمده.
 من خودم اجازه دادم که بهر جا میلشان است بروند .آه عزیزم! مقصودت چیست؟بچه ها دیگر بزرگ شده اند ،با وجود اینکه خوب توانسته ای جوانیت را حفظ کنی ،باید
متوجه رشد بچه هایمان بشوی ،آنها تقریبا جوان کاملی هستند.
آن سلیطه از این تملق خوشش آمد و ساکت ماند .ولی پس از اجرای مراسم نماز ،وقتی
که خواستیم از جا برخیزیم و زانوهایمان را پاک کنیم دست بحمله جدیدی زد!
 چطور؟ اینها دیگر مراسم توبه شبانه را اجرا نمکنند؟خوشبختانه ذریه حضرت مریم جواب او را داد و گفت:
 خانم! الهی که خداوند بزرگ مانع از قضاوتهای عجوالنه شما بشود! جوانانی بسنبچه های شما ،باید آزادی وجدان کامل داشته باشند.
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شکی نبود که مادام رزو جبهه متحد و متفقی را در مقابل خود میدید .گویا این مسئله را
حس کرد ولی چیزی نگفت .شاید بشما گفته باشم که او زن باهوشی نبود ،فقط قوت اراده
اش گاه پیش چشمش را روشن میساخت .ولی ناگهان چشمش بژان کوچولو افتاد که در
غیر از ساعت تفریح در جوار ما نشسته بود و بمجرد دیدن او فریاد برآورد:
 نه! نه! من نمیخواهم بچه هایم مثل اراذل و او باش بار بیایند.ذریه برای بار دوم فداکاری شگرفی را متقبل شد و گفت:
 خانم! این باربلیون کوچولو خیلی بامور مذهبی عالقه نشان میدهد .من و آقای رزوفکر کردیم که بچه های شما مصاحبی بهتر ازو نمیتوانند داشته باشند .خودم بچه دهاتی
ای بیش نبودم و یادم میآید که یکی از خانواده های بزرگ و طنم لطفی کرد و بمن اجازه
داد که مصاحب بچه هایش باشم.
فولکوش کالم او را قطع کرد و گفت:
 خوب ،کافیست ،نمیدانستم ،اما خواستم چیز دیگری از شما بپرسم .این ماهیهاییکه بچه هایم دارند سر شام میخورند از آنجا آمده است؟ من که خوراک ماهی بهشان
نمیدادم؟
 تصور میکنم ژان در قصبه ماهی فروشی میکند. عجب کاسبی ای! بگویید ببینم پس زمستان چکار میکند! شکار صحرایی میفروشد. یعنی پسرم شکار قاچاق میکند! خوب کافیست!آقای رزو که ناگهان بهوش آمده بود غفلتا متوجه من شد وقضیه را از من سوال کرد و
منهم صریحا جوابش را دادم ،آنگاه گفت:
 آه ای کوچولوی معلون! پس تو فشنگهایم راکش میروی خرگوشهایی را که قرقشانکرده ام شکار میکنی؟!
من جواب مثبت دادم و فولکوش تصور کرد که فاتح شده است اما پدرم که شکارچی
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کهنه کاری بود ازین عمل من بسیار خوشش آمد و قرار گذاشت که ازین ببعد هفته ای
شش فشنگ بمن بدهد بشرطی که حسابش را باو پس بدهم.
مادام رزو دیگر اصراری نکرد ،چهار پنج کشیده بیخودی که بر هر گونه های من
نواخت ،و حالت خونسردی آمیزی که من در مقابلش نشان دادم و از خجالت قرمز نشدم
و نترسیدم ،باو فهماند که باید تاکتیکش را عوض کند.
از صبح روز بعد رفتارش بکلی تغییر کرد .مالیم و خیلی تقریبا ساکت شد .بدون
شک نمی توانست تجاوزی را که ما از حدود خویش کرده بودیم ترمیم کند .ولی اگر ما
نمیتوانستیم پیروزهای حاصله را حفظ کنیم وضعمان مجددا در مخاطره میافتاد.
اما آن حرامزاده برای استعمار ما باصل ازلی و ابدی تفرقه بیانداز و حکومت کن ،یعنی
اصلی که دولت انگلستان موفقت خود را مرهون آنست متشبت شد و شروع بایجاد تفرقه
بین ما کرد؛
اول ژان کوچولو بصورت یک عنصر بیطرف درآمد .کمی سنگین کردن کفه او برای
طردش کافی بود .مادام رزو پیشنهاد کرد که آن «طفل متعفن!» منبعد بصورت شاگرد
رسمی ذریه درآید و بعد یکی از آن لبخندهای گرانبهای خود را نثار پدرم کرده گفت:
 تصور میکنم عمل بدی نباشد .نیست عزیزم؟(این لبخند او لبخند نمره یک نام داشت و لبخندی فرشته آسا بود که اغلب در شمایل
مقدسه میتوان نظایر آنرا دید!)
ب  6پدرم دیگر سوال بیشتری ازو نکردند .شامه سیاسی آنها بسیار ضعیف بود و
ازینرو تصور کردند که مادرم این امتیاز را محض عطوفت و محبت بطفل بیچاره داده
است .ذریه فقط در تائید عمل او گفت:
 خانم! واقعا عمل خوبی است .بلکه بهترین عملی است که تاکنون انجام داده اند.بالنیجه ژان کوچولو که از محبت سلیطه برخوردار شده بود دیگر برایمان تخم مرغ
نیاورد و وعده های قبلی را فراموش کرد .معهذا فلکوش نتوانست او را تبدیل بخیرچین
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خود کند .طفلک هنوز بحفظ رابطه با ما عالقمند بود ،اگر چه قرارهایی که قبال با او
گذاشته بودیم دیگر وجود خارجی نداشت.
عالوه بر این ،ظریف که بما عالقه خاصی نشان میداد و در مدت غیبت مادرم
بوضع فجیعی قوطی های مربا را در شکم ما خالی کرده بود ،دچار وسوسه فولکوش شد
و رفتارهایش بکلی تغییر کرد .ابتدا فولکوش بآن زن کرو گنگ وعده داد که بر میزان
حقوقش خواهد افزود ولی وی تغییری در رفتار خویش نداد زیرا پول برایش بدرد کاری
نمیخورد و ازینرو وجود یا عدمش تاثیری در زندگی او نمیبخشید .بعد فولکوش چون
دید که نقشش نگرفته است بتدریج شروع بصحبت از اخراج او و آوردن جانشین برایش
کرد ،اما این زحمت هم بهدر رفت زیرا پدرم شدیدا با این عقیده او مخالفت ورزید و
اظهار داشت که اگر بچنین کاری دست بزند تمام افراد خاندان رزو بطور دست جمعی
سرزنشش کرد .ننه ظریف که بنا بسابقه قبلی اسمش آلفونسین بود دیگر یکی از لوازم
عتیق و اجتناب ناپذیر البل آنژری بشمار میرفت و بعالوه تهدیدات فوق بهیچوجه درو
موثر واقع نشد زیرا میدانست که کسی نمیتواند جانشین شود و هر کلفتی که بجای او
بالبل آنژری بیاید بیش از هشت روز نمیتواند در مقابل رفتار وحشیانه فولکوش دوام
بیاورد.
ولی فولکوش که دیده بود درین جبهه موفق بتحصیل پیروزی نشده است متوجه
بوگندو شد و امتیازاتی باو داد .با آنکه هوش چندانی نداشت ،بالفاصله یک بولوز بافتنی
برایش دست گرفت و یکی دو شلوار فالنل برای بوگندو برید .بعد روغن ماهی بدمزه ای
را که او صبحانه میخورد ،برداشت و بجایش شربت یدوتانیک خوشمزه ای گذاشت.
باالخره بعد از آنکه زمینه را برای اجرای نظریات خویش کامال هموار کرد و حتی در
تکالیف و وظایف او تخفیفات قابل توجهی داد و اظهار داشت که امیدواراست روزی موفق
شود وارد مدرسه مرکزی علوم دینی شود ،گفت:
 -مارسل باید در کالس باالتری تحصیل کند .کامال واضع است که در تحصیل از
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برادرانش پیش افتاده است ،باینطریق یک سال بصرفه اش تمام خواهد شد که وقتی
انشاء الله .موفق نشد در علوم ریاضی تخصص پیدا کند ،بارزش آن پی خواهد برد.
ذریه هم چیزی بهتر ازین نمیخواست .اینکار وظیفه او را سبکتر میکرد من ابلهانه
قیافه ای بخودم گرفتم تا شاید با او شریکم کنند ولی نتیجه ای نبخشید و بوگندو مثل
حیوان زبان نفهمی بتدرج از محبت مادرم اسفاده کند ،ولی آخر محبتهای خیلی شدید
فولکوش ،بیش از یک سوم محبتهایی که مادران برای رفاه و آسایش کودکان خود انجام
میدهند ،نبود! از بدبختی مارسل میدانست که امضایش ذیل ورقه اعالمیه حقوق بشرمان
وجود دارد و چون ازین قضیه میم بود سعی میکرد که جانب ما را هم از دست ندهد
و بالنتیجه رفتارش بصورت یک عنصر کامل بی طرف و بیحاصل درآمد .البته وقتی
بفولکوش میرسید صمیمانه برویش میخندید ولی وقتی بنزد ما میآمد هزار قسم پیشمان
میخورد که بتعهدات قبلی خویش وفادار است .باالخره من برای آنکه از جانب «کارتل»
وظیفه ای را هم بعهده اش گذاشته باشم باو گفتم:
 بیخود از فولکوش کناره گیری نکن .ممکن است برای ما مفید واقع شوی .بمحضآنکه او تصمیمی علیه دفاع ملی! ما گرفت بما خبر بده و کارت نباشد.
و بوگندو بصورت یک پلیس مخفی دو سره درآمد .ابتدا اخبار رضایت بخشی برایمان
آورد ولی بعد جبهه ای عوض شد .از آنجمله بما گفت که فولکوش در نظر دارد تجسس
دقیقی از اطاق و لوازمان بعمل بیاورد و قبال آنرا باطالع او رسانده است تا هنگام تجسس
پیش برادرانش ،شیئی مضری از اطاق او کشف نشود با اتکاء بر این خبر من توانستم
تمام تدابیر احتیاطی الزم اتخاذ کنم و محتوی گاوصندوق را بزیر شیروانی منتقل سازم،
تجسس مادام رزو نتیجه ای ندارد ولی من از نظر احتیاط بیشتر ،قسمت اعظم لوازم
مزبور را باطاق فردی که مخفیگاه کوچکی داشت منتقل ساختم و بوگندو را از نقل و انتقال
اخیر بی خبر گذاشتیم زیرا چشم چپش بطرف ما حاصل کنیم.
بدین طریق دو گذشت و تغییری در خط جبهه طرفین حاصل نشد.
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قدرت عظیم فولکوش ،مثل قدرت کشور شوروی در «حلقه دفاعی» امریکا یعنی ما
محدود گردید ولی حلقه دفاعی ما از اجتماع یکعده دولتهای متزلزل و بی طرف بوجود
آمده بود و سلیطه که همچنان روش مالیمی داشت در پی فرصت میگشت تا باالخره
پدرمان فرصت مزبور را برایش فراهم آورد.
پدر بیچاره ما تصور کرده بود که میتواند آزادانه نفس بکشد .ازینرو یک روز بخواهر
خود کنتس بارتولومی که برای اقامت چند روزه پیش ما آمده بود و گفت:
 ترز! مسلم است ،مسلم! اخالق تند و خشن زنم باعث بروز عوارض متفاوتی درجسم او گردیده ،بعد از عمل قیافه اش بکلی تغییر کرده و البته ازین ببعد الغر خواهد
شد اما خواهد توانست زندگی کند.
و عمه ترز مثل التیسیارامولینو آهی کشید و گفت:
 خدا کند که سخت نباشد!این جریان تا عید پاک طول کشید .چند روز قبل عید مزبور ،آقای رزو نامه ای از یکی
از دوستان قدیمش در شانگهای دریافت کرد که بموجب آن دوست مزبور ازو دعوت
مینمود که پانزده روزی به خانه او برود و مهمانش باشد؛ این دوست ،یکی از عمال بزرگ
متمصراتی بود که مدتی پیش با ثروت مکنت فروان از آن سازمان مراجعت کرد و زنش
مرده بود وسن زیادی هم داشت .اما عالوه بر امتیازات مزبور دارای یک ثروت هنگفت،
یک دختر زیبا ،یک قصر در ایالت ژر بود و در سراسر کشور اسمش بر سر زبان ها میگشت
و القاب متفاوتی هم باو اعطا شده بود .ولی خواهش میکنم شما او را بنام همان کنت دپولی
بشناسید و بدانید که مقصودم از ذکر این مقدمه فقط آن بود که بگویم کنت دپولی اخیرا
با داشتن اینهمه ثروت و شهرت و مکنت بفکر یک کار بزرگ اجتماعی دیگرافتاد بود و
چون فکر میکرد که ممکن است کاری بهتر از حشره شناسی نباشد ،ازینرو گاهی در احوال
انواع جعل ،پیش باالن پس باالن -نیم باالن -و انواع دیگر حشرات مطالعه میکرد ولی
گویا الزم بود عادت او بخوردن پسته زمینی هر چه زودتر ترک شود .زیرا بقراری که
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دخترش در نامه منضم بنامه او مینوشت کنت دپولی دستور داده بود جز پسته زمینی
خوراک دیگری برای او نیاورند .سر میز آقای رزو که شدیدا دچار تصبات مذهبی شده بود
خواست از فولکوش استمزاجی کند و در مقابل ما خطاب باو گفت:
 ما میتوانیم پسر ارشدمان همراه ببریم و دو برادر کوچک او را به بابا وادبونکوربسپاریم؟
اما فولکوش که یک بار تجربه تلخ خروج از البل آنژری را چشیده بود و دیگر
نمیخواست آنرا ترک کند ازینرو گفت:
 چه فایده دارد که بچنین مسافرت کسالت آوری بیایم عزیزم!پدرم که میدید نعمت غیر مترقبه ای که بر اثر مصاحبت با دختر جوان و زیبایی او
روی میآورد ممکنست از چنگش برود ،جواب داد:
 همسر عزیزم! برای اولین دفعه باید بمناسبت احتیاطی که درباره سالمت مزاجخود بعمل آوردی بتو تبریک بگویم .حاال که تو نمیآیی پس من چه کسی را بهمراه ببرم؟
فولکوش که همه جوابها را قبال حاضر داشت ولی یکباره حاضر نبود پرده از رویشان
بردارد محتاطانه جواب داد:
 باید در این باره کمی فکر کرد.صبح روز بعد وقتی داشتیم صبحانه میخوردیم بنابر رسمی که از قدیم االیام در منزل
ما وجود داشت قرار بود فولکوش نتیجه تصمیم خویش را بما اطالع داد .از مدتهایش
در خانواده ما رسم بود که عناصر موثر خانواده اخبار خوب و بد روز گذشته را :سر میز
صبحانه با هم مطرح میکردند و البته تعجبی نخواهید کرد اگر بگویم که اخبار بد معموال
بیشتر و مقدم تر از اخبار خوب بود .بهر حال آنروز مادرم گفت:
 مارسل چندان خوب نیست و من نمی توانم اجازه بدهم که او بمسافرت برود.مخصوصا که باو بیشتر از سایر برادرانش عالقه دارم.
لب و لوچه بوگندو آویزان شد و فولکوش برای رضای خاطر او گفت:
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 پسرجان من از طریق دیگری این محرومیت را تالفی خواهم کرد.پدرم خوشحال شد ،فردی طبق معمول از لوله چپ دماغش را باال کشید .اما من چون
از مقاصد مادرم اطالع داشتم ساکت ماندم و فکر اینکه ممکن است ده پانزده روزی از
وجود نحس او دور باشم و لوله ای در دلم انداخته بود .اگر راجع بما صحبت میشد ،دنیا
زیر و زبر میگردید و بنابر این سکوت جایزتر بود ،فقط ذریه از همه ساکت تر و مطمئن تر
بنظر میرسید .فولکوش در دنباله بیانات خود گفت:
آ -من بفکر ن هستم که در مدت غیبت ما ،عالیجناب کشیش که تا این حد
بفرزندانمان عالقه دارد ،چه خواهد کرد .بابا جان آیا شما ،قوم و خویشی در نورماندی
ندارید؟
ذریه که کمی سر حال بود با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفت .بنابراین بجز ماسل ما
همه ما بگرمی رفتار شده بود .فقط بخاطر داشته باشید که فولکوش موقرانه گفت:
 بلی! فردی و ژان باید همراه پدرشان به ژر بروند!از لحن صدایش کامال معلوم بود که ما الیق این مسافرت نمی داند .بهر حال قصد او
از این رفتار هر چه بود ،از زبانش پرید و ما برای مدت پانزده روز از دیدار هیکل نحسش
راحت شدیم.
چه چیز کوچکی! خودم خنده ام میگرد ،وقتی ساعت تفریح شد برای آنکه قبال مزه
آزادی را چشیده باشم به باالی یک درخت چنار رفتم .و با یک نفس عمیق هوا را در سینه
فرو بردم .این درخت چنار همان درختی بود که فوق العاده دوستش میداشتم و از باالی
آن میتوانستم فضای البل آنژری را تماشا کنم.
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نه فولکوش! ،تو نخواهی توانست عیش ما را منقص کنی؟ بیهوده سعی کردی که
قبل از رفتن سر ما را بتراشی .پدرم خوب با تو مخالفت کرد .بیاد داری که من با حالتی
خشمگین و صورتی بر افروخته در مقابلش ایستاده بودم و او برای آنکه مالحظه خود را
از نبردن من باطاع تو برساند از تو پرسید؛ فکر نمیکنی که بردن این پسر آب زیر کاه
چه بالیی بسرمان بیاورد؟ولی نه فولکوش تو موفق نشدی و این مسئله میرساند که
تو باید بعضی از تدابیر قدیمت را درباره ما بدور بیاندازی .چرا لباس توی را که پدرمان
بطور مخفیانه بما داد بیهوده خراب و ضایع کنیم مگر نه این که این لباس را بخاطر آن
بما داد که در مسافرت لیاقت فرزندی او را داشته باشیم؟ چرا؟ من خیاطی بلدم و از
همین امشب سعی خواهم کرد که نقاط الزم آنرا تو بگذارم .عالوه بر این چرا سعی
داشتی کراواتی را که بهیچوجه با لباسمان جور در نمیآمد بما مطلب حرفی نزدم؟ برای
اینکه میدانستم او ما را به حمام خواهد فرستاد و تمیزمان خواهد کرد ولی فردی از بچگی
عاقبت تاب نیاورد و مطلب را با پدرش در میان گذاشت .اینکار خوبی نبود زیرا آقای
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رزو بار دیگر برای اثبات قدرت و سلیقه خویش از فرصت استفاده کرد .حال آنکه من
بشخصه میتوانستم ،چنین خدمتی را برای برادر بزرگم تقبل کنم بویژه که کفشهایش هم
بیرنگ و رو شده بود.
خوب! ساعت عزیمت فرا رسید ،مادرجان تو بهیچ قیمتی نخواهی توانست از خیال
خود صرفنظر کنی ولی باید بدانی که عواقب نقشه ات برایت گران تمام خواهد شد.
خوب برویم! یکی از آن لبخندهای خوبت را انتخاب کن تا برای حفظ ظاهر هم شده
خندان باشی!
بابا خیلی تمیز و تر و تازه شده است؛ آه خدایا! میشود که دختر کوچوی کنت دوپولی
ازو خوشش بیاید و نسبت باو روش بی اعتنایی آمیزی در پیش نگیرد؟ پیرمرد ما تقریبا
مثل جوان شیک و مدرنی شده است .لباس آبی رنگ و شفافی پوشیده (رنگ آبی شفاف،
یکرنگ بومی کرائونه است!) و خیلی بخودش ور میرود .من عالقه ای بسنجاق کراوات
قشنگی که او زده است ندارم زیرا این سنجاق کراوات میراث پدر بزرگ ماست و بشکل
گرازی است که بجای دو چشم دو قطعه جواهر در آن گذاشته اند .اما پوتینهایش بد
نیست زیرا بخوبی توانسته است پاهای لخت و جورابهای ساق کوتا او را بپوشاند معهذا
میگوید:
با این چکمه های عهد ریشلیو میترسم پایم درد بگیرد!عاقبت داخل اتومبیل سیتروئن میشود .من و فردی از مدتی قبل در گوشه های آن
لم داده ایم (و البته هیچ کداممان بوسه صلیبی شکل مادرمان را بعالمت تودیع دریافت
نکرده ایم و او با نوک ناخن بروی پیشانیمان صلیب کشیده است!) اتومبیل حرکت میکند،
سرعتش بقدری زیاد است که شوفر بی تجربه را ناچار میکند که حد ثابتی را در آن
نگاهدارد تا اختیار از چنگش خارج نشود .از شیشه عقب برای یک لحظه نیم رخ فولکوش
را که برای خداحافظی از ما ایستاده است تماشا میکنم .او سعی میکند که راست بایستد و
محکم تر از همیشه جلوه کند ولی گویا بزحمت موفق میشود .حاال بوگندو با لب و لوچه
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آویزان باتاقش بر میگردد غرغر را سر میدهد .همین حرکت برای ابراز نارضایتی عمیق او
کافیست ذریه حضرت مریم شروع بتجسس در جیبش میکند و دستمال شمایل داری از
آن بیرون میآورد .بعد با دست دیگر از همه خداحافظی میکند و برای چند لحظه صدای
مضحک و عادی ،بای -بای! او بگوش میرسد!
جاده آنژر ناهموارست .تعداد زیادی پرچین جلوی افق را گرفته است و نمیگذارد
تماشایش کنیم .در هر صد متر سکوئی طبیعه شده که سنگهای بزرگ بروی آن گذاشته
اند .روی این سنگ ها نام و نام خانوادگی مالکین اراضی مجاور ثبت شده است .من تا آنجا
که میبینم اسامی مزبور هر چند کیلومتر بچند کیلو متر تغییر میکند و اغلب یکی است
بلی اینجا یک سرزمین فئودالی است و اغلب مالکینش از خوانین درجه اول هستند .از
پنجره میبینم که درخت سیب در اراضی شان شکوفه کرده و در مزارعشان قناری بهاری
چهچه میزند دهقانان که در آن به کشت و زرع مشغول هستند ،بهر سو میدوند .عده
زیادی از گذرگاههای این اراضی دارای عالمتی بشکل مثلث زرد رنگ است کوره راههایی
هم از همه شان منشعب میشود که از دور بدو رشته خط آهن شباهت دارد.
پشت آنها هم شبح روخانه کوچکی در پرتو آفتاب دیده میشود که در اراضی مجاور
یک نوع خطای باصره ایجاد میکند .پدرم میگوید:
 آه بچه ها حرف نمیزنید؟ مگر از تماشای این اراضی بدتان آمده است؟فردی بدون آنکه سوالی کند جواب میدهد:
 بلی!پدرم لبخندی میزند و زیر لب میگوید:
 راست میگویی! واقعا چه چیز مهم تر از آنست که انسان در خانه خودش باشد؟و بعد با صدای آهسته میافزاید:
 همه جا خانه انسانست!یک مرد خوشخوراک اگر در آنروز با ما سفر میکرد اگر گوشت فیل را هم برایش قرمه
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میکردند و با اسفناج میپختند ،میخورد ،ولی پدرم که می دانست غمی جز خشونت رفتار
والدین خود در دل نداریم بطرز ابلهانه ای میکوشید محبت فرزندانش را بخود جلب کند.
پیرمرد باین منظور سعی زیادی میکرد و حتی وعده های گزافی میداد آدم نمیدانست
بکدام سازش بر قصد زیرا معلوم نبود اگر بخانه برگردیم یکی از وعده هایش جامعه عمل
بخود بپوشد .قبل از آنکه بآنژر برسیم فردی شروع بحفظ کردن در وسش کرد .ذریه در
سکوت محض بپدرم گفت:
 پیرمرد عزیزم! بهتر است کراوات دیگری نیز بزنید! زیرا کراوات فعلی تان چنداننمای خوشی ندارد.
پدرم جواب داد:
کمی مهلت بده بعد! ما که نمیخواهیم بخانه پرنس دوگال برویم و بعالوه گویا با آنصندوق گدائی ای که بهمراه داری مقصودت ازین حرف چیز دیگریست؟
بعد نگاهی بوی افکنده افزود:
 تو هم اگر لباس مناسبی بپوشی بد نیست .حوائجمان را باید از آنژر تهیه کنیم.بآنژر رسیدیم و پنج دقیقه توفق کردیم .کلیسای پالنتاژیه اش تماشایی است ،بنایی بنام
خانه حضرت آدم دارد.عده زیادی طلبه و راهبه در خیابانهایش قم میزنند .کشیشهای
جوان ،طالب علوم دینی ،و اجتماعات مربط بآنها ،در هر سو دیده میشوند .روی گنبد
قبرستانش ،فرشته ای سم کرده اند.آنژر شهری است که مردمش همه «متفکر» هستند!
بهتر است سمت راست را در پیش بگیریم این جاده ضمنا خیابانهای ساحل راست
رودخانه ماین نیز هست.
آقای رزو کیفش را بدست میگیرد و با هم داخل عمارت دام فرانسز میشویم .این
عمارت در خیابان آلژاس واقع است (عجب کلمات خوش آهنگی!) ضمن راه یک کراوات
و یک جفت کفش زرد رنگ میخریم زیرا فردی کفش زرد میخواهد و هر چه پدرم باو
توصیه میکند که کفش سیاه برایش بهتر است بگوشش فرو نمیرود و بعد عازم میشویم.
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عده زیادی طلبه و راهبه در خیابانهایش قم میزنند .کشیشهای جوان ،طالب علوم دینی،
و اجتماعات مربط بآنها ،در هر سو دیده میشوند .روی گنبد قبرستانش ،فرشته ای سم
کرده اند.آنژر شهری است که مردمش همه «متفکر» هستند! بهتر است سمت راست را
در پیش بگیریم این جاده ضمنا خیابانهای ساحل راست رودخانه ماین نیز هست.
آقای رزو کیفش را بدست میگیرد و با هم داخل عمارت دام فرانسز میشویم .این
عمارت در خیابان آلژاس واقع است (عجب کلمات خوش آهنگی!) ضمن راه یک کراوات
و یک جفت کفش زرد رنگ میخریم زیرا فردی کفش زرد میخواهد و هر چه پدرم باو
توصیه میکند که کفش سیاه برایش بهتر است بگوشش فرو نمیرود و بعد عازم میشویم.
برنامه قبال تعیین شده است .ما مستقال به ژر نمیرویم تا کنت دوپولی اطالعاتی راجع
بحشرات دو باله بدهیم .بلکه در حین عبور سعی میکنیم که از اجداد خود اطالعات تازه
ای کسب نماییم .اجدادی که بیشک نجیب تر و متشخص تر از ما بوده اند.
از چندی پیش آقای رزو عالقه غریبی بکسب علم شجره شناسی نشان میداد .این
عالقه دقیقا از وقتی باوج شدت خود رسید که آقای رزو فهید خاندان ما اصوال از اعقاب
بارون چربه و فامیل دیگریست که فعال در تاریخ بنام جالب توجه دوتانتون شهرت دارد.
چنانکه او میگفت دو خانواده مزبور در زمان خود حق داشتند که بعنوان عالمت خانوادگی
خویش دو گل نرگس را بروی یک زمینه آبی استعمال نمایند .چه چیز عجیبی! بدون شک
یکی از افراد خاندان دوتانتون بمناسبت خدمتی که در حق امپراطور فرانسه کرده بود
توانست بدریافت چنین امتیازی نایل آید.
این ادعا الف و گزاف نیست زیرا بموجب قراین تاریخی معلوم شد که شخص مزبور
توانست در ایاالت بوین ،امپراطور فرانسه را از حادثه سوئی نجات بخشد و بدون شک
هم بر اثر این فداکاری دچار صدمات و جراحات زیادی گردید تا امپراطور با اعطای عنوان
خانوادگی ،دو نرگس زیبا بروی یک زمینه آبی ،باو موافقت کرد و بدین طریق خواست که
خاطره آن روز وحشتناک را جاویدان سازد.
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فردی که گاه مراعات هیچ چیز را نمیکند عقیده دارد که نه تنها ممکن است که این
حادثه یک حادثه رزمی بوده باشد ،بلکه هم چنین ممکن است که آن فرد شجاع خاندان
دوتانتون امپراطور را در یک مبارزه عشقی کمک کرده و خاطره جاویدانی در دل او باقی
گذاشته باشد ولی بهر حال مسلم است یکی از اسالف ما از ندمای پادشاه بوده و در دربار
سلطنتی میزسته و ما خاندان رزو که از اعقاب آن بزرگوار هستیم ،باید حق داشته باشیم
دوپوزه شیر را بر یک زمینه طالئی بعنوان عالمت خانوادگی خویش استعمال کنیم زیرا
این عالمت در زمان لوئی شانزدهم برای خانواده ما برسمیت شناخته شد و با وجود آن
که موطنمان بطرزی غیر ارادی در عداد ایاالت جمهوری خواه درآمد و با آن که با خانواده
های دیگر وصلت کردیم .صالح نیست که ازین اسم و رسم افتخار خانوادگی خویش
چشم بپوشیم!
باری ،از آن جا بمالقات چند تن از دوستان زمان جنگ آقای رزو میرویم زیرا شاید
تاکنون بشما گفته باشم پدر بزرگوارم در جنگ های بین المللی نیز رشادتهایی بخرج
داده است .درینجا باید تذکر بدهم که آقای رزو در بدو انفجار مخاصمات بین المللی از
خدمت نظام معاف شد و در عداد سربازان احتیاط درآمد اما چون یکی از افراد خاندان رزو
نباید تن بذلت و خواری دهد بمحض شروع مخاصمه داخل ارتش گردید و برای همیشه
ما مجبور شدیم که ازاین اقدام رشادت آمیز او تمجید کنیم.
برنامه قبلعده زیادی طلبه و راهبه در خیابانهایش قم میزنند .کشیشهای جوان ،طالب
علوم دینی ،و اجتماعات مربط بآنها ،در هر سو دیده میشوند .روی گنبد قبرستانش،
فرشته ای سم کرده اند.آنژر شهری است که مردمش همه «متفکر» هستند! بهتر است
سمت راست را در پیش بگیریم این جاده ضمنا خیابانهای ساحل راست رودخانه ماین
نیز هست.
آقای رزو کیفش را بدست میگیرد و با هم داخل عمارت دام فرانسز میشویم .این
عمارت در خیابان آلژاس واقع است (عجب کلمات خوش آهنگی!) ضمن راه یک کراوات
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و یک جفت کفش زرد رنگ میخریم زیرا فردی کفش زرد میخواهد و هر چه پدرم باو
توصیه میکند که کفش سیاه برایش بهتر است بگوشش فرو نمیرود و بعد عازم میشویم.
برنامه قبال تعیین شده است .ما مستقال به ژر نمیرویم تا کنت دوپولی اطالعاتی راجع
بحشرات دو باله بدهیم .بلکه در حین عبور سعی میکنیم که از اجداد خود اطالعات تازه
ای کسب نماییم .اجدادی که بیشک نجیب تر و متشخص تر از ما بوده اند.
از چندی پیش آقای رزو عالقه غریبی بکسب علم شجره شناسی نشان میداد .این
عالقه دقیقا از وقتی باوج شدت خود رسید که آقای رزو فهید خاندان ما اصوال از اعقاب
بارون چربه و فامیل دیگریست که فعال در تاریخ بنام جالب توجه دوتانتون شهرت دارد.
چنانکه او میگفت دو خانواده مزبور در زمان خود حق داشتند که بعنوان عالمت خانوادگی
خویش دو گل نرگس را بروی یک زمینه آبی استعمال نمایند .چه چیز عجیبی! بدون شک
یکی از افراد خاندان دوتانتون بمناسبت خدمتی که در حق امپراطور فرانسه کرده بود
توانست بدریافت چنین امتیازی نایل آید.
این ادعا الف و گزاف نیست زیرا بموجب قراین تاریخی معلوم شد که شخص مزبور
توانست در ایاالت بوین ،امپراطور فرانسه را از حادثه سوئی نجات بخشد و بدون شک
هم بر اثر این فداکاری دچار صدمات و جراحات زیادی گردید تا امپراطور با اعطای عنوان
خانوادگی ،دو نرگس زیبا بروی یک زمینه آبی ،باو موافقت کرد و بدین طریق خواست که
خاطره آن روز وحشتناک را جاویدان سازد.
فردی که گاه مراعات هیچ چیز را نمیکند عقیده دارد که نه تنها ممکن است که این
حادثه یک حادثه رزمی بوده باشد ،بلکه هم چنین ممکن است که آن فرد شجاع خاندان
دوتانتون امپراطور را در یک مبارزه عشقی کمک کرده و خاطره جاویدانی در دل او باقی
گذاشته باشد ولی بهر حال مسلم است یکی از اسالف ما از ندمای پادشاه بوده و در دربار
سلطنتی میزسته و ما خاندان رزو که از اعقاب آن بزرگوار هستیم ،باید حق داشته باشیم
دوپوزه شیر را بر یک زمینه طالئی بعنوان عالمت خانوادگی خویش استعمال کنیم زیرا
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این عالمت در زمان لوئی شانزدهم برای خانواده ما برسمیت شناخته شد و با وجود آن
که موطنمان بطرزی غیر ارادی در عداد ایاالت جمهوری خواه درآمد و با آن که با خانواده
های دیگر وصلت کردیم .صالح نیست که ازین اسم و رسم افتخار خانوادگی خویش
چشم بپوشیم!
باری ،از آن جا بمالقات چند تن از دوستان زمان جنگ آقای رزو میرویم زیرا شاید
تاکنون بشما گفته باشم پدر بزرگوارم در جنگ های بین المللی نیز رشادتهایی بخرج
داده است .درینجا باید تذکر بدهم که آقای رزو در بدو انفجار مخاصمات بین المللی از
خدمت نظام معاف شد و در عداد سربازان احتیاط درآمد اما چون یکی از افراد خاندان رزو
نباید تن بذلت و خواری دهد بمحض شروع مخاصمه داخل ارتش گردید و برای همیشه
ما مجبور شدیم که ازاین اقدام رشادت آمیز او تمجید کنیم .تعیین شده است .ما مستقال
به ژر نمیرویم تا کنت دوپولی اطالعاتی راجع بحشرات دو باله بدهیم .بلکه در حین عبور
سعی میکنیم که از اجداد خود اطالعات تازه ای کسب نماییم .اجدادی که بیشک نجیب
تر و متشخص تر از ما بوده اند.
از چندی پیش آقای رزو عالقه غریبی بکسب علم شجره شناسی نشان میداد .این
عالقه دقیقا از وقتی باوج شدت خود رسید که آقای رزو فهید خاندان ما اصوال از اعقاب
بارون چربه و فامیل دیگریست که فعال در تاریخ بنام جالب توجه دوتانتون شهرت دارد.
چنانکه او میگفت دو خانواده مزبور در زمان خود حق داشتند که بعنوان عالمت خانوادگی
خویش دو گل نرگس را بروی یک زمینه آبی استعمال نمایند .چه چیز عجیبی! بدون شک
یکی از افراد خاندان دوتانتون بمناسبت خدمتی که در حق امپراطور فرانسه کرده بود
توانست بدریافت چنین امتیازی نایل آید.
این ادعا الف و گزاف نیست زیرا بموجب قراین تاریخی معلوم شد که شخص مزبور
توانست در ایاالت بوین ،امپراطور فرانسه را از حادثه سوئی نجات بخشد و بدون شک
هم بر اثر این فداکاری دچار صدمات و جراحات زیادی گردید تا امپراطور با اعطای عنوان
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خانوادگی ،دو نرگس زیبا بروی یک زمینه آبی ،باو موافقت کرد و بدین طریق خواست که
خاطره آن روز وحشتناک را جاویدان سازد.
فردی که گاه مراعات هیچ چیز را نمیکند عقیده دارد که نه تنها ممکن است که این
حادثه یک حادثه رزمی بوده باشد ،بلکه هم چنین ممکن است که آن فرد شجاع خاندان
دوتانتون امپراطور را در یک مبارزه عشقی کمک کرده و خاطره جاویدانی در دل او باقی
گذاشته باشد ولی بهر حال مسلم است یکی از اسالف ما از ندمای پادشاه بوده و در دربار
سلطنتی میزسته و ما خاندان رزو که از اعقاب آن بزرگوار هستیم ،باید حق داشته باشیم
دوپوزه شیر را بر یک زمینه طالئی بعنوان عالمت خانوادگی خویش استعمال کنیم زیرا
این عالمت در زمان لوئی شانزدهم برای خانواده ما برسمیت شناخته شد و با وجود آن
که موطنمان بطرزی غیر ارادی در عداد ایاالت جمهوری خواه درآمد و با آن که با خانواده
های دیگر وصلت کردیم .صالح نیست که ازین اسم و رسم افتخار خانوادگی خویش
چشم بپوشیم!
باری ،از آن جا بمالقات چند تن از دوستان زمان جنگ آقای رزو میرویم زیرا شاید
تاکنون بشما گفته باشم پدر بزرگوارم در جنگ های بین المللی نیز رشادتهایی بخرج
داده است .درینجا باید تذکر بدهم که آقای رزو در بدو انفجار مخاصمات بین المللی از
خدمت نظام معاف شد و در عداد سربازان احتیاط درآمد اما چون یکی از افراد خاندان رزو
نباید تن بذلت و خواری دهد بمحض شروع مخاصمه داخل ارتش گردید و برای همیشه
ما مجبور شدیم که ازاین اقدام رشادت آمیز او تمجید کنیم.باری آقای رزو داخل در جنگ
شد و مدالی هم گرفت ،حاال هر وقت از خاطرات مبارزه خود در وردن صحبت میکند
گلویش پر باد میشود اما میگوید که وردن کک (چه حیوانات نفرانگیزی!) زیاد داشت و
او یک روز در حین خواندن سرود مار سبز (سرود ملی فرانسه.م) و سرود المادلن مجروح
شد .جراحت او در پشت بود و شما تصدیق میکنید که یک سرباز داوطلب چه قدر باید
رشادت داشته باشد تا پشتش گلوله بخورد علی الخصوص که به قول پدرم وقتی گلوله
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به پشتش اصابت کرد او شجاعانه به طرف مسلسل دشمن می خزید منتها برحسب
موضوع پشتش به آن بود!
من تمام این خاطره ها و حوادث را بطرز درهمی برایتان حکایت میکنم و امیدوارم
خسته نشوید زیرا من آدم مزاحمی نیستم .فقط پدرم برای دفعه هفتاد و چندم شرح این
ماجرا را آن روز در اتومبیل برایمان حکایت کرد و من متوجه شدم که البد موضوع قابلی
است و اگر در کتاب خود نیاورم بگناه بخشایش ناپذیری دچار خواهم شد.
باری ،در اثنائی که پدرم این حوادث را حکایت می کرد و سیتروئن پنج اسبه ما بطرف
دوئه دوالفونتن می رفت و این شهر اولین شهریست که در مسیر مستقیم ما بصوب
منزل آن دخترک زیبا قرار دارد .نزدیک ظهر ،کنار دهکده ای روی علف ها ناهار خوردیم،
مادام رزو برایمان تعدادی تخم مرغ پخته ،مقداری ساالد لوبیا و سیب زمینی پوست
نکنده! (مقصود سیب زمینی با لباس منزل است!) گذاشته بود و از قرار معلوم ،تا دو سه
روز غذایی جز آن ها نداشتیم .بنابراین باز صرفه جویی شروع میشد و ما بفکر افتادیم
که مبادا عیش مان منغص شود .زیرا بغیر از تخم مرغ سایر هدایای مادرم اصوال قابل
خوردن نبود و بعالوه از فرط شوری نمیشد آن ها را دهان زد! آقای رزو که قهوه های سر
راه را بسیار دوست دارد می گوید:
 امشب در قهوه خانه ام شام خواهیم خورد.و برای آن که راضی مان کند میافزاید -.این ظریف شلخته چیزهای کثیفی بما داد.
او نمیگوید که« :بنابر امر مادر شما» ظریف چنین غذایی برایتان تهیه کرد ولی طوری
حرف میزند که خودمان بفکر آن بیفتیم این دیگر احتیاج به توضیح ندارد زیرا سکوتش
تقریبا کسل کننده است و بآسانی می توان فهمید که یک انسان متفکر در ظرف یک ثانیه
از غذایی که مدت ها از آن حمایت کرده دست نمی کشد و بدین طریق اعتبار خویش را
از بین نمیبرد.
مراجعه به دفاتر ادارات دولتی و مخصوصا اطمینان به محررین اداره آمار شهرداری در
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هر محل-که اغلبتان هم از بدبختی مخالفت از عقاید پدرم هستند!  -کار آسانی نیست.
در دفاتر اغلب اسمی از خاندان رزو دیده نمی شود و یا کارت ویزیت پدرم باعث تحریک
متصدیان آنها بجستجو و کاوش نمی گردد :باین منظور گاهی حتی بشخص شهردار یا
آجودانش مراجعه می شود و مدت ها وقت تلف میگردد تا فالن دهقان سمج و لجوج و
بی اعتنا از ما وقع سر در بیاورد و اطالعاتی درباره اجداد پدرم در اختیارمان بگذارد .بدتر
از همه آن که هر کدام ازین متصدیان یک «پول جائی!» ناقابل هم می طلبند و اگر «پول
جائی!» مزبور بایشان داده نشود از قبول کار خودداری میکنند و بالنتیجه با بودجه صرفه
جوئی آمیز خانه آقای رزو جور در نمیآید .ولی با این همه آقای رزو موفق می شود از این
امتحانات سربلند بیرون آید.
محرر شهرداری دوئه دوالفونتن ،شخصی است زیبا و ظریف .او ریش کوچکی دارد و
پیراهن یقه شکسته ای پوشیده است اما اعتنائی باو امری که از مقامات باالتر درباره پدرم
باو داده شده است نمیکند .آقای رزو میگوید:
 این محرر آدم بسیار فاضلی است ولی چون فراماسون نیست ،بدبخت باید آنقدر دراین جا بماند تا کپک بزند!
سه ساعت تمام ما روی دفاتر آمار کشیش نشین های دوئه خم شده و مشغول مطالعه
آن بودیم.در میان این دفاتر بنام چند تن از اجداد خود ،از جمله لوئی رزوی معروف
که اغلب اطفال را«ثمره فعالیتهای» خویش میشمرد برخوردیم .پدرم الینقطع صفحه
برمیگرداند و در جستجوی افراد دیگری که مشهورتر و سرشناس تر باشند بود و از آن
جمله بامضای آنها دقت می کرد و سعی می نمود که اسامی کسانی را که دارای امضای
کج و معوج و پیچیده باشند پیدا کند و جالب توجه است که خودش هم ا مضای دسته
شمشیری و کج و معوجی داشت و امضایش بامضای دهقانانی که برای اولین بار قلم
بدست میگیرند می ماند.
با وجود آن که تشکیل شجره نامه بزرگ کار بیهوده بود  -زیرا اغلب شاخه های آن با
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روبروی نداشت!  -و با وجود آن که تحقیق در احوال اسالف و اعقاب خاندان رزو عمل
لغوی مینمود  -زیرا عمال شجره نامه تبدیل بشناسائی ریشه خاندان رزو شده بود من از
آن بدم میآمد .زیرا میل داشتم بیست و چهار نسل کروموزومی را که قبل از من موجب
پیدایش اشخاص متفاوت گشته و نتیجه اش بمن رسیده بود بشناسم .اما عالوه براین،
تجسس در دفاتر آمار دولتی مثل معجزه الزار ،فی نفسه لذتی داشت زیرا ما بعد از هفده
قرن مشغول زنده کردن اموات مزبور بودیم حال آن که باحتمال قوی قبر اغلب آن ها از
بین رفته و زندگی دیگری جانشین اعقابشان گشته بود .باری در اثنائی که پدرم باهوش و
کیاست فطری خود ،بجمع آوری اسامی افراد خاندان رزو ،و برداشتن یاداشت و رونویسی
کردن تاریخ مرگ و تولد ایشان اشتغال داشت و رشته زندگانی ایشان را از لحاظ زمانی و
مکانی با یک دیگر پیوند میداد ،من در پشت سرش مشغول تفحص بیهوده ای در دفاتر
آمار بودم و دنبال اسم تعمیدی خاصی که بطور تصادفی روی مولودی گذاشته شده باشد
میگشتم و باین منظور دفاتر را صفحه صفحه ورق میزدم .گاه رشته موالید و متوفیاتدفاتر
مزبور بطور ناگهانی متوقف میشد و چنان بنظر میرسید که در آن زمان مرض مسری
بزرگی رویداده که باعث اتالف نفوس گردیده است .بعالوه گاهی در میان صفحات آن،
دو ،سه ،پنج ،ده اسم متفاوت مشاهده میشد که متوالیا مورد استعمال واقع گردیده بود و
مثال روی اسم پدری با تمام فرزندانش وجود داشت و این پدر یکی دوبار ازداج کرده بود
و بعالوه پدرخوانده عده ای از اطفال دیگر هم بشمار میرفت! و گاهی جلوی اسم متوفائی
نوشته بود که «پس از انجام مراسم مذهبی در کلیسا دفن گردید!» و گویا این طفل ،از آن
اطفالی بود که نظایرش در دفتر زیاد مشاهده میشد و اغلب سر خیابان یا سرگذر آنها را
پیدا میکرند .این حوادث در میان هزارها حادثه ای که دفتر بموجب آنها بوجود آمده بود
جلوه چندانی نداشت و درست بچند گلبول از خونمان در میان میلیون ها گلبول دیگر می
ماند ولی بدو شک هیچ داستان و سرگذشتی و هیچ رنگ و روغنی نمی تواند شرح بدبختی
و پژمردگی آن گلهای کوچک نشکفته را وصف کند .و هنگام مطالعه در احوال این اطفال
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ناگهان من باسمی شبیه به رزو ماریت رزو برخوردم که دختر یکی از اشراف رزوها موسوم
بکلود رزو بود و پس از ازداج او با خانم رزوتوگوردو بدنیا آمد .پدرم بمجرد آن که متوجه
مسئله شد و گفت:
 شناختنش فایده ای ندارد زیرا من در احوالش مطالعه کردم .طفلک در شانزدهسالگی بمرض و بامرد!
راست میگفت :این جده بزرگ در شانزده سالگی مرده بود .و دویست و هجده سال از
مرگش میگذشت .در دفتر متوفیات ،در مقابل اسم او گلبرگی از گل سرخ سنجاق کرده
بودند که گویا مادرش بعلت نداشتن سواد برای امضاء ،آن را چسبانده بود ولی ظاهرا این
زن بعدها امضاءکردن را یاد گرفت زیرا در مقابل اسم چند فرزند دیگر خود امضاء کرده
بود و محققا از فولکوش بیشتر بچه داشت و بچه هایش اغلب قبل از او مرده بودند و
جالب توجه آنکه اسم اکثر آن ها در ردیف اطفال حرامزاده ثبت شده بود!و توضیحا عرض
کنم که شما میدانید من تقریبا جوانی «نامشروع» هستم و گلبرگی از گل سرخ بر سینه
دارم که هیچ عاشقی بهتر از من نمیتواند محافظتش کند ،برای این گلبرگ من مخفیگاه
مطمئنی پیدا کرده ام ،آن هم بین دو شمائل مقدس سن ترز و فرزند مسیح است که در
کنار تصویر کلیسای ست دولور آویخته امش .
بعد از دوئودوالفونتن ما به وهیه و سپس به ترمانتین رفتیم و در دو محل مزبور هم
گرد و خاک دفاتر آمار قدیمی ادارات شهرداری را پاک کردیم .ساعت هشت و ربع کم
بود که محرر اداره شهرداری شهر اخیر ما را از عمارت شهرداری بیرون کرد و مجبور
شدیم برای خوابیدن به شوله برویم.
دو روز دیگر را هم بهمین طریق در دوسور ورانده گذراندیم و تمامی آن را بوق زدن
کاغذهای زرد و چروکیده دفاتر اداره آمار شهرداری طی نمودیم و آنگاه داخل خطه
شارانت شدیم ،در حالی که اطمینان داشتیم که در این ایالت دیگر نام و نشانی از اجداد
خود نخواهیم یافت ایالت شارانت یک ایاالت جنگلی است و در مجاورت آن ایالت
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دیگری بهمین نام قرار دارد که نسبت بآن دارای رجحانی نیست و فقط راه های دریائی
بیشمار دارد.
از شارانت عازم دوردنی گردیدیم ولی محلی که قصد عزیمت بدانجا را داشتیم
مونتنوسورالدون نام داشت که کشیشی بنام تونس تامپلرو در کشیش نشین آن میزیست.
پدرم میگفت که«:این کشیش روزگاری بدن مجروح مرا بر دوش خود حمل کرده و
بدین طریق زندگانیم را از چنگ مرگ حتمی نجات داده است زیرا در آن زمان برای دومین
بار در خط اول جبهه مجروح شده بودم»
آبه تامپلرو کشیش الیق و کادانی بود ،وقتی در حدود ساعت هشت شب بخانه
او رسیدیم ،باهیکل غول آسای خویش که در حدود یکمترو هشتاد و هفت سانتیمتر
ارتفاع داشت در را برویمان گشود و پدرم را که سخت از مالقات او بهیجان آمده بود در
آغوش کشید و بخود چسباند .واقعا چطور چنین محبت عمیق و دامنه داری بمرور زمان
میتوانست از بین برود .پدرم مضطربانه گفت:
 آه تامپلروجان! تامپلروی عزیزم.کشیش که لب و لوچه یک و پهنی داشت با لهجه کشداری جواب داد.
 آه ژاک لعنتی تو هستی؟ اینها بچه های تو هستند؟من در آن زمان چهارده سال خود را تمام کرده بودم و فردی هم پانزده سال و نیم
داشت ولی باباتامپلرو مجال تفکر بما نداد و در طرفه العینی ما را از جا بلند کرده بوسه صدا
داری از گونه هایمان ربود .هر چه نگاه میکردیم میدیدیم که این کشیش با کشیشهائی
که تاکنون مالقات کرده ایم شباهتی ندارد و محبت او نسبت بما بقدری شدید است
که حاضر است با کمال مالیمت صورت نتراشیده زبرمان را ببوسد تامپلرو پس از انجام
تعارفات معمولی گفت:
 داخل شوید اگرچه جز در خانه خودتان ،در جای دیگری راحت نیستید ولیمارگریت کوچولوی من حاضرست پذیرائی قابلی از شما بکند.
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درست فکر میکنم؛ هیچ وقت این همه غذا روی میز ندیده بودم بشقابهای چینی و
کارد و چنگال آلومینیم در سرتاسر آن چیده شده بود و بوی کباب بره ،خورش مرغابی،
نان سفید شکری و سایر اغذیه لذیذ ،دیوانه مان کرد .پدرم گفت:
 آهای تامپلرو؛ دست نگهدار! بچه هایم عادت ندارند که این همه غذا بخورند.مارگریت همسر او که هنوز مشغول آوردن اغذیه و مشروبات جدیدا بود گفت:
 اختیار دارید آقا ،اینها که قابلی ندارد .شراب باعث قوت بدن است ولی فقط درمنطقه ما نوع سفید آن را مصرف میکنند.
اطمینان داشته باشید که ضرری ندارد.
کشیش دکمه لباسش را باز کرد و پدر ما آقای رزو نیز که آن شب «ژاک  »!۱۳۷نامیده
میشد بولوز آبی شفافش را از تن درآورد .من در انتهای میز قرار گرفتیم و معده ام را از
غذاهای لذیذ ماالمال ساختم و بفکر کشیش نشین خودمان افتادم که هرگز سفره اش
باندازه آن وسیع نبود و اگر چه در فضایش هزارها پرنده و چرنده میجنبیدند معهذا کمتر
بداخل قصر راه مییافتند.
تازه قصرش مگرچه بود؟ قصری که سالی یکبار نمای آن با آب آهک سفید میشد و
حتی یکی دو سنگ از سنگهای زیبای کشیش نشین سوله دو در آن وجود نداشت ،یک
مرتبه ندیدم که مگس در فضایش بپرواز درنیاید یا پشه نیشمان نزند.
پنجره اطاق مشرف بباغ بود و در مقابل آن درخت انجیر بزرگی که قد خمیده ای
داشت مشاهده میشد .من بقدری غرق در خیاالت خود شدم که وضع حاضر را از یاد
بردم و فقط شنیدم که تامپلرو گفت:
 مارگریت! چند گیالس کوچک مشروب برایمان بیآور!گیالس مشروب دیگر مرا از هوش بد برد .بیش از این نمیتوانم چیزی بشما بگویم.
فقط یادم میآید غولی که از خنده روده برشده و چشمهایش اشک افتاده بود مرا از جا بلند
کرد و روی تختخواب بزرگ و راحتی گذاشت و این تختخواب بقدری نرم و گرم بود که
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بزودی خوابم برد.
صبح از خواب بیدار شدم و یا بهتر بگویم مارگریت از خواب بیدارم کرد و لیوان
شکالتی را که چند شیرینی کره ئی در کنار آن قرار داشت برایم آورد او در حین گذاشتن
سینی گفت:
 حالت خوبست پسرجان؟این صمیت فوق العاده او کمی مرا متعجب ساخت ولی آنرا ظاهر نکردم و مارگریت با
دلسوزی در آغوشم کشیده بوسید .من گفتم:
 مادموازل! الساو توضیحا عرض کنم که شما میدانید من تقریبا جوانی «نامشروع»هستم و گلبرگی از گل سرخ بر سینه دارم که هیچ عاشقی بهتر از من نمیتواند محافظتش
کند ،برای این گلبرگ من مخفیگاه مطمئنی پیدا کرده ام ،آن هم بین دو شمائل مقدس
سن ترز و فرزند مسیح است که در کنار تصویر کلیسای ست دولور آویخته امش .
بعد از دوئودوالفونتن ما به وهیه و سپس به ترمانتین رفتیم و در دو محل مزبور هم
گرد و خاک دفاتر آمار قدیمی ادارات شهرداری را پاک کردیم .ساعت هشت و ربع کم
بود که محرر اداره شهرداری شهر اخیر ما را از عمارت شهرداری بیرون کرد و مجبور
شدیم برای خوابیدن به شوله برویم.
دو روز دیگر را هم بهمین طریق در دوسور ورانده گذراندیم و تمامی آن را بوق زدن
کاغذهای زرد و چروکیده دفاتر اداره آمار شهرداری طی نمودیم و آنگاه داخل خطه
شارانت شدیم ،در حالی که اطمینان داشتیم که در این ایالت دیگر نام و نشانی از اجداد
خود نخواهیم یافت ایالت شارانت یک ایاالت جنگلی است و در مجاورت آن ایالت
دیگری بهمین نام قرار دارد که نسبت بآن دارای رجحانی نیست و فقط راه های دریائی
بیشمار دارد.
از شارانت عازم دوردنی گردیدیم ولی محلی که قصد عزیمت بدانجا را داشتیم
مونتنوسورالدون نام داشت که کشیشی بنام تونس تامپلرو در کشیش نشین آن میزیست.
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پدرم میگفت که« :این کشیش روزگاری بدن مجروح مرا بر دوش خود حمل کرده و
بدین طریق زندگانیم را از چنگ مرگ حتمی نجات داده است زیرا در آن زمان برای دومین
بار در خط اول جبهه مجروح شده بودم»
آبه تامپلرو کشیش الیق و کادانی بود ،وقتی در حدود ساعت هشت شب بخانه
او رسیدیم ،باهیکل غول آسای خویش که در حدود یکمترو هشتاد و هفت سانتیمتر
ارتفاع داشت در را برویمان گشود و پدرم را که سخت از مالقات او بهیجان آمده بود در
آغوش کشید و بخود چسباند .واقعا چطور چنین محبت عمیق و دامنه داری بمرور زمان
میتوانست از بین برود .پدرم مضطربانه گفت:
 آه تامپلروجان! تامپلروی عزیزم.کشیش که لب و لوچه یک و پهنی داشت با لهجه کشداری جواب داد.
 آه ژاک لعنتی تو هستی؟ اینها بچه های تو هستند؟من در آن زمان چهارده سال خود را تمام کرده بودم و فردی هم پانزده سال و نیم
داشت ولی باباتامپلرو مجال تفکر بما نداد و در طرفه العینی ما را از جا بلند کرده بوسه صدا
داری از گونه هایمان ربود .هر چه نگاه میکردیم میدیدیم که این کشیش با کشیشهائی
که تاکنون مالقات کرده ایم شباهتی ندارد و محبت او نسبت بما بقدری شدید است
که حاضر است با کمال مالیمت صورت نتراشیده زبرمان را ببوسد تامپلرو پس از انجام
تعارفات معمولی گفت:
 داخل شوید اگرچه جز در خانه خودتان ،در جای دیگری راحت نیستید ولیمارگریت کوچولوی من حاضرست پذیرائی قابلی از شما بکند.
درست فکر میکنم؛ هیچ وقت این همه غذا روی میز ندیده بودم بشقابهای چینی و
کارد و چنگال آلومینیم در سرتاسر آن چیده شده بود و بوی کباب بره ،خورش مرغابی،
نان سفید شکری و سایر اغذیه لذیذ ،دیوانه مان کرد .پدرم گفت:
 -آهای تامپلرو؛ دست نگهدار! بچه هایم عادت ندارند که این همه غذا بخورند.
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مارگریت همسر او که هنوز مشغول آوردن اغذیه و مشروبات جدیدا بود گفت:
 اختیار دارید آقا ،اینها که قابلی ندارد .شراب باعث قوت بدن است ولی فقط درمنطقه ما نوع سفید آن را مصرف میکنند.
اطمینان داشته باشید که ضرری ندارد.
کشیش دکمه لباسش را باز کرد و پدر ما آقای رزو نیز که آن شب «ژاک  »!۱۳۷نامیده
میشد بولوز آبی شفافش را از تن درآورد .من در انتهای میز قرار گرفتیم و معده ام را از
غذاهای لذیذ ماالمال ساختم و بفکر کشیش نشین خودمان افتادم که هرگز سفره اش
باندازه آن وسیع نبود و اگر چه در فضایش هزارها پرنده و چرنده میجنبیدند معهذا کمتر
بداخل قصر راه مییافتند.
تازه قصرش مگرچه بود؟ قصری که سالی یکبار نمای آن با آب آهک سفید میشد و
حتی یکی دو سنگ از سنگهای زیبای کشیش نشین سوله دو در آن وجود نداشت ،یک
مرتبه ندیدم که مگس در فضایش بپرواز درنیاید یا پشه نیشمان نزند.
پنجره اطاق مشرف بباغ بود و در مقابل آن درخت انجیر بزرگی که قد خمیده ای
داشت مشاهده میشد .من بقدری غرق در خیاالت خود شدم که وضع حاضر را از یاد
بردم و فقط شنیدم که تامپلرو گفت:
 مارگریت! چند گیالس کوچک مشروب برایمان بیآور!گیالس مشروب دیگر مرا از هوش بد برد .بیش از این نمیتوانم چیزی بشما بگویم.
فقط یادم میآید غولی که از خنده روده برشده و چشمهایش اشک افتاده بود مرا از جا بلند
کرد و روی تختخواب بزرگ و راحتی گذاشت و این تختخواب بقدری نرم و گرم بود که
بزودی خوابم برد.
صبح از خواب بیدار شدم و یا بهتر بگویم مارگریت از خواب بیدارم کرد و لیوان
شکالتی را که چند شیرینی کره ئی در کنار آن قرار داشت برایم آورد او در حین گذاشتن
سینی گفت:
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 حالت خوبست پسرجان؟این صمیت فوق العاده او کمی مرا متعجب ساخت ولی آنرا ظاهر نکردم و مارگریت با
دلسوزی در آغوشم کشیده بوسید .من گفتم:
 مادموازل! الساعهعه بلند میشوم. مادموازل؟ من اسمم مارگریت است و بعالوه تو باید در همان رختخوابت صبحانهبخوری وقتی من دختر بچه بودم...
در رختخواب صبحانه بخورم؟ گمان نمیکنم که این امتیاز جز بفولکوش بشخص
دیگری تعلق داشته باشد .معهذا ابرازی نکردم و بجان شیرینی ها افتادم و در همان حال
مارگریت شروع بشرح سرگذشت خویش برایم کرد و گفت که چقدر مادرش او را نازک
نارنجی بار میآورد ،حال آنکه زن سقط فروشی نبوده و ...اوه! سقط فروش؟ قابل تاسف
است! پس مارگریت عضو یکی از طبقاب پست جامعه بوده؟! خدایا!
وقتی لیوان شکالت را سر کشیدم  -این اولین شکالتی بودم که در زندگی خوردم
و هرگز آنرا از یاد نمیبرم زیرا بقدر اولین دعای روزانه در وجودم موثر واقع شد!-ناگهان
احساس کردم سرخی شرم گونه هایم را فرا گرفته است و از خود پرسیدم:
 نماز چطور؟ خدایا آیا فراموش کرده ام که نماز بخوانم؟و حقیقتش را بگویم شرمم میآمد در خانه کشیشی که تا آن حد بمن مهربانی میکرد
نماز نخوانم و شکر محبت او را بجا نیاورم ولی آن زن مهربان بآرامی جواب داد:
 امروز یکشنبه است .کمی بخواب .وقتی موقع خوردن توت فرنگی شد بیدارتمیکنم.
خالصه بگویم آنجا سرزمین رفاه و نعمت بود و من چنانکه گوئی از موطن خود بکلی
دور افتاده ام مراسم نماز صبحانه را بجای آوردم و نزدیک ده بفردی که در پالیز کوچکی
مشغول چیدن توت فرنگی بود ملحق شدم .برعکس البل آنژری ،در آنجا کسی چهار
چشمی ما را نمیپائید ولی صالح هم نبود که بکلی برای خوردن! توت فرنگی عقل خود را
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از دست بدهیم زیرا امکان داشت که برای تنبیه ما دامی گسترده شده باشد ،من پرسیدم:
 آرامتر فردی! نباید زیاد طول بدهیم واال پدرمان ..راستی پاپا کجاست؟ او تور حشره گیری خودش را گرفته و بمعیت باباتامپلرو بشکار حشره رفته است.من برای آنکه کالمش را تقبیح کنم جواب دادم:
 باباتامپلرو چیست؟ بگو؛ آقا کشیش مونتنوافردی جواب داد:
 نه! در اینجا عناوین افتخاری و القابی که مقرری سالیانه دارد ،رایج نیست.نمیدانم فردی از کی باین حقیقت پی برده بود .او پانزده سال و نیم بیشتر نداشت ولی
متدرجا افکارش بصورت انقالب درمیآمد زیرا برای کلمات و مخصوصا برای کلمات فوق
العاده ارزش قابل بود .پدرمان در حالیکه رفیقش در کنار او راه میرفت بنزدمان مراجعت
میکرد و تامپلرو تا مرا دید با اشاره بقضیه شب قبل گفت:
 آخ کوچولوی بیچاره! پس اینجور ته همه شرابها باال میآوری!؟ آه نگاه کن عجبشراب خورهائی! آخر شما همه شرابهایم راخوردید و چیزی برایم نگذاشتید؟
پدرمان جواب داد:
 بچه هایم در منزل شراب نمیخورند ،مشروبشان فقط آبست! کشیش اعتراض کنانگفت:
 اوه! و تو هم حرفی نمیزنی؟پدرم جواب داد:
 زنم برای تربیت آنها ،نظریات خاصی دارد.تامپلرو از مادام رزو تصوری در ذهن نداشت ولی گویا دلسوز است زیرا توصیه کنان
بپدرم گفت:
 خواهش میکنم که در غیبت زنت ،سعی نکنی قیافه اش را در نظرم عوضی جلوهبدهی!
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من در سکوت کامل حرف او را تائید میکردم .صالح نبود که کسی فولکوش را خارج
از البل آنژری مورد حمله قرار بدهد .من میل ندارم که از پشت دشنه بریدن کسی فرو
کنند.
کمی بعد از ناهار ،مجددا براه افتادیم .قصد داشتیم که شب را در خانه یکی دیگر از
دوستان پدرم موسوم به بارون دوالدبلیه ریون که در قصر سیگول سکونت داشت بیتوته
کنیم ولی بارون بمحض ورود ما ،با گیالس شربتی ،سرمان را شیره مالید و ناچار شدیم
که مستقیما بخانه سرجوخه آقای رزو در زمان جنگ که در ماس داژنه اقامت داشت
عزیمت کنیم .وی در آن خطه قصبه بزرگی داشت و ما را در آغوش باز پذیرفت و ابدا
از دیر بودن وقت شکایتی نکرد و من یکبار دیگر فهمیدم که اسم و رسم پدرم چقدر در
کشور اهمیت دارد و چقدر هم او ،برای احراز آن از خود لیاقت نشان میدهد .با وجود آنکه
پدرم در شجره خانوادگی ما ادعای زیادی داشت و واقعا از شرافت و اصالت خاندان رزو
دفاع میکرد ،انکار نباید کرد ،که مدافع حقیقی اصالت و نجابتمان مادام رزو ،یعنی عضوی
از اعضاء خاندان پلووینیک بود ،که هرگز حیثیت خانوادگی خود را بخطر نمیانداخت آن
شب آقای رزو یکدل نه صد دل عاشق سوپ کلمی که آن کلفت دهاتی برایش آورده
بود شد و اتفاقا آن دختر بشقاب سوپ کلم را هم اختصاصا برای او آورده بود و آقای
رزو بقدری در آن افراط کرد که پس از شام بالفاصله از جای برخاست و باطاق زیر
شیروانی که سه رختخواب مختصر در آنجا میان پیازها اندخته بودند رفت و خوابید .ما
هم در همانجا نزد او خوابیدیم و من موقع خوابیدن احساس میکردم که پدرم از پرخوری
بسختی نفس میکشد و خرخر میکند.
ظهر روز بعد ،همان آقای رزوش شب پیش باز بصورت مرد ظریف و نظیفی که
دستکش سفید بدست داشت درآمد .بعد بدون توقف از نوت دوگارون عبور کردیم و
بقصر زیبای کنت دوپولی رسیدیم قصر مزبور بر روی تپه های مشجر و زیبای آرمیناک،
واقع شده بود و دو قصبه ژلیز و الدوز در طرفین آن قرار داشت.
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مسکن کنت دوپولی ظاهر باشکوهی داشت و وقتی برای اولین بار چشممان بصاحبش
افتاد ،اعتراف کردیم که قیافه او با عظمت قصر بهیچوجه جور درنمیآید .او پیرمرد دراز
قد و ریش سفیدی بود که در سالن بزرگ خویش بسر میبرد و خدمه اش ما را مستقیما
بآن سالن هدایت کردند.
وقتی وارد سالن شدیم دخترش که پیراهن ارغوانی رنگی بتن داشت در جوارش نشسته
بود ،کنت قیافه عبوس و عصبانی اش داشت و وقتی داخل شدیم پلکهایش با کنجکاوی
از هم وا رفت و گفت:
 آه! جناب استاد! من مجبورم از سرعتی که در ...ناگهان مادموازل پول دخترش کالم او را قطع کرده گفت:
 پدرجان اشتباه کرده اید ،این آقا ناظر خرجمان نیست ،بلکه دوست عزیزتان آقایرزوست.
 آه! دوست عزیزتان آقای رزوست؟ چقدر از مالقات شما خوشوقتم فرزند عزیزم!گویا کنت دوپولی بعد از مراجعت از چین ،دیگر حواس درستی نداشت .پدرم میگفت
که علم حشره شناسی در فرانسه مدیون اعانات و زحمت این شخص است و...اما کنت
دوپولی بالفاصله اهانتی را که نسبت بپدرم روا داشته بود جبران کرد :یعنی لبخندی
مصنوعی بر لب راند و ازو استقبال کرد .اگر او یکمرتبه دیگر میخندید انسان میتوانست
فکر کند که اصالح «رودربایستی گیر کردن» تا حدی درمورد ساکنین این قصر صادق
است .ولی دیگر لبخندی بر لب نیاورد و دخترش هم صامت و جدی ماند این دختر
یوالند دوپولی نامداشت و از لحاظ سلسله مراتب آخرین فرد از شجره عظیم خانوادگی
پولی بشمار میرفت .او دختری زشت رو و بد قیافه نبود اما ظاهر خسته و درمانده ای
داشت و من بتدریج احساساتم نسبت بزنان تحریک میشد و در قیافه هایشان دقیق
میشدم زیرا باید اعتراف کنم که ازو چندان بدم نمیآمد ،دختر گفت:
 -آقای ژاک عزیزم! خواهش میکنم پدرم را عفو بفرمائید.

هروه بازن 211

چشمش تار شده است و بزحمت دوستانش را میشناسد.
مسافحه شان گرم و دوستانه بود .دختر آنگاه بدون آنکه لبخندی بزند پرسید:
 حال مادام رزو چطور است؟پدرم بالهجه دو پهلوئی جواب داد:
 فوق العاده خوبست!ما باو معرفی شدیم ولی نسبت بما چندان اعتنائی نشد زیرا شخصیت بزرگی نظیر
آقای رزو در مقابلمان قرار داشت.
باری آقای رزو هشت روز تمام دامن مادموازل پولی را ول نمیکرد و با او بمطالعه
اشتغال داشت .اغلب مطالعات آندو تئوریک بود و در زمینه علوم حشره شناسی و شجره
بندی فامیلی بعمل میآمد ،لکن «گویا!» نتیجه ای عاید نمیشد .آقای کنت دوپولی مثل
تمام پیرمردان علیل ،گاهی هم حواسش جامیآمد و قادر بفکر کردن میگردید و پدرم
صالح دید که برای رضای خاطر دخترش در آنساعتهم با کنت بمباحثات علمی و حشره
شناسی بپردازد.
فردی که کم کم لفاظی هایش خسته کننده میشد درباره این مطالعات میگفت:
 اینها باندازه او گوست کنت کله دارند!زیرا واقعا من حوصله ام سر آمده بود و از کسالت دائما دهان دره میکردم .چقدر قابل
تاسف است که شما تاکنون باین حقیقت پی نبرده اید! آری حوصله ام سر آمده بود و
اگر چه با ما مثل شاهزادگان رفتار میشد و از صبح تا شب آزاد بودیم و انواع وسایل تبنس
و زورق رانی و سالن ورزش و سایر لوازم خانگی در اختیارمان بود ،اماحقیقتا بیک صورت
کامال تشریفاتی و رسمی در آنجا بسر میبردیم .کسی آزادیمان را از چنگالمان نمیگرفت
و قیافه عبوس فولکوش نمیتوانست آنرا خدشه دار سازد ولی قیود تشریفاتی ما را بتدریج
عاصی میکرد .یکروز بفردی که گویا در چنین احساساتی با من شرکت نداشت گفتم:هم
با کنت بمباحثات علمی و حشره شناسی بپردازد.
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فردی که کم کم لفاظی هایش خسته کننده میشد درباره این مطالعات میگفت:
 اینها باندازه او گوست کنت کله دارند!زیرا واقعا من حوصله ام سر آمده بود و از کسالت دائما دهان دره میکردم .چقدر قابل
تاسف است که شما تاکنون باین حقیقت پی نبرده اید! آری حوصله ام سر آمده بود و
اگر چه با ما مثل شاهزادگان رفتار میشد و از صبح تا شب آزاد بودیم و انواع وسایل تبنس
و زورق رانی و سالن ورزش و سایر لوازم خانگی در اختیارمان بود ،اماحقیقتا بیک صورت
کامال تشریفاتی و رسمی در آنجا بسر میبردیم .کسی آزادیمان را از چنگالمان نمیگرفت
و قیافه عبوس فولکوش نمیتوانست آنرا خدشه دار سازد ولی قیود تشریفاتی ما را بتدریج
عاصی میکرد .یکروز بفردی که گویا در چنین احساساتی با من شرکت نداشت گفتم:
_ اگر پیرزن (فولکوش) وضع ما را درینجا میدید ازغضب دیوانه میشد.
جواب داد:
_ تو را بخدا حاال که برای اولین مرتبه در زندگی مان سایه این زن شریر را روی سر خود
حس نمیکنیم ،راحتم بگذار! تو خیلی علیه او پرجانگی میکنی ولی زبانت را نگهدار! شاید
نتوانی از عهده اش بربیائی!
راست میگفت ،بازی با آتش و شوخی با افعی کاری خطرناک بود آیا من تاکنون چنین
کاری نکرده بودم؟ چرا ،و معذا مانند شخص ناقص العضوی که برقراری یک مستمری
برای او راجب باشد ،بنظرم میرسید که وجود فولکوش از لوازم زندگی ما است و بدون
وجود او نمیتوانیم زندگی کنیم.
درست بهمین دلیل بود که تصمیم گرفتم بخاطر قوت قلب خویش نامه ای ببوگندو
بنویسم و شرح مسافرت جالب توجهمان را برایش حکایت کنم البته شکی نداشتم که
سلیطه این نامه را سانسور خواهد کرد ولی ضمنا معتقد بودم که نوشتن آن نامه مقدمه
ای برای تبادل افکار تلخ و شیرین بین ما خواهد بود.
جواب مختصری که او بنامه مختصرم داد ،بطول نینجامید .چهار روز بعد یکی از آن
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کارت پستالهای قشنگ البل آنژری بدستم رسید که بوگندو مطالبی پشت آن نوشته
بود .این کارت نمای مجلل عمارت را از روبرو نشان میداد و وقتی آنرا برگرداندم چنین
خواندم:
تغار آبگوشت عزیزم! بسیار خوشوقتم از اینکه باین تعطیل چند روزه رفته اید .مادرمان
در عوض این مسافرت برایم یک دوچرخه از نوع فوندو -که سرعتش برحسب اختیار
راننده کم و زیاد میشود -خریده است.
از قرار معلوم بابا وادبونکور بخانه ما باز نخواهد گشت و آقای آبه تراکه جای او را خواهد
گرفت .او دریکی از مدارس جدید! التاسیس تعلیمات دینی معلم بوده است .مامان بمن
گفت که بفردی بگویم از چیزهائی که در پستوی اطاقش پیدا کرده است عصبانی است!
برادر و دوستدارت
مارسل رزو
تفسیرهائی که ما ازین نامه کردیم خیلی مفصل و اضطراب آمیز بود ،فردی گفت:
_ بوگندو کار خوبی کرد! ولی خدا میداند که در مراجعت چه بسرمان بیاید!
من جواب دادم:
_ چیز مهمی نیست زیرا گنجه مان از دست رفته است :چهار عدد ماهی سرخ کرده،
دو قوطی مربای به ،سی و چهار عدد تخم مرغ ،دویست و پنجاه فرانک پول ،و پانزده کلید
بیغما رفت؟ مصیبت باالتر ازین نمیشود! بعالوه من حماقت دیگری هم مرتکب شدم و
آن این بود که دو عدد اسکناس صد فرانکی و چهار کلید عمده را الی شیشه پنجره اطاقم
گذاشتم خدا کند که این چیزها را فولکوش پیدا نکرده باشد.
پدرم قبل از آنکه نامه را بما بدهد آنرا خوانده بود ولی هیچ توجهی بکشف جالب توجه
مادرم نکرد! معهذا ،یکبار در مقابل مادموازل دو پولی از تصمیمات خود سرانه و شدید
فولکوش اظهار نفرت نموده گفت:
_ پل باین ترتیب بچه ها را از خودش متنفر میکند ،همین االن از غیبت من استفاده
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کرده و معلم شانرا اخراج نموده و معلم دیگری بنا بسلیقه خودش بخانه آورده است .من
باید عقیده خودم را راجع باو بنویسم.
ولی او اینکار را نکرده .ده دقیقه بعد ،یک تور مناسب که روی یکدسته تازه حشره
برخاسته انداخت ،باعث شد که حشره جدیدی از نوع تکومیا شکار کند ،بدن این حشره
را کرک ظریف و مخصوصی پوشانده بود که نشان میداد حیوان از نوع جدید و ناشناسی
است .ازینرو قلم برداشت و با شور و هیجان فراوان خبر شکار یکنوع حشره جدید را ،بیک
موزه حشره شناسی که اخیرا به عضویت آن منصوب شده بود نوشت ..ولی فراش پست
برای مادام رزو کاغذی نبرد!
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ما از طریق اراضی زراعتی به تپه آرمانیاک رفتیم ،ولی در مراجعت آقای رزو اظهار
تمایل کرد که دامنه تپه را دور بزند .با آنکه دریاچه البول از البل آنژری بیش از یکصد
کیلومتر فاصله نداشت ،هنوز موفق بدیدار آن نشده بودیم .از نظر خانوادگی ،پدر و مادرم
لخت شدن در کنار دریا را عمل لغو و ناپسندی میپنداشتند و در کرائونه هر کس که لخت
و عور در جائی دیده میشد ،دوستانش از و متنفر میشدند ،بعالوه عقیده داشتند که تا
موقعیکه آب بحال انسان نفعی ندارد ،از آن باید ترسید .تربیت ما هم در محوطه محدود
البل آنژری و بقول فردی توی دیگ! اجازه نداده بود که بمناطق خطرنام از قبیل کنارآب
یا دریا رفت و آمد کنیم .همه میدانند که وقتی انسان بساحل دریا میرود باید لخت شود
و آبتنی کند و از مغازه داروهای ساحلی آن خوراکیهای لذیذ بخرد و با کسبه و کارگران و
کارمندانی که بقصد تفریح و تفرج بدانجا آمده اند بجوشد و غیره ...ولی اینکار البته گران
تمام میشود!
در ایامی که ما وارد آن منطقه شدیم ،عید پاک نزدیک بود و کسی برای گردش
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تابستانی نیامده بود و آب دریا هم بر اثر جنب و جوش تفرج کنندگان بتالطم در نمیامد.
بعالوه در مهمانخانه ها مهمانی وجود نداشت و فقط ممکن بود که انسان ساعتها در طول
ساحل زیبا و خوش منظره آن بگردد و بار دیگر در مقابل قدرت اعجاب انگیز بار یعتالی
سر تعظیم فرود آورد.
درست است که وجود اعالنهای بزرگ چاپی و آگهی های مشروبات مشهی گوناگون
و بنای چند ویالی ساحلی بسبک آمریکائی ،منظره زیبا و طبیعی ساحل را خراب کرده بود
ولی انسان میبایست از آنها صرفنظر کند و بزیبایی طبیعت توجه نماید.
سبک آمریکایی اصطالحی بود که پیرمرد آنرا برای توصیف چند موضوع از قبیل:
ارکستر جاز (همان باند -جاز کذائی را عرض میکنم) معماری و صندلیهای لوله ای بکار
میبرد مخصوصا از صندلیهای نوع اخیر ،بشدت بدش میآمد و میگفت که این صندلها
بدرد دندانازها میخورد نه ما! و من تصور میکنم که پدرم خیال میکرد صندلیهای کوچک
دهقانی که در خانه خود دارد باندازه این صندلیها گشاد و راحت نیست و اگر پانزده روز
باو فرصت داده میشد تا ازین صندلیها استفاده کند ،دیگر اسم از آن صندلیها نمیبرد ولی
چنین فرصتی برایش پیش نیامد.
بطرف بردو میرویم ،پل کج و مموجی بطول  486متر سر را همان قرار دارد؛ ولی
از روی آن رد نمیشویم زیرا ساختمانش با اسلوب صحیح انجام نگرفته و بعالوه پیاده
روهایش کثیف و مضمحل شده است.
شب را در بالی میخوابیم زیرا کرایه اطاق مهمانخانه هایش گران نیست :بالی همان
شهریست (که اگر درسم را خوب فرا گرفته باشم!) قلعه هایش بدست دوبان بنا شده و
ضمنا وطن ژوفره رودل معروف بوده است .صبح روز بعد برویان میرسیم و اولین دروس
اقیانوس شناسی مان توسط آقای رزو در اتومبیل آغاز میشود.
او میگوید که انواع ملخهای دریائی را نباید با هم اشتباه کرد و کک دریائی هم حشره
ای نیست که از نظر حشره شناسی زندگی اش مورد مطالعه قرا گیرد زیرا از پست ترین نوع
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خرچنگها (!) دریائی محسوب میشود و برعکس آن ،زندگی خارخسک آبی قابل مطالعه
است زیرا حشره مزبور از تیره کاردوئوس نیست و اما در مورد گیاهان مواج که در سطح
دریاها دیده میشوند ،باید دانست که مسئله کیفیت حیات آنها هنوز حل نشده است زیرا
معلوم نیست که از چه تیره ورده ای هستند این مسئله را دیگر باید گیاه شناسان بطور
انفرادی مورد مطالعه قرار دهند زیرا از کوششهای مشترک نتایجی حاصل نشده است.
میرسیم با نواع مرغهای دریائی :این مرغها معموال از جریانهای سریع آب استفاده
میکنند و خیلی بهتر از مسافرت در روی صفحات صاف و صیقلی شده ،در روی آن
مسافرت مینمایند و این هم از معجزات ذات بار یتعالی است زیرا واقعا بشر تقلیدچی و
کوته فکر قادر نیست عظمت الهی را در خلق موجودات و امکانات گوناگون حدس بزند
با این وصف بشر توانسته است در بعضی مواقع از قدرت خیره کننده امواج استفاده کند،
توربینهای آبی که مولد انرژی و برق زیاد است ،در عداد استفاده کند ،توربینهای آبی که
مولد انرژی و برق زیاد است ،در عداد استفاده هائی است که بشریت قادر شده است
از تیروی آب بکند زیرا قدرت محرکه این توربینهای معموال بر اثر سقوط آب از ارتفاع
کوچکی بوجود می آید.
درمورد ساحل نشینان ایالت رویان ،باید گفته شود که رویانه ها (اهالی رویان) از همان
نژاد روایادر نیستند زیرا آنها در ایالت روایادر واقع در منطقه پوئی دو دوم سکونت دارند
و قسمتی از ایشان نیز در لیمانی ساکن هستند و علت این امر آنست که طر استان بندی
و تقسیمات کشوری فعلی از کارهای مضحک دوران انقالب کبیر فرانسه است .آن پسر
بچه ای که میان آن مشاهده میکنید مشغول شنای قورباغه است و شنای قورباغه نوعی
از شناست که اسلوب آن از طرز شنای بومیان پولینزی تقلید شده است و..
و راستی من وظیفه دارم بشما شنا یاد بدهم .علی الخصوص که نهر اومه در کنار منزل
ماست ،یادم بیاورید که وقتی برگشتیم راجع باین موضوع با مادرتان صحبت کنم.
راستی یادم بیاورید که ...دکی! باز پیرمرد میخواهد در مقابل اراده زنش عرض اندام
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کند .او که در موقع عزیمت سعی کرده بود به دروغ هم شده محبت ما را نسبت بخود
جلب نماید ،حاال کم کم تغییر عقیده می دهد ما مثل خود او ناظر این عقیده روزافزون
هستیم ،فردی آهسته زیرگوش من میگوید:
حاضری از من حمایت کنی؟ از من حمایت میکنی؟
دو ساعت وقت بیشتر برای ماندن در رویان نداریم .همانروز از فورا و سفاتالیون هم
عبور میکنیم و شب را در الروشل بسر میبریم .عمه مان بارونس دوسل دوزل درین شهر
سکونت دارد و وقتی شب بخانه او میرویم بما اطالع میدهد که مادر خوانده اش اخیرا
فوت کرده و میراث هنگفتی از جمله یک مهانخانه اختصاصی در خیابان مارن و مقداری
اراضی شوره زار در اوله رون برایش باقی گذاشته استو صبح روز بعد گردش کوچکی در
الپالیس میکنیم و مدتی از وقت را بتماشای موج شکن عظیم آنجا که در حال ساختمان
است میگذرانیم .ولی نه! این گردش دوامی ندارد .زیرا ناگهان نامه ای از فولکوش برای
پدرم میرسد و اگرچه از مطالب آن چیزی بر مسا مکشوف نمیشود اما می بینیم که
پدرمان ناگهان تصمیم بعزیمت فوری بالبل آنژری میگیرد .دیگر از شوله ،فونتنولوکنت و
مناطق زیبایی دیگر عبور نمیکنیم .دیگر چشممان به :سابل دولون و گروآدووی نمیافتند،
اتومبیل سیتروئن ما ( که باید روغنگیری و بنزین گیری کند!) گاهی آهسته ولی مستقیما
بصوب البل آنژری میرود .باز پرچین های معمولی ایالت وانده و جاده های خلوت و
درختهای بزرگ آن از دور نمایان میشود .گاوهائی که در صحرا میچرند بقدری چاق و
چله هستند که مجبورمان میکنند از تکیه دادن بصندلیها خودداری کنیم و بتماشای
آنها بپردازیم .از آنژر رد میشویم و جاده کانده را در پیش میگیریم کمی بعد در درون
خواهیم بود و دیوارهائی که از دور مشاهده میشود ،نشان میدهد که از سوله دو بیش از
پنج کیلومتر فاصله نداریم .عاقبت در حدود ساعت چهار بخیابانی که درخت چنار در
دو طرف آن صف کشیده است میرسیم و مشاهده میکنیم که حروف F.V_V.F ...
(فولکوش انتقام!) بر همه آنها نقش بسته است.
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پدرم آهسته بوق میزند .فولکوش با موهای ژولیده و خشکیده اش روی پلکان ظاهر
میشود .کلفت ما ظریف هم در کنار اوست و گویا دارد صندلیها را پاک میکند .معلم تازه
وارد؛ یعنی ب  7هم در طرف راست فولکولش دیده میشود! اوف! چه بازوان الغری! این
بازوها را بهم صلیب کرده و بجلوهم خم شده است .فردی زیر لب میگوید:
این ب  7چه قیافه نحسی دارد!
پدرم از اتومبیل پیاده میشود و دست زنش را میبوسد و فولکوش میگوید:
ایشان آقای آبه تراله هستند که لطف فرموده و تعلیم و تربیت فرزندانمان را قبول
کرده اند .آقای آبه از مدرسه علوم دینی کانادا فارغ التحصیل شده اند!
پدرم جواب میدهد:
آه بسیار خوب ،بسیار خوب! خیلی خوشوقتم که علت خروج معلم قبلی را فهمیدم.
خوش آمدید آقای آبه!
مادرم مثل موقع عزیمت ،ما را در آغوش میکشد .آنوقت سبابه اش را بعالمت تهدید
بطرف فردی میگیرد و میگوید:
تو  ... ،...تو!
اما فورا ساکت میشود ،زیرا گویا الزم است خشم و غصب پدر را نسبت به فردی جلب
کند.
کشیش با طمانینه ردایش را روی پلکان قرار میدهد و بطرمان میاید و دستهای راست
و چپ خود را با تبختر تمام روی شانه مان میگذارد .دست چپ او که ظاهرا خیلی سنگین
تر از دست راست اوست ،نصیب شانه حقیر من میشود اما من نباید در زیر فشار ایندست
تکانی بخورم زیرا ایندستها تاکنون گوسفندی را هم نکشته است از اینرو با کمال تواضع
میگویم:
ببخشید آقای آبه! اجازه بفرمائید دو کلمه با برادرم مارسل حرف بزنم تا حال با او
خوش و بش نکرده ام!

222

افعی در مشت

آبه بخشکی جواب میدهد:
برادر شما درسهای خودش را خوب یاد میگیرد .شما هم هرچه زودتر باید مشغول
آموختن دروستان بشوید تعطیالت شما نسبتا طوالنی بود و اگر اشتباه نکنم لیاقتش را هم
نداشته اید شما باید بالفاصله مشغول درس خواندن بشوید.
بنظرم میرسد که این مرد در موقع تکلم کلمات را میجود و آرواره هایش در وقت
ادای آنها مثل آرواره های اسب تکان می خورد فردی که پی بمطلب برده است ناگهان از
پله باال میرود .آبه ناگهان با تکانی مرا مستقیما بسوی اطاق درس میبرد ولی وقتی داخل
آن میشوم مشاهده میکنیم بو گندو با کمال دقت مشغول مطالعه نقشه ای از کشور
روسیه است (مقصودم از روسیه همان کشوری است که موقتا آنرا اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی می نامند و مادرم با حرص و ولع بسیار تمبرهایش را جمع میکند و با وجود
داشتن تنفر شدید از عناصر انقالبی به جمع آوری آنها ادامه میدهد!)
من ببوگندو نزدیک میشوم و ازو میپرسم:
چرا در نقشه ای که کشیده ای ،بجای لنینگراد ،نام پتروگراد را گذاشته ای؟ مگر
نمیدانی که این شهر را امروز لینگراد مینامند:
کشیش ناگهان متوجه من میشود و میپرسد:
بشما چه مربوط است؟
من به توصیه خود بفردی ادامه میدهم و میگویم:
البته ،پتروگراد بهتر است زیرا فعال تو بطرز تدریس معلم جدیدمان بهتر واردی و ....
ناگهان اولین کشیده شدید ب 7از فاصله سه متری مرا بخود میاورد .اما در همانحال
میگویم:
و من میتوانم با تکیه بر اطالعات تو ،حسابهایم را بکنم .کشیده دوم بالفاصله در
گوشم صدا میکند .بوگندو هنوز سرش را از روی نقشه بلند نکرده است و همچنان در
نقشه ،در قسمت علیای رود ولگا مشغول تماشای شهر نیژنی نووگرود ،موطن گورکی
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است .علی رغم دو کشیده بزرگی که من بگناه ابراز حقیقت ،خورده و مثل حضرت مسیح
ساکت مانده ام ( )1او حرفی نمیزند و فقط مختصری قرمز میشود! واقعا آن بزرگوار
ولینعمت تمام آبه تراکه های دنیا بود زیرا معلم ما که از میروان حقیر عقاید ،او بشمار
میرفت بالفاصله بمن گفت:
خوب! درست است! مادر شما راست میگفت .ولی من خیلی شرورتر از شما را تربیت
کرده ام و قول میدهم که کامال از عهده تان بربیایم.
و در میان بهت و تعجب من قضیه ختم میشود .آبه مینشیند و با صدای خفه ای
میگوید:
شما بچه های شروری هستید! من میدانم که بچه مناسبت باید سرزنشتان کنم .خانم
مادر شما از بدو ورودم تمام اصول عقاید و رفتار شما را برایم حکایت کرد .البته کشف آن
گنجینه ی لوازم و ذخایر شما بر اثر راهنمائیهای برادرتان صورت نگرفت ولی بیهوده نباید
خودتان را در اینکارها داخل کنید .تقصیر برادر بزرگتان است.
یعنی چه؟ این حرکات چه معنی دارد؟ ولی آقای آبه اینبار بفردی یورش میبرد.
آهای آقازاده! شما بروید و آنگوشه میز بنشینید و فعل دزدیدن را در تمام زمانهای
(ماضی ،امر؛ مضارع) به زبانهای فرانسه التینی و یونانی صرف کنید به بینم؟
صبح روز بعد ،وقتی در ساعت  ،9کالس درس ما میخواست شروع شود ،معنی
حرکات روز قبل کشیش بر ما آشکار گردید زیرا فولکوش ناگهان بر آستانه در اطاق ظاهر
شده گفت:
فردیناند! پدرت در اطاق کارش با تو کار دارد .زود زود بنزدش برو!
وقتی فردی از در عبور میکرد اردنگی محکمی نثار او شد .خدایا پناه بر تو! انتظار
داشتم که پدرم مراهم احضار کند ولی فولکوش چیزی از این بابت نگفت .چند دقیقه بعد
فولکوش برگشت و در حالیکه لبخند پر معنی ای بر لب داشت ،خودش را روی صندلی
ای در کنار میز درسمان انداخت و بالمقدمه گفت:
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در مدت غیبت شما ،من در اطاق فردی مخفیگاهی پیدا کردم که مقداری آذوقه و پول
در آن پنهان بود .علتی که باعث کشف این مخفیگاه شد آن بود که مدت چند روز بوی
فساد و گندیدگی آذوقه بمشامم میرسید و نمیدانستم از کجاست .عاقبت به محل آن پی
بردم و دریافتم که تخم مرغهای آنجا فاسد شده است.
و بعد نگاه امتنان آمیزی بطرف بوگندو انداخت و گفت :بعد شروع ببازجوئی کردم.
معلوم شد که آن چند نوع ماهی کوچک در اثر مراوده با بچه های قصبه بالبل آنژری
راه یافته است .من تاکنون عقیده خود را درین باره بشما گفته و ذکر کرده ام که میل
ندارم هیچیک از بچه های قصبه برای آینده تان چیزی بشما بدهند .اما درباره تخم
مرغها مسلم بود که فردی آنها را از برتین دزدیده است .عالوه بر این من تعدادی کلیئ
مخصوص قفلهای خودم را در مخفیگاه مزبور پیدا کردم اینها همه گناه بزرگی است و
باید عامل تقصیرات مزبور آنچنان تنبیهی بشود که دیگر برادرانش ازو سرمشق بگیرند.
فردیناند بفلک بسته خواهد شد .بعالوه یکماه در اطالقش محبوس خواهد گردید و
مسلم است که در ظرف این مدت هیچگونه «دسر» بعد از غذا باو تملق نخواهد گرفت
او فقط حق خواهد داشت که برای گزاردن نماز از اطاقش خارج شود .از هم اکنون بشما
اخطار میکنم که حق ندارید قبل از انقضای این مدت با او ارتباطی برقرار کنید ،زیرا اگر
بشیطنت های او گوش ندهید پاداش قابل توجهی خواهید گرفت.
من چیزی نگفتم .خانم مادرم حتی زیر چشمی هم نگاهی بمن نیانداخت زیرا بخوبی
میدانست که در آنساعت در چه فکری هستم ،من از وقتیکه فهمیده بودم که پایم در
میان نیست ،در حال اضطراب و دلواپسی شدیدی بسر میبرم زیرا اگر فردی از فرط
بی حالی فسق مرا بزور میداد و همدستی مرا با خود برای فولکوش حکایت میکرد ،حاال
میبایست همزجیر او باشم ولی مادرم بیش از این مرا در دلواپسی نگاه نداشت و گفت:
آهای تغار آبگوشت! برادر بزرگت خیلی سعی کرد که پای تو را هم در قضیه بمیان
بکشد ولی اعتناعی به حرفهایش نکردم .اگر تو با او کمک هم کرده باشی ،چون فردیناند
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بزرگتر از توست مسئولیتش بیشتر است و باید شدیدا تنبیه شود.
سکوت ناراحت کننده ای حکمفرما شد .خانم مادرم چند لبخند متفاوت بر لب راند
که بترتیب متوجه آبه ،بوگندو ،من و خودش (!) بود! بعد بدون آنکه حرف دیگری بزند از
اطاق خارج شد البد تراکه میتوانست بقیه ماموریتش را انجام بدهد .مهذا وقتی او بیرون
رفن من آهسته به بوگندو گفتم:
قضیه از چه قرار است؟
میخواهی از چه قرار باشد؟ او که جریان را بتو اطالع داد ،فردی باید جور تو را بکشد!
حاال فرض کن ما دو طفل معصوم ابدا گناهی نداریم و بچه های زبان بسته ای بیش
نیستیم؟
اگر فردی تنها بماند هرگز ما را نخواهد بخشید؟
و بالفاصله بطور ذهنی شروع به کشیدن نقشه یک حمله متقابله کردم :باید حساب
بوگندو را رسید .به هرقیمتی بود میبایست با فردی که بقول پدرم ،فعالیت ذهنی چندانی
نداشت ،ارتباط برقرار کرد و متدرجا خشونت رفتار فولکوش را بآبه تراکه متذکر شده ،او
را به عنصر بیطرفی مبدل ساخت این کار ،البته کار مشکلی بود زیرا فولکوش معموال قبل
از اخراج معلمین ما ،بایشان فوق العاده محبت میکرد .بعد بفکرم رسید که مستقیما با
آقای رزو وارد مذاکره شوم ولی آنگاه عقیده پیدا کردم که صبر کنم تا به بینم چه میشود.
بعد از شام ،فردیناند وارث اول خانواده ما به چوب فلک بسته شد .پدرمان در مراسم
شالق زدن او شرکت نکرد .زیرا با کمال دقت مشغول مطالعه ککی از نوع تگومیا بود
که در ژر شکار کرده بود و چنانکه قبال گفتم ،کرک خاصی در بدن داشت که او را از
انواع دیگر ککهای نوع تگومیا مشخص میساخت .فولکوش خودش شالق بزرگی بدست
گرفته به ب 7داد و او را مامور ساخت که کپل فردی را خونین و مالین کند! بعد باو گفت:
آقای کشیش! ببخشید از اینکه زحمت اینکار را بعهده شما گذاشتم؛ شوهرم فوق
العاده کار دارد و خودم هم قادر نیستم جوان پانزده ساله ای را شالق بزنم!
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آبه تراکه با کمال بی میلی حاضر شد این شغل را بپذیرد و آنوقت ما صدای زوزه ی
فردی را که زیر ضربات شالق از خودبیخود شده بود را شنیدیم .بوگندو لجوجانه گفت:
عجب پسره کثیفی!
جواب دادمک
بهتر بود فردی ساکت باشد .اصال نمیتواند خودش را نگهدارد .اگر من بودم...
برادرم اعتراض کنان گفت:
اوه تو  ....معلومست که تو بسیار قویتر از برادرانت هستی! و با کمال بیحوصلگی
منتظر شب شدم .عاقبت شب فرا رسید و آنچنانکه آرزو میکردم شبی سیاه و ظلمانی بود.
وقتی پاسی از شب گذشت فولکوش چراغ نفتی ای بدست گرفت و سه بار گوشه و کنار
ساختمان را گشت وچون جنبنده ای ندید برختخوابش افتاد.
درست در نیمه های شب من آهسته از اطاقم خارج شدم و خود را بکالسکه خانه
رسانده نردبانی از آن بیرون آوردم و بعد در ظرف پنج دقیقه آنرا زیرپنجره اطاق فردی
گذاشته ،از پله هایش باال رفتم و خود را با تاق او رساندم و بیچاره فردی را که از درد کون
کبودش مینالید از خواب بیدار ساختم ،فردی دهان دره کنان از خواب بیدار شده گفت:
بگذار راحت بتمرگم و برو بگیر بخواب ،تنبل پفیوز! می بینی که حیله هایت چه بسرم
آورده است :همیشه جورش را باید بکشم!
گفتم:
ای ابله مگر نمیدانی که فولکوش میخواهد بین ما تفرقه بیندازد؟
خالصه یکساعت تمام وقتم تلف شد تا توانستم آن جوان بیحال را با قدامات خود
قانع کنم اما چون فردینانداز هر حیث بپدرم رفته بود ناچار شدم با او از در تهدید داخل
شوم ازینرو گفتم:
بهرحال اختیار با خودت است .یا باید بهمین وضع بمانیم و تو تنبیه بشوی و ما سعیکنیم بهر وسیله ای شده است بتو کمک برسانیم وحتی از پدرمان طلب بخشایش تو را
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کنیم ،که موکول به اول ماه مه میشود ودر اینصورت فولکوش در نقشه خویش موفق
خواهد شد و باصطالح ،ما از تنبیه تودرس و عبرت خواهیم گرفت ،یا فردا صبح من
بمالقات پدرمان بروم و اعالمیه حقوق را که خوشبختانه هنوز در اختیار ماست باو نشان
بدهم و همه چیز را رک و راست باو بگویم ،بو گندو عقیده دارد که راه اولی را تعقیب کنیم
ولی من بیشتر مایلم که راه دوم تعقیب بشود.
فردی دیگر تردید از خود نشان نداد ،فکر اینکه ممکنست بدون کمک کسی بتنبیه
شدید و طویلی دچار شود ،او را بطرفداری از بو گندو برانگیخت و گفت:
اگر شما هم بنوبه خودتان دچار زندان بشوید نخواهید توانست با من کمک کنید،
گمان نمیکنم کسی بتواند دل پدرمان را بدست بیاورد باالخره اگر به بوگندو و عده ای
هم بدهیم وقتی سروصدا خوابید دیگر بمما توجهی نخواهد کرد و در صف دشمنان یعنی
آن زن سلیطه قرار خواهد گرفت .سلیطه هم برای تنبیه ما او را بیشتر بخودش خواهد
چسباند و باو محبت خواهد کرد.
قبول کردم .فقط گفتم:
فرض کنیم اینطور باشد .ولی چون من نمیتوانم بسهولت با تو تماس بگیرم و همیشه
ازین نردبان شبانه باال بیایم ،سوراخی در جدار بین اطاقمان ،درست در محل نصب
صلیب ایجاد خواهم کرد تا دیده نشود و تو هم آنرا در زیر شمایل مقدس پنهان کن تا
بتوانیم دائما با یکدیگر در تماس باشیم.
از صبح روز بعد ،وسیله ارتباط جدید نتایج فوق العاده ای ببار آورد من حواسم جمع
بود و درباره منافع عملی این وسیله ارتباط غلو نمیکردم ولی فردی اصرار داشت که دائما
از آنجا با یکدیگر در تماس باشیم فقط همین مسئله که او حس میکرد کسی بفکرش
هست باعث شوق و شعف او شده بود.
تمام آنروز را من بکار فوق العاده ای پرداختم .در آن زمان فولکوش دروس مربوط به
حیله های دیپلماسی را عمال بما می آموخت و من سعی میکردم که شاگرد وفادار او باشم
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از اینرو نزدیک ظهر ،وقتیکه بروی پنجره اطاقم خم شده بودم تا بموجب مقررات دستم
را بشویم ،برتین باربلیوین کوچولو معصومانه از من پرسید:
آهای راست است که دیشب فردی شالق خورد؟
من نگاهی به بوته های گل سرخ انداختم و چون دیدم که فولکوش در میان آنها ببازی
با قیچی باغبانی مشغول است با صدای بلند به بوگندو گفتم:
اوه تو که میدانی ،آبه ترا که آنطور که در وهله اول نشان می دهد قسی القلب نیست،
او شالق را از روی شلوار به پشت کپل فردی زد و و فردی هم محض خالی نبودن عریضه
شروع به ناله و زاری کرد تا همه خیال کنند که دردش می آید!
ناگهان قیچی باغبانی از حرکت ایستاد و من فهمیدم که سلیطه به خوبی حرفهایم را
شنیده است .بعدازظهر آن روز ب 7مثل آخوندهای پرمدعا شروع به گردش در گوشه
و کنار کلیسا کرد و وقتیکه از برج فوقانی میگذشت در آن را کمی باز گذاشت و من که
متوجه ماوقع شده بودم به طوریکه او بشود به مارسل گفتم:
گمان می کنم که مادرما ایندفعه مطلوب خودش را گیر آورده باشد زیرا امروز صبح
شنیدم که میگفت میل دارد معلمینش در حکم خدمه اش باشد و ظاهرا معلم جدیدمان
از هر حیث باعث رضایت خاطر اوست!
و سعی کردم که هیچ فرصتی را برای تحریک آندو رقیب بر ضد یکدیگر از دست
ندهم و به این منظور به حیله های متفاوتی دست زدم که از آن جمله گذاشتن یک قوطی
بزرگ نان قندی بر آستانه در اتاق کشیش بود که مادرم به محض دیدن تصور کند وی
در ساعات غیرمعمول هم بین ما نان قندی و شیرینی پخش می کند.
بهرحال مشغول فریب دادن ب 7بودم و اینکار را هم خیلی «جدی اما به طرزی
عادالنه» انجام می دادم و سعی می کردم که خشم مادرم را علیه اش تحریک کنم حال
آنکه او نمی دانست ،بازیچه دست من گردیده است.
ولی در باره آقای رزو باید بگویم که به زحمت توانستم خود را به او نزدیک کنم .با
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آنکه پدرم از شالق زدن فردی شانه خالی کرده و حاضر نشده بود که خطوط کبود آن را
بر پشت فردی بیچاره باقی بگذراد ،نسبت به من رفتار خوشی نداشت و بسیار با تحقیر
و تعجب ،با من روبه رو می شد .او خوشش نمی آمد که من برادر بزرگم را مثل بزی
برقصانم .اگرچه این کار نمودار هوش من و بالهت او بود ولی او انتظار داشت که خودم
به حرکتی دست بزنم که مستوجب تحریک خشم و غضبش گردم و او بتواند مزدم را
کف دستم بگذارد اما سکوت و حواس جمعی من باعث می شد که هم عصبانی و هم
آرام باشد .پدرم آدمی نبود که به سادگی گول بخورد و نفهمد به قصد بدی فردی را جلو
انداخته ام ولی ضمنا نمی توانست این نقش مزورانه را که لطمه به حیثیت و اعتبارش
در خانواده میزد ،از یاد ببرد و از این رو در عین آنکه تا حال وادار به سکوتش کرده بودم
میکوشید که عادالنه جسارتم را تالفی کند .معهذ! میدانست که در این خانه من تنها فرد
سرسخت و پابرجائی هستم که میتوان برویم حساب کرد.
پس من هیچ وسیله ای برای نزدیک شدن باو نداشتم جز آنکه با او پلی بسازم (شبها
گردش کنم) اما فولکوش مراقب بود و بوگندو مثل سایه دنبالم میدوید و آبه هم مرتکب
حماقتی شده عقیده اش را راجع بطرز تربیت ما بسلیطه گفته بود.
عاقبت فرصتی فراهم شد .تازه پنج روز بود که فردی در زندان بسر میبرد ،ک من
موفق شدم با آقای رزو در زیر درختان حزام کنار آب خلوت کنم.
وقتی با او روبرو شدم وی در فکر عمیقی فرورفته بود .ظاهرا خیلی خسته بود و سبیلش
را شدیدا تاب میداد (این سبیلها دیگر سفید شده بود!) چون مرا دید نگاه شک آلودی با
اطرافش انداخت و از من پرسید:
از من چه میخواهی؛
او میدانست که ازش چه می خواهم :اما در نظر اشخاص بورژو آئی از قبیل آقای رزو،
نمیتوان هم پدر بود و هم بطرزی قانونی و عادالنه با فرزند بمباحثه پرداخت .در واقع
من نمیخواستم او را مجبور بقبول نظریات خویش کنم و بدینوسیله رفتاری را بر او تحمیل
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نمایم ،فقط میخواستم طوری با او روبرو بشوم که او بعلل حقیقی گناهان فرزندانش پی
ببرد و اگر بفهم آن قادر نیست تجربه ای کند .به این منظور الزم بود که قبل از هر چیز
کلید دالئل رفتار خویش را به او ارائه دهم و مانند کلید طالی شهری که معموال به
فرمانده سپاه فاتح داده می شود مکنونات ضمیر خود را پیش پای او بریزیم و او بداند که
ازین مکنونات نمی تواند استفاده کند همچنان که آن فرمانده نمیتواند کلیدهای مزبور
را مورد استفاده قرار دهد زیرا می داند که کلیه آنها بدلی و تشریفاتی است .ولی پدرم
متفکر و حیران بود و گویا در ضمیر هیجان و تالطمی وجود داشت ک نمیگذاشت بر سر
جایش بشیند زیرا هر لحظه نگاهی به اطراف می انداخت و خودش را می پایید ظاهرا می
ترسید که مبادا فولکوش ناگهان در اطرافش سبز شود و خلوت پدر و فرزند را ضایع سازد.
باالخره گفت:
خوب بگو؟ با من چیکار داری؟ تو که نباید من و من کنی؟ من با خوشنودی شروع
بادای مطلب کردم:
پدرجان من آمده ام که به مطلبی نزدتان اعتراف کنم :من و فردی در پنهان کردن
آن لوازم با هم شریک بودیم حتی باید به شما اطالع دهم که اول من به این فکر افتادم.
و چشمم را به او دوختم ولی دیدم که می توانم نگاهش را تحمل کنم .گفت:
شک داشتم
یعد با لهجه محجوبانه ای که مخصوص خودش بود گفت:
میخواستی زودتر به من بگوئی! برادرت چون از تو بزرگتر بود ،نمی بایست در مجازاتش
تخفیفی داده شود ولی من اشخاصی هم که از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند ،دوست
ندارم.
تصور میکنم که گناه این کار به عهده مادرم...
ناگهان به خودم گفتم:
بایست! سر میخوری! دل به دریا نزن...
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پدرم گفت:
از قرار معلوم شما راجع به مادرتان بد حسابهائی می کنید .من قبول دارم که او زنی
خوشرو و مهربانی نیست ولی شما فرزندان عزیزم – و مخصوصا تو پسرجان -اخالق او را
به ارث برده اید و کم کم زندگی را بر من تلخ و ناگورا می سازید .چرا الینقطع پا توی کفش
یکدیگر میکنید؟ راستی وقتی جوان بودم چه زندگی آرامی داشتم.
آخر در آنموقع مادربزرگ زنده بود.
من این را خیلی آهسته ولی بطور نافذی گفتم پدرم فهمید اما با حال خشمگینی که
نشان دهنده اضطراب و هیجان درونی اش بود و گفت:
سعی نکن که مرا علیه مادرت تحریک کنی! مادر من هم زنی مقدسه و پاک بود،
میدانم ،ولی مادر شما یک غول بیابانی که نیست؟
جوابی ندادم و سعی کردم بفهمم که مقصود او از غول بیابانی چیست؟ جویبار باریکی
از آب میان بوته گلهای سرخ می دوید .نسیم مالیمی سطح آب گا آلود را چین داد و
هزاران حشره ریز و درشت را که رویش می دویدن بپرواز واداشت.
_ پدرجان ما را به کالج بفرستید.
عکس العمل شدیدی از او ظاهر نشد .فقط آهی کشید و گفت:
_ با چه پولی پسرجان؟ اینجا دیگر باید رودربایستی را ازتان کنار بگذارم معلمی که
برایتان میگیرم سه بار خرجش کمتر از شبانه روزی شماست .حاال داریم با جهیز مادرتان
زندگانی میکنیم .قبل از جنگ جهیز مادرتان قابل توجه نبود ولی امروز اگر قابل توجه
هم باشد نمی تواند آسایش ما را تامین کند .راجع به مزارعمان دیگر حرفی نباید زد اگر
بخواهی ،بد نیست بدانی که درآمد من از البل آنژری بیش از هزار و هشتصد فرانک
نیست!
و ناگهان چنانکه گوئی بخشم آمده باشد افزود:
_ نه! من حق مالکیتم را در مزارعم بنصف تقلیل نخواهم داد .در ناحیه ما چنین رسمی
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نیست .دهقانان من از نسل ها پیش قادرند زندگیشان را با همین درآمد مختصر از پیش
ببرند ،البته ملکی مثل الورژره ممکن است درآمدش به صورت نصف -نصف بین موجر
و مستاجر تقسیم بشود زیرا از پانزده تا بیست هزار فرانک درآمد دارد .اما اگر یکی از لوازم
زراعتم از بین برود ،یا یکی از اسب هایم تلف شود ،پول برای خریدش از کجا پیدا کنم؟
پولدارهای خانواده پلووینیک که یکشاهی بمن قرض نمی دهند؟ می گوئی البل آنژری را
گرو بگذاریم؟ پس چه جوری زندگی کنیم؟
و هنوز میل به کار داشت زیرا گفت:
_ اگر دائما در رنج و عذاب نبودم ،اگر کارهای علمی ام قدری کمتر بود و مخصوصا
اگر کارهای آماری مملکت بدست عناصر فراماسون نمی افتاد ،ممکن بود به سمت قاضی
این ناحیه منصوب شوم ،اما در شرائط فعلی .واقعا نمی توانم.
و دیگر حرفی نزد .اما می دانستم که فکر می کرد .برای یک فرد از خاندان رزو،
صالح نیست حقوق بگیر شخصی یا اداره ای باشد .اشخاصیکه حقوق بگیر این و آن یا
ادارات دولتی میشوند ،برای نان شبشان معطلند! و چنین عقاید سخیفی -که البته متعلق
به اجدادمان بود -هنوز در فامیل ما عمومیت داشت ،و با آنکه از مدت ها پیش عده ای
از بزرگان خانواده ما در ادارات و موسسات مختلف استخدام گشته و مشغول کار گردیده
بودند هنوز ذره ای از اهمیت آن کاسته نشده بود.
عاقبت آقای رزو ،پیشنهادی را که در انتظارش بودم اما به او ابراز نمیکردم زیرا
میترسیدم ابرازش از جانب من با مخالفتش روبرو شود به من کرد و گفت:
_ سه روز بعد ،روز اول مه است و من به مناسبت عید سن ژان دیگر هرگونه تنبیهی را
در خانه منع خواهم کرد!
خوشحال و خندان او را ترک کردم و سعی کردم به این فکر که معموال تصمیمات
دولتهای ضعیف و بی اراده ،بپشیزی ارزش ندارد ،نیافتم.
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خوب ،بو گندو ،حاال برو برادرت را آزاد کن! من از مجازاتش صرفنظر کردم.
پدرم تا آخرین دقیقه در مجازات فردی تخفیفی نداد .وقتی این کلمات از دهانش
خارج شد ،ما تازه بنابر رسم معمول یکدسته گل سرخ بنگالی را بخاطر سالروز تولدش به
او هدیه کرده بودیم ،او موقعی را برای آزاد کردن فردی انتخاب کردکه از نظر روانشناسی
بهترین موقع بود ،زیرا کوچکترین جای مالمتی باقی نمیگذاشت .فولکوش اعتراضی نکرد.
فقط زیر چشمی نگاهی بمن افکند و بدینوسیله بمن فهماند که از ما وقع باخبر شده است.
بعد با تانی بسیار کلید اطاق فردی را از میان دو پستان الغرش بیرون کشید و بطرف
من دراز کرد .آنگاه گفت:
تغار آبگوشت! بنظر من بهترست که خودت بروی و شریکت را از زندان بیرون بیاوری!
و این اشاره مختصرش به من فهماند که وضعم رو بوخامت میرود زیرا منبعد باید
بعنوان دشمن شماره یک خانواده از خود دفاع کنم و لبه تیز حمله متوجه من خواهد شد.
تا آنزمان سلیطه عمال هر گونه امکانی را از ما سلب کرده بود و بر اثر صدور اوامر
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فوق العاده او و نظارت شبانه روزی اش در طرز اجرای آنها ،در فشارمان میگذاشت اما
تاکنون دست به حیله و نیرنگ نزده بود زیرا آنرا سالح نامطمئنی میپنداشت که عواقبش
گریبانگیر صاحبش میشود و از اینرو بعنوان مادر خانواده خود را پست و ذلیل نمیکرد و
میل داشت قدرت و اعتبار خود را برخ مان بکشد و عقیده داشت که تربیت و تعلیم ما،
ماموریتی است که از جانب ذات باری و جامعه باو واگذار شده است و وی حق دارد برای
اجرای این ماموریت مشکل از هرگونه امکانی ،و بویژه مقدوراتی که در دسترس عموم
مادران نهاده شده است استفاده کند.
با اتکاء بر این نظریات ،فولکوش سعی میکرد که عملیات خود را با موازین قانونی
و عدالت تطبیق دهد و خالف شرع ،کاری نکند ،حال آنکه در عمل چنین نبود و یا
بقراریکه آنروز فهمیدیم ،منبعد به آن صورت ادامه پیدا نمیکرد زیرا به مرور زمان ما
داخل چهارده و پانزده سالگی میشدیم و صعود مداوم منحنی این اعداد که بطور هفتگی و
ماهانه صورت میگرفت ،نشان میداد که ضمنا از نظر جسمی و فکری هم رشد پیدا کرده
ایم و متدرجا سلیطه میفهمید که در مقابل غرور و قوت جوانی ما تاب چون و چرا ندارد.
زیرا خوشبختانه فردی پا بمرحله ای گذاشت که مجبور شد گاه و بیگاه تیغ صورت تراشی
پدرش را از او قرض بگیرد.
باری رشد عضالت بدن و تغییر صدا و تفکرات جدیدمان فی نفسه سالحهای برای
مبارزه ما علیه فولکوش بشمار میرفت .درست است که ما هنوز بچه و مخصوصا بچه
او بودیم ولی ضمنا این حق را داشتیم که الی االبد از او اطالعت نکنیم و اختیار خود را
بدست او نسپاریم و نیرو و حرارت جوانی را در راه اجرای منوپات پلیدش تلف نکنیم
(اگرچه اجرای این نیات ،برای فولکوش در حکم نوعی تربیت بدنی بشمار میرفت و وی
بدینوسیله هنوز میخواست قدرت و اعتبار خویش را بر ما تحمیل کند ).بنابراین ظاهرا
دیگر نمیشد با فولکوش کنار آمد و ناچار مرحله ای بنام مرحله جنگ داخلی در زندگی ما
آغاز شد.
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بالفاصله بعد از جشن تولد ،رفتار پدرما تغییر کرد و اصوال غیرقابل تحمل شد.
فولکوش که از فرط خشم و غضب نمیدانست چه کند مثل عنکبوتی که تار و پود النه
اش را جارو کنند ،باعجله مشغول بافتن تارهای جدیدی شد ،کوچکترین خطائی که از ما
سرمیزد ،مستوجب تنبیهات عظیم بود.
بوگندو ،چون یک دکمه از نیم تنه اش افتاد به سه روز زندان محکوم شد .آیا این
موجود مزورودو رو ،نمیتوانست در یکی از دو صف ما جای بگیرد و نسبت بهردو خائن
نباشد؟ دفعه دیگر تصادفا دواتی روی نقشه جغرافیایم برگشت و به سه روز زندان محکوم
شدم .فولکوش بجرم این گناه خواست شالقم بزند ولی آبه و پدرم مانع شدند .آقای رزو
گفت:
_ تند نرویم .تنبیه باید متناسب با جرم مرتکبه باشد.
ولی فولکوش که از خشم بجان آمده بود یک لحظه در اطالقم را ترک نگفت و اگر
میخواستم از آن خارج شوم خود را بر وی در میانداخت و سد راهم شده میگفت:
_ باز هم نمیخواهی از مادرت اطالعت کنی؟
و حتی گاه خودش را جمع میکرد تا برویم بپرد و میگفت:
_ ای بچه کثیف و وحشی! تو دیگر خیلی رو پیدا کرده ای! زود از من معذرت بخواه.
و من لبخندزنان میگفتم:
_ مادرجان معذرت میخواهم!
شما میدانید که من بچه صریح و صادقی نیستم و در چه کینه و تنفرم از مادرم تا
حدود زیادی قویست .ولی در ظاهر از ادای این جمله ابا نداشتم و مادرم هم که باخالق
و احوال من آشنا بود ،میفهمید که مقصودم از عذرخواهی درست عکس آن چیزیست که
او میخواهد .اینکار هم تعجبی ندارد زیرا در زندگی روزمره باشخاص زیادی برمیخوریم که
بدون آنکه مفاهیم جمالت خود را بدانند ،آنها را طوطی وار استعمال و احیانا تکرار میکنند
و بمصداق آن توجهی ندارند و بنابراین نباید انتظار داشت که فولکوش با آن فهم و هوش
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بتواند از این ریزه کاریهای الفاظ در زبان فرانسه اطالعی حاصل کند.
ب 7که به موجب اراده و تمایل فولکوش داخل البل آنژری گشته و بسیار مورد نظر
او بود بتدریج بعنصر بیطرف و خنثائی تبدیل میشد و بین او و فولکوش نوعی عدم اعتماد
علنی رشد پیدا میکرد ،من هم بیکار نمی نشستم و از طرق مختلف علل استخدام او را در
خانه خودمان برایش تشریح میکردم و توضیح میدادم که چه عواملی باعث شده است تا
مادرم نسبت به معلمین اطفال خود چنین رفتاری را در پیش بگیرد.
باین منظور مثال دیگری میآورم تا بدانید که چقدر در تیره کردن روابط مادرم باب7
دخالت داشتم .یکروز فولکوش بدون سابقه قبلی گفت:
_ گمان میکنم که موجودی شرابمان تا مدتی کافی باشد.
اتفاقا «موجودی شرابمان» در آن هنگام داشت ته میکشید .عقیده مادرم جز یک
اشتباه ساده در مورد تخمین میزان موجودی شراب چیز دیگری نبود ولی بالفاصله
بخاطرم رسید که از این قضیه میتوانم بعنوان عامل جدیدی در تیره کردن روابط کشیش
و مادرم استفاده کنم.
آبه تراکه تا دو روز بعد تنگ شرابش را مثل معمول از خم شراب سفید پر میکرد و
نمیدانست که مصرف شراب سفید در خانواده حد و اندازه ای دارد .وقتی محتوی خم
به مراحل اتمام رسید من روزی از فرصت استفاده کرده سرکالس مسئله را باو تذکر دادم
اما آبه گفت:
_ اوه! اینقدر سختیگر نباشید! پدر شما شراب را مستقیما از دست اول تهیه میکنید و
اگر شرابمان تمام شود ،بزودی خم جدیدی برایمان خواهد رسید!
آنوقت معصومانه بطرف فردی برگشتم و گفتم:
_ شنیدم که مادرمان میگفت در ظرف دو ماه اخیر مصرف شرابمان دو برابر شده
است .مگر تو از بطریهای شراب گنجه کش میروی؟
برادرم جواب داد:
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_ ابله مگر نمیدانی که در گنجه همیشه قفل است؛
بلی! پس بجز آبه کسی باعث اسراف در مصرف شراب نمیشد و چون بدینطریق او
فهمید که مورد سوءظن واقع شده است رنگش را باخت و دستها بهم سائید اما چیزی
نگفت .از آن به بعد یک قطره از شراب به سرقت نرفت و آبه بیش از پیش سرش به
تعلیم و تربیت ما گرم شد.
اما من دست از پا خطا نکرده به معلم سابقم آقای آبه وادبونکو نامه ای نوشتم و پس از
آنکه در آن از زحمات او سپاسگزاری کردم اظهار داشتم که از عزیمت نابهنگام او متاسفم
(و خوشبختانه جانشین او نیز مرد با محبتی! است که بسیار مورد عالقه ماست و ...و
غیره!) این نامه از طریق دفتر ارتباط کلیسایی بدست بابا وادبونکور رسید و او بمن جواب
داد که بر عکس تصورم البل آنژری را بدلخواه خویش ترک نکرده ،بلکه مادرمان از او
تقاضا کرده است که در مراجعت به منزل ما برنگردد.
و بعالوه صالح نبود که او علل این حرکت را از مادرم بپرسد یا برای فهمیدن ان اصرار
کند و بهر حال از دریافت نامه من خوش است زیرا پس از عزیمت از البل آنژری تصور
میکرده که تمام زحماتی که برای تعلیم و تربیت ما کشیده بر باد رفته است وغیره !...
پدرم همیشه نامه های ما را میخواند و پس از خواندن آنها را به فولکوش میداد ولی
اینبار نامه مزبور را مستقیما به من داده گفت:
_ راجع به این کاغذ با مادرت صحبت نکن .حوصله جاروجنجال را ندارم.
اما من آن را به آبه و برادرانم نشان دادم و آبه بدین طریق فهمید که چنین سرنوشتی
در انتظار اوست .از اینرو بیش از پیش از مادرم کناره گرفت و اورا در اعمال ابلهانه خود
تنها گذاشت و به پدرم نزدیک شد و با آن حشره شناس بزرگ طرح دوستی ریخت .زیرا
آبه در واقع روحانی بزرگ و سرشناسی نبود بلکه از همین جوجه آخوندهائی بود که بدون
کسب و کار حسابی ویالن و سرگردان هستند و در بازار سیاه میتوان نظیرشان را به تعداد
زیاد گیر آورد!
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جنگ داخلی ادامه یافت یک روز صبح ،سویی که سر صبحانه آورده شد بسیار شور
بود و چون به هیچوجه ممکن نبود ظریف را به الابالی گری متهم ساخت ،فولکوش موقع
را برای وارد آوردن ضربه جدیدی مفتنم شمرده متنفرانه گفت:
_ چطور؟ بهانه گیری میکنید؟ این سوپ بقدری عالیست که باید لطف بکنید و در
حضور من تمام آنرا بخورید!
و برای آنکه ما را وادار بخوردن آن کند ،بالفاصله دو قاشق بزرگ از آن برای هر
کداممان ریخت.
چند بار او به کالس درسمان آمد و پیراهن چرکی را که برای شستشو داده بودم با حالی
زار بد آنجا اورد« .با حالی زار» به آن علت که با قیچی وسط آن را برید و بعنوان تنبیه دو
روز هم مرا زندانی کرد.
بعالوه من به تمیزی و نظافت شهرتی نداشتم و همین مسئله باعث شده بود که
اغلب لباسهای چرک بپوشم یا لباسهای تمیزم را کثیف کنم .از آن به بعد عادت کردم
که روزهای شنبه صبح (زیرا ما در تابستان هر پانزده روز یکبار ،و در زمستان هر سه هفته
یکبار لباس زیر خود را عوض میکردیم!) باری از آن به بعد عادت کردم که روزهای شنبه
صبح مشغول دوخت و دوز بشوم و اگر پیراهن چرکم وصله و شکافتگی دارد ،خودم قبل
از دادن به رختشویی تعمیرش کنم.
ولی چون دائما از خشونت و قساوت مادام رزو صحبت کردم خیال نکنید که او به
هیچ وجه مهربان نبود زیرا برعکس ،چلچله ها زیر پایه صندلی راحتی بزرگش النه کرده
بودند و عالوه بر آنکه هر روز در آنجا به داد و بیداد مشغول بودند مقدار زیادی فضله
می ریختن  ،که مادرم از فرط مهربانی مانع شان نمی شد و فقط به من دستور میداد که
فضوالت آنها را با دست جمع کنم و در نقطه امنی بریزم .صرفنظر از اینها مادام رزو به
تمبر پست عالقه داشت فقط گاهی می دیدم که قیچی ای به دست میگرفت و از وسط
تعداد زیادی از آنها را دوتا می کرد.
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و البد می دانید که اگر سوزنی الی قفل گنجه ای بگذارند چه مصائبی به بار می آورد،
زیرا متاسفانه ما به این مصیبت دچار شده بودیم و می دانستیم که اگر مشکلی درموقع باز
کردن قفل گنجه ها پیش بیاید چه زجری باید بکشیم.
در روز جشن تولد فولکوش ،کنتس بار تولومی عمه ام یک بوته گل صد تومانی به
او هدیه داد ولی گل مزبور بر اثر سهل انگاری و بی دقتی صاحبش به حال نزاری افتاد و
رنگ زیبا و مطبوع آن به کبود گرائید( :بلی! کبود! اشتباه نمی کنم!) و البته الزم است
بدانید که فولکوش مراقبت از آن را به عهده فردی گذاشته بود و او هم روزانه دوبار آنرا
با آب ژاول آب می داد.
بیچاره پدرما! او نمیدانست چه کند و چه بگوید .زن و بچه اش ابدا به او توجه ای
نداشتند و به درد سر دائم التزایدش که بر اثر کار زیاد به وجود آمده بود اعتنایی نمیکردند
و بدبخت بیهوده می کوشید که گاه و بیگاه محیط مسموم روابط ما را تسکین بخشد زیرا
عالقه به کینه و انتقام سرتا پای همه ما را فرا گرفته بود و اگر تا آن زمان وجود مادرمان
در خانه تحمل کرده بودیم؛ برای آن بود که «سوپش حاضر» شود! و البته شما به این
اصطالح آشنا نیستید و باید بدانید که حاضر شدن سوپ یعنی چه!
به طور خالصه این اصطالح یعنی که ما میل داشتیم تا موقعی در خانه آقای رزو و
زنش بمانیم «که به حد نصاب قانونی سن خویش برسیم و بعد آندو را ول کنیم تا بزندگی
نفرت انگیز خود مشغول باشند و خودرمان طرح و نقشه ای برای آینده خویش بریزیم».
درینجا باید بگویم که از مدتها پیش ما دیگر به کلیسا نمیرفتیم و فقط در باغ آن به
گردش و تفریح می پرداختیم زیرا به مرور زمان وظایفمان در کلیسا مشکلتر شده بود و نه
تنها میبایست برای انجام مراسم هادی مذهبی بعد آنجا برویم ،بلکه می بایست ،به قرائت
آثار دینی و بحث درباره اخبار و روایات مذهبی هم مشغول بشویم و طبیعی است که این
مسائل ما را جلب نمیکرد اما باغ کلیسا (و مخصوصا کلیساهای دهات!) بعدازظهرها
خلوت بود و گرچه ما ببهانه انجام وظایف مزبور بآنجا میرفتیم ،ولی در حقیقت در باغ
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کلیسا میگشتیم و وقت را بخوشی و آرامی میگذرانیدیم و اغلب برای فهم کیفیت و طرر
کار ساعت بزرگ دیواری بباز کردن و بستن آن میپرداختیم ،مثال پاندول را از حرکت
باز میداشتیم یا رقاصک را میان چرخ دنده اش قرار میدادیم تا اختالالت ساختمان آنرا
مشاهده کنیم ،و بکارهای دیگر از قبیل بصدا در آوردن ناقوس؛ کشیدن طناب آن ،ریختن
نفت در چراغهای بزرگ دیواری و سر راهای کلیسا و خالی کردن رسوبهای آن و نوشتن بر
روی درو دیوار و حاشیه گذاشتن بروی حروف آیات بزرگ مذهبی که به دیوارها الصاق
شده بود و غیره میپرداختیم و خودم اعتراف میکنم که اینکارها کارهای پسندیده ای
نیست.
ولی حقیقت قضیه از اینقرار بود که میل داشتیم هرچه زودتر بسنین اقتدار یعنی سنینی
که بتوانیم در مقابل فولکوش عرض اندام کنیم برسیم.
ولی حقیقت قضیه از این قرار بود که میل داشتیم هرچه زودتر بسنین اقتدار یعنی
سنینی که بتوانیم در مقابل فولکوش عرض اندام کنیم برسیم.
معموال انسان به مادر خویش عالقه و اعتماد خاصی دارد ولی ما که ازو متنفر بودیم
ازین عالقه چیزی درک نمیکردیم و هرگونه حس دوستی و محبت در ضمیرمان بغلیان و
اضطراب تبدیل شده بود ،میل داشتیم هرچه زودتر به کمک آن پرچم عصیان را برافرازیم
و خویشتن را از یوغ وجود او خالص کنیم.
ما با آنکه بچه بودیم مثل جمهوریخواهان احکام کینه جویانه ای علیه دیکتاتوری
صادر میکردیم زیرا آنها را مسیحی بتمام معنی میپنداشتیم امروز هم وقتی اوضاع آن زمان
را بررسی میکنم بفوریت متوجه میشوم که علت اصلی صدور این احکام یک ضدیت
عمیق و علنی با مادرم بوده است و جز این مجوزی نداشته و باز وقتی حالیه چشمم به
شیشه دوائی میافتد که روی آن کلمه «سم »1را نوشته و متذکر شده اند «برای استعمال
خارجی» نگاهم بی اختیار بروی آن توقف میکند و بدون هیچگونه ندامتی بیاد میاورم
که چگونه وقتی برای اولین بار بفکر از بین بردن مادرمان افتادیم از چنین سمی استفاده
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کردیم.
زیرا حقا ما در چنین مرحله ای از حقدو کینه بسر میبردیم .شاید هرگز بفکرمان نرسیده
بود که فولکوش ممکن است چنین خیالی داشته باشد.
آنروز پدرمان در خانه نبود و از دو روز پیش برای انجام دادن کاری از البل آنژری
خارج گشته بود ،من و فردی و مارسل و آبه و فولکوش سر میز شام نشسته بودیم و
ماهی کوچک و گندیده ای که قطعا از ماهی فروشی سگره خریداری شده بود نمک سود
گردیده ،روی میز قرار داشت ،برای فولکوش اختصاصا یک جفت تخم مرغ پخته بودند
و کشیش هم مانند ما حق نداشت از آن بخورد و او هم قرار بود ماهی متعفن و کوچولو او
را ببلعد فولکوش در آنروز یکی از بهترین عقاید خود را که عبارت بود از ،یا با من یا برضد
من! عملی کرده و برای کشیش تخم مرغ نپخته بود اما چون تردید ما را مشاهده کرد
فریاد زد:
_ چطور؟ آقایان تازه از ماهی خوششان نمیاید؟ میل دارید روز جمعه به شما ماهی
دودی بدهم؟
بوگندو گفت:
_ مگر این با ماهی دودی چه فرقی میکند؟
فولکوش نعره کشان گفت:
_ بس است! این ماهی از عالیترین ماهیهاست .اگر آنرا نخورید حسابتان را میرسم.
من مثل شما عادت ندارم که به اسبها غذای مسموم بدهم!
ای وای! باز این قضیه قدیمی مطرح شد! خوب پس باید ماهی را خورد ،ماهی بالفاصله
خورده شده و فقط ب 7سه ربع آنرا در بشقابش جا گذاشت.
فولکوش نگاه شور باری به او افکند و همانطور که وعده داده بود با طاقش برگشت.
حال آنکه بوگندو بالفاصله از جا برخاست و غذایی که بلعیده بود بر روی گلدان گل سرخ
قی کرد .من نمیدانم چه کسی اسم بالدن را برد ،ولی میدانم پنج دقیقه پس از جمع
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آوری سفره توسط ظریف ،هر سه به طرف گنجه رفتیم و بطری محتوی محلول بالدن را
فولکوش بعد از ایام بیماری خویش (روزانه به مقدار بیست قطره) از آن مصرف میکرد
برداشتیم و من آهسته گفتم:
_ صد قطره از این محلول برایش کافیست!
فردی قهقه زنان گفت:
_ آه بازهم او عقیده دارد که ما اسبها را مسموم میکردیم؟ خوب آخر از کشتن یک
اسب چه نفعی می بریم؟
بوگندو مثل عروسی که در حین جاری کردن مراسم عقد رنگ و رویش پردیده باشد
خودش را باخته بود (آخ بیچاره برادرم! این آرزو برای همیشه در دلش ماند!) من لیوانی
آوردم و شروع به شمارش قطره ها کردم و چون صد قطره از آن شمردم به همان قدر هم
آب در آن ریخته و در گنجه گذاشتیم .مارسل زیر لب گفت:
_ اما اگر فولکوش بمیرد ،تشریح جسدش نشان خواهد داد که مسموم شده است.
_ تو اینطور فکر میکنی؟ کسی جسدش را تشریح نخواهد کرد! خواهند گفت که در
مصرف دوا زیاده روی کرده است.
_ اما چطور می خواهیم دوا را به خورد او بدهی؟
_ فردا صبح موقع خوردن قهوه تلخ ،آنرا به خوردش خواهیم داد ،فردی ر ظریف را
شیره خواهد مالید و وقتی او رویش برگرداند من آنرا در لیوان قهوه اش خواهم ریخت.
درست همینطور شد! اما افسوس یک چیز را پیش بینی نکرده بودیم! فولکوش به
خوردن این دوا عادت داشت و استعمال مستمر آن فقط باعث شد که حیله ما به صورت
دل درد شدیدی در وضع مزاجی او بروز کند در آن دقایق ما در کالس درس به سر
میبردیمو هر آن منتظر نتایج وخیم عمل خود بودیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد .فقط در برج
کوچک فوقانی بیش از ده مرتبه بهم خورد و باز و بسته شد .فردی را برای اکتشافات
فرستادیم ،معلوم شد که کاغذ توالت مادرم مصرفش به نصف رسیده است.
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(باید تذکر بدهم که ما بچه ها حق داشتیم فقط از کاغذهای روزنامه صلیب استفاده
کنیم .این کاغذها را ظریف با کمال دقت قیچی میکرد و پس از آنکه عکس صلیب و سایر
آثار مقدسه را از گوشه و کنارش میبرید ،مازادش را برای مصرف بما میداد! زیرا مصرف
شعائر مزبور برای چنین مواردی البته صالح نبود!)
باری سلیطه برای نهار به اتاق نهارخوری برگشت .ولی سه برگ کلم بیشتر نخورد و باز
به اتاقش رفت .فردی گفت:
بهتر بود سیانور دوپتاسی که پدرمان برای حشرات مصرف میکند بکار میبردیم!
بوگندو که از اضطراب دچار جنون شده بود جواب داد:
_ ممکن نبود زیرا سیانور آثاری روی بدن به جا میگذارد.
من بعنوان ختم مباحثه گفتم:
_ جر و بحث نکنید! دوباره مسمومش خواهیم کرد .فقط کمی زود شروع کردیم.
تا چند هفته بعد من مشغول طرح ریزی نقشه جدید بودم .راستش را بگویم کاری
ساده تر از مسموم ساختن مادرم نبود ،زیرا ابدا درباره عظمت جنایت فکری نمیکردم و
کشتن بسان کشتن یک موش صحرایی ویا یک گربه وحشی در نظرم ساده می آمد .اما
دائما در فکر آن بودم که غیر از سم از چه وسیله ای استفاده کنم تا مرگش طبیعی جلوه
گر شود زیرا سموم به هر حال در آزمایشگاه های امروز آثاری به جا می گذارند و ماهیتشان
مکشوف می شود.
باز هم تکرار میکنم که کاری سهل تر از مسموم ساختن مادرم وجود نداشت .و این
مسئله را قاتلین یا شاگرد – قاتلینی که دارند کتابم را میخوانند ،بهتر درک میکنند!
عاقبت فرصتی به چنگ آمد .این فرصت درموقعی که برای گردش در روی نهر
اومه دقایقی در اختیارمان گذاشته شد ،به ما روی آورد .یکروز بعدازظهر –که روز یکشنبه
بود! -من و برادرانم تصمیم گرفتیم که از امتداد رودخانه تا دو کیلومتری مصب آن باال
برویم! معموال حق نداشتیم که تا چنین مسافت دوری بگردش بپردازیم ،اما عالقه ای

246

افعی در مشت

که بگردش و اکتشاف پیدا کردیم باعث تفسیرات گوناگونی برای این «حق» شد .باید به
شما بگویم نهر لومه به محض خروج از پارک البل آنژری ،پهن می شود و در مسیری که
مصنوعا برای آن ایجاد کرده اند داخل گردیده مزارع متفاوت را سیراب می کند و در این
مزارع اغلب کنده های درخت و شاخه و برگ فراوان بروی آب می آید که یا با آن سفر
میکند و یا در جائی متوقف میشود .برای تکمیل تصور شما باید بگویم که این آمازون ما
(آمازون بزرگترین و پرآب ترین رودخانه های دنیاست ولی ما هم نهر کوچک خود را در
پانزده سالگی به آن نام موسوم ساخته بودیم!) کم و بیش دارای درختان گیاهان میان آبی
است و عبور این درختان از میان آب و یا عبور آب از میان آنها گرداب ها و باطالقهایی
ایجاد می کند که عبور قایق را مشکل می سازد و فقط با صرف آخرین قوا می توان زورق
را از چنان مهالک خوفناکی عبور داد.
اکتشاف ما در ابتدا بسیار خوب صورت گرفت هوا خوب بود و مرغهای کوچک و
حشره خوار دریائی در هر گوشه خودنمائی میکردند و ناگهان برای گرفتن یک ماهی
کوچک یا یک حشره روی آبی چنان خود را به آب میزدند که ما از ممارست و چاالکی
آنها مبهوت میشدیم و از قضا اغلب آشیانه هایشان هم دردسترس ما قرار داشت .یکبار
وقتی بیکی ازین آشیانه ها رسیدیم فردی اشاره ای بمرغ کوچک درون آن کرده بمن
گفت :بکشش!
ولی من جواب دادم که فقط باید مارها را کشت و سر کبکها و جوجه کبوترها را از تن
جدا کرد.
اما بهرحال سنجاقی از سنجاقهائی را که پشت یقه کتم فرو کرده بودم بیرون کشیدم
و آهسته آهسته آنرا در بال حیوان فروبردم .اول نتوانستم قلب او را پیدا کنم و ناچار شدم
بار آنرا زیرباهای گرم حیوان فرو برم و باالخره آن حیوان معصوم که گناهی جز شکار
حشرات روی آبی نداشت ،شروع به مردن کرد و آهسته آهسته جان داد .آنگاه او را
برداشتم و در جیب گذاشتم ،بدون شک میتوانستم آنرا برطبق توصیه پدرم پوست بکنم.
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(بموجب این توصیه اول میبایست پوست شکم حیوان را کنده ،چهار عضو او را قطع
کنم بعد بالهای او را ازتن درآورده پس از خارج ساختن امعاء و احشائش در نقطه حشره
خیزی جای دهم تا تنش کرم بیفتد!)
تازه برای تکمیل نقشه خود توانسته بودم از اینکارها فراغ حاصل کنم که صدای فریاد
فولکوش شنیده شد که داد میزد:
_ بچه ها! آی بچه ها کجائید؟
فردی که ازین مقدمه عصبانی شده بود گفت:
_ خدایا! همین را کم داشتیم!
بوگندو ناله کنان گفت:
_ حاال چه باید بکنیم؟
بسرعت از مسیر رودخانه فرود آمدیم اما وقتی بگذرگاه (یعنی حدی که فولکوش
برایمان معین کرده بود) رسیدیم مشاهده کردیم که وی در آنجا منتظر ماست .فولکوش
بمجرد دیدن ما فریاد زد:
_ زود پیاده شوید و به خانه برگردید!
من آهسته گفتم:
_ خفه شو! خفه شو و بگذار کارم را بکنم! فردی پا رو را بده بمن ببینم! االن از گذرگاه
در میشویم!
فولکوش که تصور میکرد مقصودم را حدس زده است روی تیر چوب بزرگی که بعنوان
پل گذرگاه روی آن گذاشته بودند نشست و منتظر ماند که بمجرد رسیدن زورق بزیر
پایش ،بدرون آن بجهد ،زورق که خودم هدایتش را برعهده داشتم ،با اتکاء بجریان آب
مستقیما بزیر پایش رسید ولی درست در لحظه ای که او قصد پریدم بداخل آنرا داشت،
ناگهان سر سکان را به طرف راست کج کردم و فولکوش در رودخانه افتاد! بعد چنانکه
گوئی آب زروق را از مسیر خود منحرف کرده باشد سعی کردم به مسیر عادی خود
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مراجعت کنم و ضمن اینکار بی اختیار (عمدا) از روی سر او گذشتم و حرکات او چنان
موجی به آب داد که بکلی زورق را از دور و برش دور ساخت و امکان اینکه بلبه آن
چنگ بزند ازش سلب شد! آنوقت چنان وانمود کردم که بخاطر مادرم دیوانه شده ام و
سکان را رها کرده به ساحل پریدم و چون قدرت هیچگونه کمکی را هم نداشتم شروع
به کمک طلبیدن کردم و فریاد آی کمک به همه جا برخاست! بوگندو شروع به آه و ناله
کرد و فردی از لوله چپ دماغش را باال کشید و ضمن کشیدن فریادهای کمک ،زیرلبی
میگفت:
_ عالی بود! عالی!
واقعا عالی بود! فولکوش در میان آب ولجن مواجی دست و پا میزد اما بدبختانه غرق
نمی شد و فریاد هم نمی کرد و ظاهرا به ما توجهی نداشت .برعکس میکوشید از تمام
فنونی که در ابتدا آموختن فن (متروکه!) شنا با آشنا شده بود استفاده کند و همین فنون
هم به حالش مفید (و بحال ما مضر!) واقع شد زیرا وی سرانجام موفق گردید که خود را
روی آب نگاه دارد و حتی چند قدم به طرف تیر چوبی که بعنوان پل روی آب انداخته
شده بود برود.
فردی ناگهان ترجیع بندش را تغییر داده گفت:
_ نگاه کن پتیاره دارد خودش را از آب بیرون می کشد! باید وقتی که به زیر پل رسید
لگدی به سرش بزنیم!
اما او این توصیه را آهسته زیر گوش من کرد و بعد هیچ کداممان از جا نجنبیدیم و البد
خودتان متوجه امر هستید.
زیرا اوال این کار ممکن نبود و ثانیا یک ضربه که از روی میل و دلخواه به سر او وارد می
آید خیل کش پیدا میکرد اما اگر ظاهرا کسی بخاطر نجات او کمک میطلبید جای هیچ
شکی باقی نمیگذاشت و در صورتیکه مغروق نابودهم میگردید ،مسئولیتی متوجه کسی
که استمداد میطلبید نمیگشت.
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باری در حالیکه از خشم و نفرت دیوانه شده بودم صامت برجای ماندم و ناظر نجات
فولکوش توسط خود او شدم .باز هم تکرار میکنم که نجاتش توسط «خود او» زیرا فولکوش
که با آب خروشان اومه دست و پنجه نرم میکرد ،دیگر آن مادام رزوی ظریف و الغر
اندام و بیحال نبود بلکه زنی قهار و قوی بود که تصمیم داشت زندگانی کند و از تمام قوای
خود استمداد بجوید و علیرغم هجوم آب کثیفی که سرتاپایش را خیس کرده است و
جرعه بجرعه در گلویش فرو میرود ،برای حفظ حیات خود بکوشد و حتی در دل دعاهای
ملتمسانه بخواند و قوت قلب بگیرد!
خوب حاال به ساحل نزدیک میشود ،به ساقه گیاهی چنگ میزند ،خودش را باال
میکشد ،باز میافتد اما مجددا انتهای ریشه محکمی را میگیرد ،جلو می آید و بزحمت
خودش را به ساحل میرساند ،آنگاه از حال میرود.
قوایش باتمام رسیده اما از مهلکه نجات یافته است .اوه! بیهوشی اش مدت زیادی
طول نمیکشد .او نباید در مقابل سه طفل ساده لوح عاجز باشد .بدوتن ازین اطفال
سوءظن دارد و فکر میکند آن دو نفری که در زورق مانده و از جا نجنبیده اند در توطئه
مرگش سهیم بوده اند .آنگاه ازجا برمیخیزد جویبارهای آب از البالی لباسها بروی رانهای
الغرش روان است و زوزه کشان میگوید:
_ خاک بر سرتان کنند! زود باشید پارو بزنید! من خودم شما را بگردش خواهم برد!
پای فردی سست میشود .فولکوش غرغرکنان میگوید:
_ کار خوبی است.
بوگندو با صدای بلند جواب میدهد:
_ کسی فکر نمیکرد اینقدر ناشی باشیم!
فولکوش بزحمت لبخندی میزند ،مثل سگ خیس شده ای بدنش را تکان میدهد و
بدون آنکه دلواپس ما باشد شتابان بطرف البل آنژری میرود :دیگر بهانه جدیدی برای
وارد آوردن فشار بر ما بچنگش افتاده است.
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دیگر کسی حق ندارد سوار زورق شود! آخر ما که آنرا ندزدیده بودیم؟ راننده زورق
باید زندانی شود! به چه جرمی؟ مگر ناشیگری جرم است؛ باالخره فولکوش شالق را
برمیدارد .فردی لحظه ای شجاعت در خود می یابد و دوان دوان خود را به من رسانده
می گوید:
_ فولکوش شالق را به ب 7داد :حاال چه میخواهی بکنی؟
زوزه کشان جواب میدهم:
_ بی بته جان! میخواهند حسابم را برسند!
بی بته دوان دوان فرار میکند .صدای پایش را در موقع دویدن روی پلکان میشنوم .از
طبقه پائین صداهائی به گوشم میرسد که گویا فردی را بنام میخواند .از جا بلند میشوم
و گنجه عزیز کهنه و موریانه خورده ام را برمیدارم .فردی در شبهای طوالنی زمستان از
پشت این گنجه با من صحبت میکرد و من با او از خالل همین سوراخ تماس میگرفتم.
گنجه را زیر در کار میگذارم (و چفت در را هم با مدادی محکم میکنم) بعد هرچه را که
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بدستم میرسد برمیدارم و پشت در سنگر میبندم .میز ،نیمکت ،تختخواب ،صندلی و هر
چیزی را که قابل استفاده است .برمیدارم و پشت آن میگذارم :حاال دیگر در محکم شده
است .گمان نمیکنم کسی بتواند برای شالق زدنم داخل اطاق شود.
ده دقیقه میگذرد .ناگهان صدای پای ضعیف آبه تراکه را میشنوم .آهسته در میزند.
مثل معلمین دوکها که بسراغ اطفالشان میروند آرام و متین است ،ولی میدانم که این
متانت ظاهرسازی ای بیش نیست .خدایا! بهردوی ما کمک کن تا به وظایف خود آشنا
شویم .کشیش میگوید:
_ مدادت را از پشت در بردار تا بتوانم با کلید بازش کنم .با این ترتیب کلید داخل
قفل نمیشود!
ب 7اصرار نمیکند .با همان قدمهائی که آمده است برمیگردد و سعی میکند طرح
دیگری بریزد .از پلکان پائین میرود .در باطن فوق العاده خشمگین است .تنبیه من با
باید شدید باشد یا ضعیف.
اگر مادرم را بدرون آب هل داده باشم که تنبیهم شدید خواهد بود (او ابدا باین فکر
نیست) و اگر صرفا بر اثر بی احتیاطی من به آب افتاده باشد ،که عیبی ندارد! وانگهی
عالوه بر من باید برادرانم راهم تنبیه کرد زیرا آنها هم بهمراهی من سوار زورق شده از
امتداد نهر اومه باال رفته اند.
اگر امروز تصور میشود که مقصر واقعی منم پس چرا روز دیگر فردی باین جرم محاکمه
و تنبیه شد؟ آیا فقط بخاطر آنکه ارشد برادران بود؟
این قضیه منطقا صحیح نیست و خودم آنرا بخوبی میدانم .ولی وضعم کامال وخیم
است برادرانم جرات ندارند بگویند که من قصد داشته ام  ....تف! من نباید تنبیه شوم،
هیچ قدرتی قادر نیست این در را باز کند .اگر جرات کنند که باربلیوین را بکمک بخواهند،
باز هم موفق بغلبه بر من نخواهند شد .آه خدایا! من پیروزی خود مطمئنم زیرا اگر باالخره
موفق بباز کردن در بشوند ،از پنجره بیرون خواهم پرید.
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اما گویا حمله مجددا دارد شروع میشود .صدای حرکت دسته جمعی آنها را میشنوم،
صدای گوش خراش فولکوش داد و فریاد آقای رزو ،جیغ وویغ ظریف ،همه نشان میدهد
که دارند می آیند .ولی دماغ همه شان در مقابل در اطاقم به سنگ میخورد! شکار را گیر
آورده اند ولی نمیتوانند به او دست پیدا کنند! فولکوش با صدای خفه ای میگوید:
_ این مداد را بردار!
پدرم که گویا مشغول تاب دادن سبیل خویش است اضافه میکند:
_ پسر! معقول باش و در را باز کن!پآبه مثل اینکه تصنیف یکنواخت و بیمزه ای را
میخواندمیگوید:
_ باز کن .باز کن ژان!
جوابی داده نمیشود .حمله مجددا آغاز میگردد .پدرم ناله کنان میگوید:
_ نکند اتفاقی برای این بچه افتاده باشد؟
من برای آنکه مطمئنش کنم ،سه چهار بار به آهنگ تصنیف قدیمی شکارچیان موسوم
به امیلی کوچولو سوت میکشم:
فولکوش غرش کنان میگوید:
_ پس او با این ترتیب دستمان انداخته است!
با شانه بدر فشار میدهند! باز هم فشار ،فشار شدیدتر!
قفل در بخوبی مقاومت میکند ولی بدنه آن بتدریج بروی گنجه خم میشود .فولکوش
ناگهان چشمش بسنگری که پشت در بسته ام میافتد و فریادزنان میگوید:
_ این پسر دیوانه است .گنجه را پشت در گذاشته! باید برویم و باربلیوین نجار را صدا
کنیم!
_ آه خدایا! پل! نه! رسوائی است ،رسوائی!
قیل و قال بزرگی برپا میشود .فقط صدای فولکوش را که هر لحظه بلندتر و بلندتر
میشود میشنوم و اگر مباحثه به همین ترتیب ادامه پیدا کند از زیرترین صدای موسیقی
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هم خواهد گذاشت.
پدرم و آبه خاموشند .فهمیده اند که وضع چقدر وخیم است .پرچم سیاه برفراز البل
آنژری باهتر از درمیآید .یک رشته مصائب و مشکالت خانوادگی کانون محبت افراد
آنرا درهم میریزد .بوگندو و فردی که سخت مایلند از عاقبت کشمکش باخبر شوند ،از
انتهای راهرو جریان را تماشا میکنند واقعا منظره عجیبی است! یکی از افراد خاندان رزو
باطاق پناه برده و در را بروی پدر و مادرش باز نمیکند! حال آنکه آندو فقط قصد دارند
مقررات عدالت را درباره اش اجرا کنند! من برادرانم را نمی بینم ولی صدای فولکوش را
میشنوم که ناگهان با خشم و غضب و افری به آنها میگوید:
_ زود گورتان را از اینجا گم کنید! کثافتها!
_ عزیزم خونسرد باش! جانم خونسرد باش! داد و فریاد فایده ای ندارد .لعنت بر
شیطان آخر ما خاندان رزو هستیم و در اینجا اسم و رسمی داریم!
لحظه ای ساکت میشود و بعد چنانکه گوئی میخواهد با من داخل مذاکره شود
میگوید:
_ نگاه کن ژان عزیزم! تو این در را باز کن تا از مجازاتت صرفنظر کنم .زیرا میدانم که
حاضر نیستی چنین توهینی را نسبت بخودت قبول کنی! تنبیه کافیست! فقط هشت روز
در اتاقت محفوظ خواهی ماند.
اما سلیطه ملعون بالفاصله زوزه میکشد:
_ نه! نه! من حاضر نمیشوم توهینی را که این بچه کثیف بشخصیت مادرش کرده
است قبول کنم.
دشنام شدیدی را که تا نوک زبانم آمده است فرو میخورم و خاموش میمانم اینطور
بهتر است .من نباید حالت تعرضی داشته باشم .باید چنان حالتی بخود بگیرم که گوئی
بشخصیتم توهین شده است .راستی تاکنون بفکر شخصیت خودم نبودم و فقط حاال اسم
آنرا از دهان پدرم شنیدم .بلی باید در مقابل او ،در مقابل آبه تراکه و در مقابل فولکوش
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مقاومت کنم و بهر قیمتی هست شخصیت و اعتبارم را از دست ندهم .ولی صبر کنید به
بینم گویا فکر جدیدی به مغز فولکوش خطور کرده است زیرا میگوید:
_ باید نردبانی زیر پنجره اطاقش گذاشت.
بدست و پا میافتم .آیا ممکن است لوازمی هم فراهم کنم و جلوی این راهشانرا بگیرم؟
خوشبختانه اگر کسی بروی نردبان بپاید و خود را بزیر پنجره برساند نمیتواند تعادلش
را حفظ کند .همین کافیست .فقط دو صندلی هم برای کمک الزم است .صندلی اول
را بالفاصله پشت پنجره قرار میدهم و اولین حمله شان خنثی میشود .آنگاه صندلی دوم
را زیر پنجره قرار میدهم و حمله دومشان هم بی نتیجه میماند .فولکوش مایوسانه فریاد
میکشد:
_ آخ بد ذات! همه چیز را پیش بینی کرده است!
این صدای مادرم است آنرا مخصوصا درین حالت میشناسم زیرا گویا ضربه پایه
صندلی که از بااال به پائین پرتابش کرده ام او را گیج کرده است بالفاصله باین فکر میافتم
«که واقعا او جرات کرد از نردبان باال بیاید و نصفه روزی وقتش را تلف کند؟ بارک الله!
عجب قوت و جسارتی! واقعا ما با هم جور در میائیم!»
یکساعت میگذرد .التماس ،تهدید ،وعده و وعید ،پشت هم نثارم میشود .بی نتیجه
است .آنوقت سرو صدا میخوابد .از پشت در و پنجره دور میشوند .خسته شده اند،
خسته...
_ گرسنگی این گرگ را عاقبت از النه اش بیرون خواهد کشید! وقتی غذا به او نرسید
خواهیم دید که بچه حالی میافتد.
این حرفهای فولکوش است .آیا دامی سر راهم گسترده؟ آیا میخواهید غافلگیرم کند و
منتظر بماند تا بخوایم یا بحال ضعف بیفتم؟ منتظر حمله جدیدی میشوم ولی حمله ای
صورت نمیگیرد .آنوقت گنجه را از پشت در برمیدارم و فریاد میزنم:
_ فردی! آی فردی!
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صدائی جوابم میدهد:
_ خوابیده اند عزیزم! خوابیده اند .من هم تمام کارهایم را کرده ام و میخواهم بروم
بخوابم .در راهرو کسی نیست .خوب ،فرض کن امروز را روزه گرفتی ،فردا چه خواهی
کرد؟
فکری راجع بفردا نکرده ام .معهذا جواب میدهم:
_ باز همدیگر را خواهیم دید!
صبح روز بعد ،فولکوش ،آبه ،پدرم ،ظریف و دو برادرم (که ایندفعه برای عبرت
گرفتن بجلسه مبارزه دعوت شده بودند!) در مقابل در اطاقم ایستادند و باز چشمانشان
بمدادی افتاد که از پشت در بقفل فرو کرده بودم .فردی ،که بعدها جزئیات آن واقعه را
برایم حکایت کرد میگفت که در آن ساعت بجز کشیش همه مضطرب بودند.
سلیطه همان و بدشامبر خاکستری شنل دارش را پوشیده بود و زیرلب غرغر میکرد.
پیرمرد از بیخوابی چشمهایش ورم کرده بود و چیزی نمیگفت .فولکوش که دید مجددا
جوابی نمیدهم (و نمیدادم!) فریاد کشان گفت:
_ خوب ،فکرهایت را کردی؟
و به بوگندو دستور داد:
_ بدوزود به بار بلیوین نجار بگو بیاید و یک دیلم آهنی هم همراه خودش بیاورد!
ظاهرا طی شب گذشته او عقیده اش را تغییر داده بود .دیگر بفکرش نمیرسید که
غلبه بر حریف از طریق گرسنگی دادن او ممکن باشد وانگهی اینکار بنظرش خطرناک
جلوه مینمود .جوان کله خری مثل من ممکن بود لجوجانه در کارش پافشاری کند و
آنوقت برادرانم از من سرمشق میگرفتند .بعالوه در صورتیکه من از گرسنگی بحال ضعف
میافتادم و آنها از طریق درو پنجره موفق میشدند بر من دست یابند دیگر تنبیه من
موردی نداشت و فقط منجر به این میشد که از من پرستاری کنند تا حالم جا بیاید! پس
الزم بود که بهر طریقی شده مرا در کنار هم مغلوب کنند و این بهتر از افتضاحات احتمالی
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ناشی از اعمال بود زیرا پدرم هم با آن روی موافقت نشان داد.
باربلیوین کفشهایش را در آشپزخانه کند و با جوراب داخل راهرو شده دیلم دراز و
نوک تیز را پیش آورد .بقول فردی مثل معمول قدری آن دماغ روی سبیلش نشسته بود و
چون بوگندو قبال ماوقع را بدو اطالع داده بود ،بالفاصله شروع بکار کرد .کارش زیاد طول
نکشید زیرا بمحض وارد آوردن اولین ضربه ،دیلم در را از جا کند و بکلی از هم بازش کرد.
فولکوش برای آخرین باز مبهوتانه گفت:
_ آه! امیدوارم سرمشق برادرانت باشد!
اطاق خالی بود و نظم و ترتیب خاصی بر آن حکمفرمائی میکرد .گنجه را قبال سرجایش
گذاشته بودم و تختخواب را چنان مرتب کرده بودم که گوئی هرگز دست نخورده است.
روی میز ،کاغذ کوچک چهارتا شده ای قرار داشت که توجه آقای رزوزا بالفاصله بخود
جلب کرد ،زیرا او پس از قرائت آن گفت:
_ او دو کلمه روی این کاغذ نوشته و فرار کرده است .اما این دو کلمه در واقع دو
«حرف» بود .دو «حرف» که با حروف بزرگ و مداد آبی روی کاغذ نوشته شده بود .آندو
حروف این بود:
V.F.
(فولکوش انتقام)
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در همان ساعت قطار سریع السیر پاریس بطرف لومان میرفت و دودکنان دره بوگاژ
را که پرگاوترین منطقه دنیاست میپیمود .اینکه گفتم پر گاو به آن جهت است که درین
منطقه بیش از هر منطقه دیگر ،گاو در صحرا وجود دارد که هنگام عبور ترن دست از
چریدن میکشند و به تماشای آن مشغول میشوند ،من بیکی از صندلیهای واگن لم داده
ام و در حالیکه سیگاری بر لب دارم ،مشغول -آه خدایا بمن رحم کن! -مشغول قرائت
روزنامه پوپولر هستم .صندلی سمت راست را در واگن از آن جهت انتخاب کرده ام که
اگر فولکوش از خم جاده آنژر برسد ،نتواند مرا ببیند و سیگار را بدان جهت بر لب دارم
که آقای رزو هرگز سیگار نمیکشد و روزنامه پوپولر را هم به آن علت میخوانم که روزنامه
سوسیالیست و ضد رزوست!
من تصمیم به فرار را درست سر ساعت چهار بعد ازظهر گرفتم ،زیرا بدون آنکه
بجنبه کمیک قضیه بیاندیشم ،درک کردم که فولکوش قادر نیست فرزندش را در اطاقی
محاصره کند و بعالوه وی را در خانه اش محبوس نگاهدارد.
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اما محال بود که در زندگی بشالق خوردن رضایت بدهم .یادم می آید که درست راجع
به همین موضوع اثری از شاتو بریان خوانده بودم و در آن شاتو بریان مینوشت که اربابش
روزانه چندین بار به او شالق میزد تا راه و رسم کار را به او بیاموزد و آخر او نتوانست و فرار
را برقرار ترجیح داد .حاال من بهتر از او رفتار میکنم ،خیلی بهتر ازو ،باید فرار کرد.
ولی بکجا بروم؟ به پاریس یاللعجب! به پاریس نزد اقوام مادرم ،خانواده پلووینیک؟
آری و از آنها بخواهم که به من پناه بدهند؟ آه بلی من سفیر اطفال رزو هستم اما این
ماموریت کمی برایم بزرگست و بعالوه چاره دیگری هم نیست .بعد بخاطر میاورم که
فقدان ناگهانی من باعث چه بلوائی در خانه خواهد شد و آقای رزو بر اثر این ترس لجاج
گسیخته ام ،بچه عکس العمل شدیدی دست خواهد زد و برای جلوگیری از رسوائی هائی
نظیر فرار من بچه وسایلی متشبت خواهد شد .باز فکر میکنم و درست حواسم بر سرجا
نیست.
در واقع من به این علت مشغول پروراندن چنین افکاری شده ام که توجیه قابل قبولی
برای تصمیم خود پیدا کنم .راستش را بگویم هنوز نتوانسته ام اجزاء این دالیل را بهم
پیوند دهم و یا خالصه شان کنم اگر قرار باشد که با همین وضع بتفکر بپردازم .باید نتایج
اعمالم قبل از فرا رسیدن موعد لزوم آنها معلوم بشود و در این صورت دیگر من در اختیار
خودم نخواهم بود و زندگی هم نخواهم توانست بکنم.
هیچ بقچه و چمدانی نگرفته ام .فقط بهترین لباسم را ،که نسبتا لباس آبرومندی است
پوشیده و شال گردنم راهم بروی شانه انداخته ام .صندوق «کارتل» کودکان توانسته
است مخارج مسافرتم را تامین کند .شما میدانید که هنوز دویست فرانک از موجودی
این صندوق در زیر شیشه پنجره پنهان بوده است.
من بعد از آنکه نظم و ترتیبی با طاقم دادم ،از پنجره پائین رفتم و با استفاده ازآنجا نبود
به وسیله تماشائی دیگری از پنجره فرود می آمدم و آن هم ایجاد کمند بزرگی از طریق گره
زدن شال گردنهایم بود که میتوانست طی یک منظره تمام رنگی مرا از باالی پنجره فرود
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بیاورد! بعد از خروج از اطالق ،تاقریه سگره را که شش کیلومتر راه بود چهار نعل دویدم و
در آنجا بطرزی خودبخودی ،بسته آذوقه ای خریداری کرده سوار قطار ساعت پنج و سی
و هفت دقیقه شدم و حاال با کمال خوشوقتی و خوشحالی بطرف پاریس میروم و فقط ازین
جهت متاسفم که برادرانم نمیتوانند مرا درین حالت به بینند ،حال آنکه هر لحظه با مناظر
زیبای جدیدی روبرو میشوم.
از هان و نوژان الترو عبور میکنم .دیگر درینجا صحرا را تقسیم بندی نکرده اند و
پرچین های بیشمار مالیکت اشخاص مختلف را بر آن نشان نمیدهد .برعکس تا چشم
کار میکنند دشت بصورت مخمل سبز رنگ و خرمی دامنه افق را پوشانده و آفتاب بیدریغ
بروی آن میتابد .وه! که چقدر تماشای افق ،این صحرای بیکران لذتبخش است و چقدر
آفتاب آن مثل آفتاب آزادی که بدست آورده ام میماند!
واگن تقریبا خالی است .فقط سه نفر روی صندلی کوچکی که در مقابل من قرار دارد
نشسته اند .این سه تن ظاهرا اعضای خانواده ای محسوب میشوند و آن آقائی که با شلوار
اطو کشیده و تمیزش در وسط نشسته است پدر خانواده است و آن زن موفرفری هم مادر
و سومی دخترشان است که سن و سالی باندازه من دارد ولی بسیار بدقیافه و اخموست.
حرفزد نشان جالب توجه است زیرا بجز «مادرجان!» و «جان دلم!» چیز دیگری نمیگویند
و فقط گاهی زیر گلوی یکدیگر را میبوسند .دخترک از ساندویچی که به او تعارف میکنند
بدش می آید و بعد ،از خوردن قطعه ای گوشت جوجه هم امتناع میکند .لعنت بر
شیطان ،این دخترک با آن شال قشنگی که برگردن دارد و با آن طرز زیبائی که میان دو
پستان خوش ریخت و کوچولویش گره زده است ،گویا از من بدش می آید حال آنکه من
خیلی میل دارم آن پستانهای نورس و لرزانش را تماشا کنم.
از دیدن پستانهای او یاد پستانهای زیبا و برجسته برتین باربلیوین و مادلن الورژره
ای میافتم که بنوبه خود خیلی قشنگ و خوش ریخت بودند ولی پستانهای این دخترک
کمی بزرگتر و جالب توجه تر بود و حتی گوئی چنان فشاری ببندهای پستان بند میداد که
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میخواست آنرا پاره کند!
آه ایکاش میشد که این پستانها را دردست بگیرم و فشار بدهم ،نمیدانم برای چه
چنین میلی داشتم ولی میخواستم بدانم که اگر این پستانهای قشنگ را در انگشتان خود
فشار بدهم ،صاحبش چه خواهد کرد و اصوال میل داشتم به بینم که این پستان بند
کوچولو و بامزه را چگونه بدور سینه اش بسته است.
آیا ممکن بود که آنها را مثل سیب درشتی که بدرخت سیب است باال کشیده و بسته
باشد؟ آری حتما هردوی آنها اینطور است .مرتبا دختر جوان را تماشا میکنم و در فکر
پستانهای هوس انگیزش هستم ولی اوچنانکه گوئی چیز عجیبی را در وجودش کشف
کرده و به او خیره شده باشم ،بمن خیره میشود .قیافه اش همانطور اخموست و مثل اینکه
میخواهد با چشمانش مرا بخورد .گاهی سرش را بزیر میاندازد و زیر چشمی نگاه سریعی
بمنمیافکند.
از جا بلند میشوم و سعی میکنم که برای هواخوری برا هروی واگن بروم .قطار از بوس
عبور میکند و صحرای قشنگ ژوآژون پای با آن کلبه ها و خرمنهای زرد رنگش از دور
پیداست .در ایستگاه شاری تر دختر که بقول مادرش ماری ترز نام داشت ،خواست از ترن
پیاده شود و من با خوشحالی از مقابلش بکناری رفتم ولی راهرو بقدری شدید و دلچسب
بود که بخوبی برآمدگی دکمه کرست او را که جورابش را به زیرپوشش اتصال میداد حس
کردم.
خوب ،حاال او رفت و من دارم در راهرو ول میکردم در قطار دختر زیاد هست ولی یا
خیلی بچه اند یا خیلی پیر و آدم میلش نمیکشد که به پستانهایشان چنگ بزند.
این حرفها را ول کنیم عشق که معنی ندارد؛ بقول فردی ،اگر عشق همان چیزیست
که خدا بما داد ،و از سالها پیش آنرا در گوشمان فرو کرده اند که نوعی حقه بازی و تقلب
بیش نیست.
از روی پل رودخانه ای که گویا از کوههای سویس بداخل کشور جاری میشود ،عبور
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میکنیم! خدایا چقدر راجع به این رودخانه با من صحبت کرده اند! چه داستانها که از
مسافرتهای دلنشین به این سرزمین شنیده اند! منظره بستر اطراف رودخانه مرا از بهت
و تاثر بیرون می آورد .راستی این همه ویالی قشنگ و قدو نیم قد را در اینجا برای چه
ساخته اند؟ آنهم چه ویالهای محقری! من زیاد به محیط بدبین نیستم ولی فکر میکنم
که اگر زیبائی این ویالها مدیون جلوه شگفت انگیز طبیعت نبود ،ساختمانشان فقط بدرد
سقط فروشی و ماستبندی میخورد! داخل حاشیه مردابی که رو به خشک شدن است
میشویم .آیا اهالی پاریس هنوز نفهمیده اند که باید دور «مستراحها» را پرچین کوچکی
بکشند و اینطور اطراف آنها را باز نگذارند؟ چرا ،میدانند ولی گویا من نمیدانم .زیرا وقتی
در کرائونه قیمت یکمتر مربع زمین پانصد فرانک باشد ،ناچار درینجا بقول پدرم بورژوازی
پولدار و متشخص زیادترست و باید از هر متر زمین استفاده کند!
عاقبت به مون پارناس میرسیم .از ترن فرود میآیم وسیل جمعیت مرا با خود بسوی
سکو میبرد .از تنهائی خویش بخود میبالم و احساس میکنم که اولین فرد از جوانان
خانواده خودم هستم که آزادانه قدم به پایتخت میگذارم .ولی بتدریج متوجه میشوم که
نباید بخود زیاد مطمئن باشم و مرتبا از خود میپرسم که اگر به خانه یکی از پلوینیک ها
بروم ،با چه استقبالی روبرو خواهم شد .زیرا آنها را تاکنون ندیده و نشناختهام به عالوه
چطور باید به محله اتوی رفت؟ البته به وسیله راه آهن زیرزمینی که ضمنا مسافرت با
آن گردش جالبی هم محسوب خواهد شد .ولی با کدام خط؟ نمیدانم شروع به تفحص
میکنم ،از این و آن میپرسم و بدین طریق مدتی در راهروهای ایستگاه سرگردان میشوم
و سعی میکنم راجع به خطی که به وسیله آن قصد عزیمت به او توی را دارم اطالعاتی
کسب کنم.
عاقبت بلیط فروشی که از سرگردانی و مراجعه من بشنک آمده است کمک غیرمفیدی
به من میکند .او میگوید:
_ تو باید بطرف میدان اتوآل بروی بعد بطرف تروگادرو بپیچی و از آنجا بصوب پورت
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دوتوی رهسپار شوی .وقتی پورت دوتوی رسیدی باید به میکل آنژاوتوی بروی فهمیدی؟
میکل آنژاوتوی؟
این لحن خودمانی بلیط فروشی کمی ناراحتم میکند ولی ما باید نسبت به خیلی از
اشخاص که درین مواقع بسا آنها برخورد میکنیم ،گذشت و اغماض داشته باشیم.
آقای رزو در میان اهالی کرائونه و مخصوصا در میان خانواده خودش چنین رسمی را
تبلیغ میکرد .از اینرو یک ،متشکرم حضرت آقا تحویل بلیط فروش میدهم و در میان
بهت و حیرت او وارد اولین قطاری که به سکوی مجاور من میرسد ،میشوم .چفت خودکار
در ورودی آن غافلگیرم میکند و تا متوجه بشوم قسمتی از دامن کتم را میکند .بقیه هم
دالری آن گیر میکند و چون من طرز باز کردن آنرا بلد نیستم .آنقدر صبر میکنیم تا کسی
بیاید و مرا از آن بال نجات دهد.
عاقبت در حدود ساعت پنج وارد خیابان پوسن میشوم .و لحظه ای در مقابل خانه
زن و شوهری که متاسفانه من مع الواسطه (افسوس! افسوس!) فرزند دختر آنها بنام
فولکوش محسوب میشوم میایستم .صد قدمی برمیدارم و برجای متوقف میشوم .زن
دربان عمارت که پالک مخصوص دربانها را بر سینه ندارد ،از دکه اش ،ببخشید! از دفتر
کارش خارج میشود و شروع به صحبت با من میکند؛
_ آقا در جستجوی کسی هستید؟
_ منزل آقای پلووینیک در کدام طبقه است؟
_ جناب آقای سناتور را میفرمائید؟ در طبقه اول.
_ چپ یا راست؟
_ روبرو .و درین خانه هم فقط یک آپارتمان هست .ولی باید قبال به شما اطالع بدهم
که جناب آقای سناتور هنوز از سفر لوکزامبورگ مراجعت نفرموده اند.
_ مادربزرگم چطور؟
ربان که بنظرم ریخت و قواره من چندان مورد پسندش واقع نشده بود ناگهان با بهت
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و حیرت تمام گفت:
_ پس خانم بزرگ منتظر شما هستند؟
و بعد نمیدانم بچه علت کالم خود را تصحیح کرد و گفت:
_ بنابراین سرکار علیه خانم بزرگ منتظر جناب آقا هستند؟
_ ابدا .ابدا من فقط از خانه ام فرار کرده ام.
داخل راهروی شفافی میشوم که کف آن از تمیزی و جال میدرخشید و یادم می آید که
زیباترین سالنهای البل آنژری هرگز اینطوری نبوده است.
دربان مرا روی صندلی ای مینشاند و میگوید:
_ همینجا تشریف داشته باشید تا بخانم اطالع بدهم .ایشان بمرض قلب دچار
هستند و نباید باعث تشویش خاطرشان شد.
ده دقیقه میگذرد .عاقبت دربان بهمراهی نوکر جناب آقای سناتور که لباس یراق دار و
مجللی پوشیده است مراجعت میکند .هر دو باضطراب و احترام مالیمی مرا نگاه میکنند.
ناگهان نفر چهارم از دور بالباس فاخرتری پدیدار میشود .من از جا بلند میشوم و او
میگوید:
_ حضرت آقا باید اینجا بنشینید تا ترتیب کارشان داده شود .من مدیر هتل جناب
آقای پلووینیک هستم .و آقا هم البد..؟
_ ژان رزو ،نوه جناب آقای پلووینیک هستم.
این «آقا! آقا!» گفتنشان عصبانیم میکند .با وجود آنکه لباس تر و تمیزی نپوشیده ام،
حق دارم و باید بنشینم.
این مرد که لباس یراقدار پوشیده است فقط پیشخدمت کار کشته است .موقع حرف
زدن چنان دهانش باز میشود که انسان دندانهای طویل و کرار مانندش را میبیند ولی
باید بداند که ما رزوها ،با آنکه ثروتمان باندازه خانواده پلووینیک نیست ،هم طراز ایشان
هستیم و در حقیقت در یک طبقه قرار داریم ،میپرسم:
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_ آقای عزیز اسم شما چیست؟
_ فلیسین دارگول حضرت آقا؟
تعظیم غرائی میکند ،فهمیده است که من یک طبقه باالتر از او هستم .از اینرو میگویم:
_ خوب فلیسین! من قربانی ظلم مادرم شده ام و تنبیهی را که برایم معین کرد قبول
نکردم .حاال آمده ام که چند مدت نزد جناب آقای سناتور بمانم و در خانه ایشان که پدر
خانواده محسوب میشوند تحصن بجویم.
اشتباه کردم .پدربزرگم آقای پلووینیک بهیچوجه پدر و رئیس خاندان ما محسوب
نمیشود .حتی مایل نبودم که چنین عنوانی باو بدهم ولی بدبختانه در آخرین دقیقه این
لقب مجامله آمیز از زبانم در رفت! باز چهار چشمم بکلفت خانه دوخته میشود.
البته من دیوانه نیستم و قصد سوئی هم ندارد ولی بی اختیار متوجه میشوم که این
کلفت ،جوان و زیباست بعالوه یکجفت پستان خوشگل هم دارد و ...
باالخره همه از اطالق خارج میشوند و فقط کلفت باقی میماند و برعایت شرم حضور،
حاضر نیست در مقابلم بنشیند.
اوهم مثل دیگران مرا به صیغه سوم شخص جمع مورد خطاب قرار میدهد .پناه بر
خدا! این پلووینیک ها لطف تعارفات معمولی را هم از یاد برده اند.
باز پنج دقیقه منتظر میشوم .نمیتوان گفت که آداب و رسوم معمولی معاشرت درین
خانه از بین رفته است ولی معلوم نیست که مادربزرگم میل داشته باشد مرا ببیند و یا با
اولین برخورد روی خشو بمن نشان دهد( .وانگهی او هرگز اظهار تمایلی به مالقات من
نکرده است!) من از اظهار محبت های عمیق و در عین حال زننده مردم عامی متنفرم
(یا بمن آموخته اند که از آن متنفر باشم) اما عالقمندم که صورت ظاهر باید محفوظ
بماند .همیشه باید بغرور و شخصیت درونی افراد احترام گذاشت م نباید تحقیرشان کرد.
مخصوصا ما فرزندان رزو ،که در عداد آخرین گلبرگهای درخت کهن سال زندگی خانواده
خود هستیم نباید مورد اهانت واقع شویم و زیاد منتظر بمانیم.
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ناگهان صدای قیل و قال عجیبی شبیه بصدای عوعوی سگ بگوش میرسد ،کلفت
ناگهان دوان دوان به انتهای راهرو میرود و در کوچکی را باز میکند و غفلتا سه سگ
کوچولوی ملوس از آن خارج میشوند .هرسه مثل برف سفید و زیبا هستند.
درین اثنا مادر بزرگم که گیسوانش هنوز قدری بور است ،متعاقب آنها نمایان میشود
و با شکم بزرگ و برآمده اش جلو میآید ،وقتی بنزدیک من میرسد تلنگری به پیشانی من
میزند و چون جای آن قرمز میشود او شش قدمی از من دور میگردد و مثل اینکه فضای
سالن برایش کوچک باشد دستهای خود را بهوا بلند میکند و با صدای موحشی میگوید:
_ ای پسر باز چه شیطانی بتنت افتاده؟ میبایست پانزده روز قبل از آمدنت ورودت
را به ما خبر داده باشی! ممکن بود که ...آه بلی! بلی! میدانم که نمیتوانستی دردسری را
تحمل کنی! اما واقعا کسالت آورست! االن من کارم زیادست و آقای سناتور هم نمیتواند
از لوکزامبورگ خارج شود زیرا وزیر بوجود او احتیاج دارد .تو با این سن و سال کمت
کارهای بزرگی میکنی و لقمه های بزرگتر از دهانت برمیداری .اما از قیافه ات بدم میاید.
من میدانم که افراد خانواده رزو آدمهای سالمی نیستند ولی امیدوارم که امتزاج خون ما با
انها بتواند نسل سالمی بوجود بیاورد؟
آه چه کسی تو را اینطور نخ پیچ کرده است؟ زود بحمام برو زیرا اطمینان دارم که
گرسنه هستی .ژوزت! فلیسین! آه خدایا عجب گرفتاری بزرگی! اوربن! زود برو و بدامادشان
تلگراف کن تا خاطرش از حیث این بچه جمع بشود .اما خوب ای پسرک بدجنس! بگو
ببینم ،این چه چیزهائی بود که نوکرهایم راجع به تو بمن گفتند؟ تو از قبول تنبیهی که
بنظرت ظالمانه میرسید خودداری کردی؟ آفرین ،اینست آثاری از خون پاک پلووینیک
ها! من تصور نمیکردم که ژاک تا این اندازه نسبت به اطفالش بدرفتار باشد .قضیه را حل
خواهم کرد .بعد لباس مناسبی برایت خواهیم خرید .زود! زود به حمام برو پسر جان!
و در حالیکه مادربزرگم مدام آب دهان میریزد ،سوار آسانسور میشوم.
مدیر مهمانخانه از یک پلکان افتخاری که مختص خود اوست باال میرود و دیگران هم
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راه پلکان معمولی را در پیش میگیرند .من در حالیکه هوش و حواسم را از دست داده ام،
بی آنکه از بهت و حیرت خود چیزی ظاهر سازم وارد سالن مجلل و باشکوهی میشوم.
کف این سالن بقدری جالدار و شفاف است که پایم روی آن میلغزد و کلفت ناگهان
میگوید:
_ ممکن است حضرت آقا لطف بفرمائید و دنبالم بیائید تا..
و لختم میکند .حاال کامال برهنه ام و با آنکه فکر نمیکردم هنوز آنقدر کوچک باشم،
مثل یک مجسمه کوچک جلوی دخترک میایستم و او هم با اسفنج (ابر-م) مشغول
شستشوی من میشود .بیچاره هیجان و آتش درونی مرا حدس نمیزد ولی من خوب
میبینم که هیجان و اضطراب میلرزد و چطور وقتی بازویش با تنم تماس حاصل میکند،
آتش شهوت در سرتاپای وجودش شعله میکشد.
«جناب آقای سناتور محترم!» استدها میکنم این لقب را که نشانه حقشناسی ملی
نسبت باین مرد بزرگوارست فراموش نکنید! جناب آقای سناتور خیلی دیربخانه برگشت.
اوزنگال سفید رنگی زیر شلوار اطو کشیده اش بپا داشت و شال پوست خوکی ،و گره پاپیون
پروانه مانندش در درجه اول فوق العاده مورد توجه من واقع شد.
جناب آقای سناتور یک متروهشتادوهفت سانتیمتر قد داشت سبیلش که به پر
پشمی سبیل پدرم نبود ،سیاه رنگ بود و من مدتی قبل از آنکه وارد اطاق مادربزرگ شود
براندازش کردم اما منتظر ماندم تا به سالن جلوس کند.
در اطاق مادربزرگ انواع و اقسام حیوانات وجود داشت .من بین دوئ گر به زیبای
ایرانی و سیاهی نشسته بودم و سه سگ کوچک قشنگ هم از نژاد پومرانی در اطاق و ول
میخوردند .هر کدام از این سگها (که یکرنگ بودند!) گردن بندی بگردن داشتند که رنگ
آن در بدنشان فرق میکرد ،تا بتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد .من خوب دست و صورت
خود را شسته و موهای سر را شانه کرده و عطر زده بودم و با لباس مخمل سیاه و مجللی
که مادربزرگ به من پوشانده بود در انتظار جناب سناتور بسر میبردم .شلوار این لباس
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خیلی تنگ و باعث زحمت من بود اما مادربزرگم از تماشایش لذت میبرد!
در این اثنا سناتور با لحنی جدی ،بطوریکه آثاری از سیاست در آن مشهود نبود گفت:
_ عزیزم  ...فقط در نظر بیاور که ...
بگذریم! مادام پلوینیک گاهی وانمود بخنده میکرد و گاهی هم جرعه های کوچکی
از فنجان چای مقابل خویش فرو میداد .ولی جناب آقای نایب رئیس کمیسیون بحریه
تجارتی (بلی! او درست عهده دار این شغل بود!) چنین میفرمود:
_ عزیز دلم ،بازهم مطلبی دیگر دارم که باید برایت بگویم .توویکنت دوشامبر نماینده
لوآرسفلی را میشناسی؟
مادربزرگم این شخصیت بزرگ تاریخی را میشناخت.
_ میگویند که او نامه ای باین عنوان« :آقای  ...خواهشمندم محض خاطر دیزی
آبگوشت برای صرف شام امشب بخانه ام بیائید!» رای یکی از همکاران ما نوشت و ذیل
آنرا چنین امضاء کرد:
سه نون اورو (کسی که او نخواهی دید)
گربه ایرانی میومیوی مالیمی برایم کرد! آقای پلووینیک گفت:
_ خوب حاال ببینم این یابوی کوچولو کیست که بخانه ما آمده؟ گفتی که آمده است
در خانه ما تحصن اختیار کند؟ بنظرم بدکاری نکرده باشد.
بعد با آن هیکل عظیمش در آستانه در ایستاد و موقع نشستن با صدای مطنطنی
گفت:
_ اوهوی پسر! ای کله خر ملمون! بیا جلو ببینم قضیه برسر چیست من رگ و ریشه
ام را خوب میشناسم.
نزدیک شدم و جریان را برایش حکایت کردم .در وسط صحبتم گفت:
_ آه عزیزم (خطاب به مادربزرگ!) شما یک سگ کوچولوی بورهم دارید؟ از کجا
پیدایش کردید.
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و گویا به صحبتم اصال گوش نمیداد مادربزرگم مشغول خاموش کردن دعوای سگها
بود .من سر گذشتم را پایان دادم .باالجبار تمام وقایع را از اول تا به آخر گفتم و یک کلمه
بیشتر حکایت نکردم .آنها گویا حواسشان به من نبود.
پدربزرگم که تصور میکرد بخوبی از ماوقع اطالع حاصل کرده است ،دستش را که
انگشتر الماس درشتی در آن میدرخشید از هم باز کرد و گفت:
_ اهمیتی ندارد پسرجان .مدتهاست که من عقیده دارم ژاک رزو عقل ندارد وزنش پل
بلووینیک هم بی تجربه است ،به این جهت ترجیح دادم که در کارشان ابدا مداخله نکنم،
بعالوه وقتش را ندارم .وظیفه مارجال سیاست کشوری آنست که اطفالمان را بخاطر
آنکه ضعیف و بی بنیه بار نیایند .از هرگونه نقطه ضعفی برحذر بداریم .و ازینرو مجبوریم
بایجاد نظم در خانواده خود هستیم .تو جریان را بمن اطالع دادی و من هم قبول کردم.
اما سعی خواهم کرد که نظم و آرامش را دوباره در فامیل برقرار کنم معهذا قبال بتو اطالع
میدهم که اینکار را فقط بخاطر استقرار عدالت و انصاف انجام میدهم و مبادا تو عادت
کنی که منبعد مرا بخاطر این چیزهای کوچک ...و جعبه سیگار طالئی ازجیب بیرون
کشید ،سیگاری از آن درآورد و بافندگی از طالئی سفید آتش زد .بعد یک کیف مرا کشی
بزرگ را برداشت و چند ورقه کاغذ از آن بیرون آورده گفت:
_ من ازین پسر خوشم میآید! آیا خیاط لباس جدیدم را آورده است؟ بفلسین بگوئید
که که...
و صدایش پشت دیوار اطاقها خفه شد.
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پدرم منتظر نماند و روز بعد به پاریس آمد .من از تماشای موزه ی گرون برگشته
بودم که ناگهان او را روی صندلی کوچکی در سالن نشسته دیدم .مادربزرگ هم در سالن
حضور داشت .پدرم به محض مشاهده من بالحن غم انگیز و در عین حال خنثی گفت:
_آه! تو اینجا هستی؟ تو؟
مادربزرگم در قضیه مداخله کرده و گفت:
_ ژاک استدعا میکنم آرام باشی!
پدرم نیت سوئی درباره ام نداشت .فقط داشت صورت ظاهر را حفظ میکرد .زیرا
بالفاصله بمالیت گفت:
_ تو خیلی اذیتمان کردی .اگر تو واقعا متوجه شده بودی که تنبیهی که مادرت برایت
درنظر گرفته بود ،ظالمانه است ،میخواستی مرا باخبر کنی .من هیچوقت میل ندارم بچه
هایم را مجبور کنم که...
ناگهان مادام پلووینیک گفت:
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_ اما آخر شما این تنبیه را تایید کردید؟
پدرم با بیحوصلگی شروع به تاب دادن سبیلش کرد .کامال معلوم بود که از فرارم
چندان ناراحت نشده است ،اما چون باعث شده ام که اعتبار و حیثیتش مورد قضاوت
شخصیت مافوقی قرار بگیرد :گویا از من دل خونی داشت .زیرا بمحض آنکه مادربزرگ از
سالن خارج شد ،آهسته و تند به من گفت:
_ ای پسر بیچاره ام! حاال البد بخودت خیلی میبالی! زیرا آبروی پدرت را در مقابل
این پلووینیک ها بردی و از آنها خواهش کردی که طرز رفتار ظالمانه ما را نسبت به تو
کنترل کنند!
من بالفاصله جوابی ندادم .زیرا بفکر آن افتادم که اگر پسر خودم مرتکب چنین حرکتی
شده بود حسابی مشت و مالش میدادم و مویش را بدم اسب میبستم تا به همان صورت
ب خانه برود وباعث عبرت دیگران شود .فولکوش این طرز تنبیه را هم میدانست .ولی
پدرم که ابدا از تمایالت دیگران یعنی مثال من و زنش آگاه نبود ،بچه حقی اظهار میکرد
که به اعتبار و حیثیتش توهین شده است؟ اعتبار و حیثیت چیزی نیست که بتوان آنرا به
بازیچه گرفت و یا یکباره از دستش داد .البته در دل نسبت به او احساس رحمی میکردم
اما غفلتا بفکرم رسید که ما سالهای سال زیر یوغ او و زنش بسر بردیم و با دستورات ضد
و نقیض و شکنجه های طاقت فرسای آندو را بدوش کشیدیم و هیچ نگفتیم .بنابراین چرا
بترسم و چرا به جرات زبان باز نکنم و به این شخص که خود را پدرم مینامد ،به این مرد
که در واقع مرد نیست نگویم:
_ پدرجان ببخشید ازینکه صریح صحبت میکنم .اما شما راجع به اعتبار و حیثیتی
صحبت میکنید که ابدا در خانه نداشتید
آقای رزو که از این اهانت بخشم آمده بود ناگهان از جا پرید و به رنگ گل آفتاب
گردان قرمز درآمد و گفت:
_ دیگر غلط میکنی که اگر  ...دیگر حق نداری  .ای...
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درست درین موقع مادربزرگم وارد سالن شد و بخشکی گفت:
_ ژاک عزیزم من از همین ماجرا میترسیدم .واقعا مثل یک سرگرد ارتش عصبانی
شده اید .حال آنکه اینجا سربازخانه نیست و ما آنقدر ازین پسر محافظت خواهیم کرد تا
خشمتان فرو بنشیند .و به طرف من برگشته گفت:
_ بعد نهار ،ژوزت تو را برای گردش برج ایفل خواهد برد.
بقول ادبا ،بایک دوشیزه راهنما به تماشای برج ایفل رفتم .وقتی در آسانسور نشسته
بودیم و از خالل شیشه هایش پاریس را تماشا میکردیم (شیشه های که هزار خط کج و
معوج و صداها اسم و اسم مستعمار متلق به عشاق مختلف در آن منقوش بود و امروز
آنها را عوض کرده اند!) من سعی میکردم که از فرصت استفاده کرده خودم را بیشتر به
ژوزت فشار بدهم تا دستم با زیر پستانهای دلچسب او تماس پیدا کند.
عمدا میگویم که زیر پستانهای او ،زیرا چنانکه میدانید جرات نمیکردم آن دو لیموی
قشنگ را یکمرتیه در دست بگیرم ،دخترک ابتدا چنان وانمود میکرد که گویا متوجه آن
نمیشود اما باالخره لبخند مالیمی زد و مچ دستم را گرفت .این حرکت او ،یعنی حرکتی که
برای اولین بار در زندگی به آن برخوردم وطی آن دختر جوان زیبائی بمن خندید و دستم
را گرفت ،مرا غرق در شوق و ولع ساخت ولی سعی کردم که جلوی هوسم را بگیرم! این
البته برای او خیلی بد بود و بدبختانه او دیگر لبخندی نزد و بنابراین برای من هم بد شد.
شب پدرم را با حالی آرام در منزل یافتم .او طی بعدازظهر آنروز بموفقیت بزرگی در
علم حشره شناسی نائل آمده بود زیرا میگفت:
_ اتفاقا من چند قوطی از انواع نایاب حشراتم را با خود آورده بودم و مشاهده آنها باعث
اعجاب و تحسین آقایان اعضاء موزه شد .باید تبصره ای به وصیتنامه ام اضافه کنم و در
آن بنویسم که پس از مرگم مجموعه حشراتم را به موزه حشره شناسان تقدیم کنند .من
فقط انتظار داشتم که آنها روزی از کارهایم درین علم متعجب شوند .آیا میدانی که در
فرهنگ عمومی مملکت ،چه عنوانی برایم قائل خواهند شد...؟
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بعد حرکت محبت آلودی بطرف قوطی های حشره اش کرده انگشتش را بروی دهان
گذاشت و ناگهان به کمک یکی از آن گریزهائی که فقط خودش از چگونگی آنها اطالع
داشت موضوع صحبت را به مذاکرات قبل از ظهر کشانده گفت:
_ اما راجع به مذاکرات قبل از ظهرمان ،مقصودم این بود که تو فقط متوجه یک چیز
بشوی .ببین فرض کنیم که تو متوجه ظلمی در خانه شدی و عقیده پیدا کردی که من
برای جلوگیری از وقوع آن کوتاهی کرده ام...
ولی آخر تو باید بدانی که من بمالحظاتی از وقوع چنین مظالمی جلوگیری نمیکنم...
بمالحظاتی ...بمالحظاتی که الزمه برقراری نظم و نیل به هدف است.
آقای رزو سرفه ای کرد تا یاد این مالحظات از سینه اش بیرون بریزد بعد هم دو سه
سرفه عمیق باو دست داد بطوریکه واقعا اخالط آن مالحظات از سینه اش بیرون ریخت
و او با لحن صادقانه ای گفت:
_ ببین! اگر تو روحیه خانواده را در نظر بگیری و ده برابر مالحظاتی را تاکنون کرده
ام رعایت کنی -همان مالحظاتی را که تصور میکنی نشانه ضعف هست! -البل آنژری
برایت قابل سکونت خواهد شد .امیدوارم که نسبت به محبت من به بچه هایم شکی
نداشته باشی و بدانی که فوق العاده دوستشان میدارم.
من «حرکتی» کردم .مقصودم از «حرکت» حرکتی است شبیه به حرکات یک هنرپیشه
تئاتر وقتیکه بروی یکیای خود تکیه میدهد و پا بپا میکند و بعد برای حرکات جدید آماده
میشود .بهرحال چنین حرکتی ،بمن اجازه داد که باشوق و تآثر زیاد خود را در آغوش
آقای رزو و بیندازم و او هم موقرانه مرا در آغوش بگیرد .مادربزرگ که گویا از ابتدا ،طبق
حساب خاصی داخل و خارج میشد درین اثناء وارد سالن گردید و با خوشحالی وافری
گفت:
_ آه! حاال انشاءالله به آرامی تمام خواهید رفت!
مراجعت ما ،که تنها آرزوی این مادربزرگ سالخورده بود ،دو روز بعد صورت گرفت:
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مادام پلووینیک زنی بود که بیش از پرداختن به بچه ها ،ببازی و نوازش سگهایش اشتغال
داشت و بعالوه ما هم میخواستیم چند بنای تاریخی دیگر پاریس را ببینیم .این بناها را که
طی دو روز من بور دیدیم ،برحسب اهمیتی که پدرم به تماشایشان نشان میداد ،درجه
بندی میکنم .آنها عبارت بودند از :نوتردام ،سن الشاپل ،موزه ،قسمت حشره شناسی
موزه لوور ،طاق نصرت و ...نقطه
پایتخت در نظرم جای غریبه ای نیامد .بنظرم شهر تماشائی هم نبود .البته چند موزه
و چند کلیسای قدیمی در آن وجود داشت ولی ما حوصله نداشتیم که محرابهای کهنه
ساز آنرا دور بزنیم .میگفتند که بنای پانتئون هم تماشائی است ولی بقول پدرم :از آنجا
که از مدتی پیش عناصر چپ جسد رجال خود را در آن دفن میکردند ،دیگر نمیشد آنرا
یک بنای تاریخی ملی نامید .اما راجع بانوالید -که اصوال چیز خنک و بیمزه ای است!
زیرا فقط جسد ژنرالی در آنجا مدفون شده است و این ژنرال حضرت پاپ یی هفتم را آزاد
داد (طفلک پاپ! این پاپ معصوم چیزی زیر لباده اش داشت که میتوانست با آن ژنرال
بزرگ پنجه در پنجه بیفکند!).
برای مراجعت سوار اتومبیلی شده روانه ایستگاه راه آهن مونپارناس گردیدیم .این
اتومبیل یک تاکسی معمولی نبود بلکه یک ماشین سیستم ایزوتا -فراشینی بود که بجناب
سناتور متعددالشغل! -و عضو کمیسیون ملی توسعه صنایع فرانسه ،تعلق داشت .اوربن
نوکر مخصوص و شوفر او ،با لباس تمام رسمی ،ما را از منزل بایستگاه راه آهن برد.
من آهسته زیر گوش پدرم گفتم:
_ گمان نمیکردم که پلووینیک ها اینقدر ثروتمند باشند؟ ولی او جواب داد:
_ به! پدربزرگ و مادربزرگ تو صاحب سرمایه بزرگی هستند که پدرشان برایشان
بارث گذاشته است .پدر آقای پلووینیک بانکدار بزرگی بود که بنوبه خود این ثروت را از
پدرش بارث برد و این آخری آنرا در گیر و دار شلوغی های امپراطوری دوم جمع آوری
کرده است .بهرحال بدنیست .اگر پلووینیک ها ازین ثروت بچه هایشان خیری برسانند
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شاید خدا ببخشدشان اما تو آبرویمان را نزد آنها بردی! گمان نمیکنم مورد توجهشان واقع
شده باشیم.
جمله اخیر دال بر آن بود که جناب سناتور از پرداخت کمک مالی به پدرم امتناع کرده
بود .پدرم در دنباله بیانات خود گفت:
_ معهذا جای شکایت نیست زیرا پدربزرگت صدقه ای بما داد و یک چک پنج هزار
فرانکی برایم امضا کرد .واقعا از گرفتنش خجالت میکشم.
و بعد اسکناسهای محقری را از جیب خارج کرد .اگر ما در حدود ایالت کرائونه بودیم
در دست داشتن این اسکناسها برایمان ننگی محسوب میشد ولی در قطار کسی ما را
نمیشناخت و بعالوه انتظار هم نمیرفت کسی سر برسد .پدرم پس از شمارش آنها یکی دو
قوطی از قوطیهای حشرات خود را خارج کرده اسکناسها را درآن گذاشت و بعد عینکش
را بعلت نزدیک بین شدن عوض کرد و مشغول مطالعه جلد دوم کتاب تحقیقات عمومی
زبانشناسی تالیف روزا که اخیر منتشر شده است شد .تازه مطالعه کتاب را شروع کرده
بود که لجوجانه پرسیدم:
_ واقعا آقای پلووینیک چنین موقعیت مهمی در مجلس سنا دارد؟
آقای رزو از باالی عینکش نگاهی بمن افکند و شانه ای باال انداخته گفت:
_ بگذار کتابم را بخوانم.
اما لحظه ای بعد ادامه داد:
_ آقای سناتور از بیست سال پیش منتظر است که بپاس فداکاریهایش بسمت معاون
نخست وزیر انتخاب شود اما تا حاال که کسی بسراغش نیامده زیرا الیق آن شغل نیست.
بعالوه مرد بی بوو و خاصیتی است .تو میدانی که پلووینیک ها...
و دستش را به دو سه طرف حرکت داده گفت:
_  ...عقیده ثابتی ندارند.
بمجرد اینکه کلمات مزبور از دهانش خارج شد ،مردی داخل کوپه گردیده روبرویمان
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نشست .این مرد ظاهرا عقیده ثابتی داشت اما عقیده مزاحم بود زیرا صفحات روزنامه
«نابابی» را باز کرد و مشغول خواندن آن شد.
پدرم مثل سیاهانیکه از پرداخت دهشاهی دستمزد کارشان ناراضی هستند ،نگاه
طلبکارانه ای به طرف من انداخت و چند بار سرش را بعالمت تاسف تکان داد .آه
خدایا! این اشخاص را ببخش زیرا نمیدانند چه میخواهنند ،حال آنکه آقای رزو از خاندان
دانشمندیست و خوب میداند چه میخواند.
از اینرو دوباره مشغول خواندن تحقیقات عمومی زبانشناسی شد و قطار به راه افتاد ،در
حالیکه من هنوز مشغول قرائت شماره واگن درجه اول آن بودم.
ورود بازرس قطار باعث شد که پدرم بار دیگر بزندگی عملی توجه کند .مردی که
روبرویمان نشسته بود و آن روزنامه نامناسب را میخواند یک کارت عبور باو ارائه داد و
همه سرنشینان کوپه طبق معمول لبخندی زدند .آقای رزو هم دو بلیط پرداخت شده باو
ارائه داد.
یک دختر محصل شبانه روزی که صلیبی مزین به شمایل حضرت مریم بسینه
داشت ،برای ارائه بلیط به بازرس دچار سرگیجه عجیبی شد .او ابتدا کیف دستی ،بعد
چمدان و عاقبت تمام جیبهایش را گشت ولی آنرا نیافت .بعد بروس لباسش را از کیف
بیرون آورد دستمالش را تکان داد ،مسواکش را بکناری انداخت و باالخره پارچه کوچکی
را که دو حرف  MMبروی آن نقش بسته و ظاهرا بر اثر خون دماغ او خونین شده بود
بیرون کشید و بلیط را از البالی آن درآورده به بازرس ارائه داد.
ناگهان زنی که در مجاوروت او نشسته بود گفت:
_ پسرک سه سالش نشده است.
و این جواب حرف آندخترک بود زیرا وی به پسر کوچکی که او بر زانو داشت نظری
افکنده گفت« :گمان میکنم پنج ساله باشد!» مردی که در گوشه ای از راهرو ،ورودی
صندلی موقت قطار نشسته بود بمجرد نزدیک شدن بازرس یکدسته کاغذ مارکدار خط
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خطی که انسان در مطالعه اش گیج میشود و مخصوص اشخاص غیرعادی است به او
ارائه داد.
بازرس مدتی آنها را مطالعه کرد ،سرش را برگرداند و از او پرسید که مبادا در موقع
سوار شدن ترن اشتباه کرده و یا از تعطیالت ساالنه خود ،اشتباها استفاده کرده باشد،
اما بعد بمانور خود پایان داد و منگنه اش که بسوراخ کردن بلیط ها عادت داشت بلیط
و کاغذ آن مرد را سوراخ کرد و صدای مالیمی از آن برخاست .صاحب آن دسته کاغذ
اعتراض کنان گفت:
_ عجب مسخره بازی ای! از وقتیکه نوار قرمز کاله کارمندان راه آهن از بین رفته ،مثل
اینکه قوانین اجتماعی هم تغییر کرده است .آخر این که وضع بازرسی نمیشود!
خواننده ان روزنامه گفت:
_ بلی حق با شماست.
آقای رزو هم در مباحثه مداخله نمود و گفت:
_ آقایان شکایت نکنید .من هم هروقت بچه هایم را به مسافرت میبرم سی درصد
برایشان پول بلیط میپردازم.
مرد روزنامه خوان که در همان نظر اول فهمیده بود پدرم از چه دسته و طبقه ایست
گفت:
_ بنابراین کمکی به اجرای درخواستهای کارگران میکنید!
_ آه! اگر واقعا دولت بخواهد بعوض کاغذ پاره بمن طال بپردازد ،حاضرم بخاطرش
ازین سی درصد صرفنظر کنم.
_ موافقم صرفه جوئی کار بدیست.
صرفه جوئی؟ یک نفر عضو خانواده رزو و صرفه جوئی ،این مرد پدرم را چه خیال
کرده است؛ حتما نمیداند مقصود از «اجداد» ما چیست و اال به «نسل» آنها چنین اهانتی
نمیکرد .پدرم گفت:
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_ وقتی انسان می بیند که ثروتیکه طی چند نسل بخون جگر جمع شده است ،در
ظرف چند سال با حقه بازیهای متفاوت ،از بین میرود و منظما در جیب رشوه خوارها و
پول بگیرها سرازیر میشود ،چرا بمملکت خود ببالد؟
مرد روزنامه خوان گفت:
_ راست گفتید دزد و پول بگیرها! آقای عزیزم بهتر است که به آنها پول کاغذی داده
شود واال ...من منی که دارم با شما صحبت میکنم یک کارت مجاز مسافرت با قطار دارم
زیرا کارگر راه آهن و معاون ایستگاه هستم ولی درآمد نامشروعی ندارم و ازین حیث در
زحمت نیستم .اگر تمام سرمایه دارها مثل من بودند و بجای عاطل و باطل زندگی کردن
و طفیلی ماندن ،برای مملکت کار میکردند ،ما باین وضع که مشاهده میکنید نبودیم.
سبیل آقای رزو ناگهان سیخ شد و گفت:
_ چه؟ چه؟ سرمایه دارها را تخطئه نکنید زیرا آنها مظهر عقل و تدبیر وسنن ملی ما
هستند.
_ اگر بگوئید مظهر فرانک (پول-م) ما هستند بهتر است! پدرم عالمت مربوط به
مطالعه کتاب را برداشت و در موقعیکه بین صفحات آن میگذاشت گفت:
_ گیر عجب حقه بازهایی افتاده ایم!
و وقتی صف دو سرنشین کوپه بدینطریق مشخص شد ،هر دو ساکت شدند .طبیعت
در خارج پیش چشمم رژه میرفت و من دهان دره کنان فیلم مستند آنرا تماشا میکردم
(البته هرگز به سینما نرفته بودم) .دخترک محصل لبخندی بمن زد زیرا فهمید که من
فرزند یکی از افراد طبقه اول کشور هستم .وقتی ترن از سابله گذشت ،عده زیادی از زنان
زنبیل به دست و لچک بسر وارد آن شدند .معاون ایستگاه در گره زان بوئر پیاده شد و در
موقع عزیمت لبخند شیطنت آمیزی حواله ما نمود.
دو تن از رفقایش در روی سکو منتظرش بودند و او میتوانست آزادانه با آنها صحبت
کند و بدون شک جریان مباحثه با پدرم را هم برای آنها حکایت کرد زیرا شنیدم که گفت:
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_ ...خوب میخم را فرو کردم!
آقای رزو که عصبانی شده بود احساس کرد که آفتاب اذیتش میکند آنوقت از جایش
بلند شد ،پرده آبی پنجره را پائین کشید و روزنامه مرد مزبور را که در قطار جا مانده بود
گرفته شروع به خواندن کرد.
اما نتوانست بخواند و آنرا بزیر صندلی انداخت و ترن بسمت کرالونه یعنی سرزمین
کلمها ،جغدها ،جیرجیرک ها و زاغچه ها براه افتاد .ولی در شاتوگوتیه متوقف شد زیرا
دهقانان مسافر قصد داشتند از آنجا به کرائونه که بازار بزرگی در آن برپا شده بود بروند
وقتی ایستگاه سگره باالخره از دور نمایان شد ،ما در کوپه مان تنها بودیم.
سگره آبادی کوچکی است که در فضای بین ماین و لواز دو رودخانه بزرگ فرانسه قرار
دارد و دارای معادن آهن فراوانیست که هنوز کوره های مرتفعه اش نتوانسته اند آنچنانکه
باید از آنها استفاده کنند و معدنچیان آنجا هم تحت ریاست جناب معاون ایستگاه و امر و
نهی طاقت فرسای او هستند.
باری وقتی از ترن پیاده میشدیم پدرم با شرم و حیای تمام ،بازویم را گرفت و گفت:
_ گوش کن من تصمیم گرفته ام که در شب جشن تولدت خیالت را از هر حیث
مادرت هم راحت کنم.
من مثل مجسمه ایستادم و گفتم:
_ نه پدرجان! فقط از تنبیهات ظالمانه جلوگیری کنید.
آقای رزو با آنکه جعبه حشراتش را بدست داشت بمجرد آنکه دید دارم ازش دور
میشوم ،ترسان لرزان گفت:
_ خوب ،اینرا برای آن بتو گفتم که متوجه مطلب باشی! ازین به بعد مستحق تنبیه
نخواهی بود.
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من دارای شخصیتی شده ام .برای اولین بار دارای شخصیتی شده ام .نمیدانم کجا
خوانده بودم که یک ناخدای کاردان گاهی باید برای تشخیص وضع خود و مقابله با
جریانهای آبی ،هوائی و عقاید و افکار این و آن بعقل خود رجوع کند و وقعی با اعتراضات
افراد مختلف نگذارد.
حاال من دارای چنین وضع شده ام.
وقتی از پاریس مراجعه کردم و همه ،حتی برادرانم روش بی اعتنائی آمیزی نسبت به
من در پیش گرفتند و ظاهرا مادرم خیال میکرد که برای درهم شکستن شخصت جدیدم،
اتخاذ چنین روشی الزم باشد و شاید این روش در تمام زندگی برایش مفید واقع گردد.
زیرا در واقع من کشتی وجودم را از حیطه تصرف آنها بسیار دور نگهداشته بودم و به
نظرم می آید که تمامشان ملوانان ناشی و تازه کاری بیش نیستند ازینرو ،فولکوش یک
آرامش نسبی در زندگی ام پدید آورد و گویا یکبار دیگر فهمید که بدید طرز رفتار خود را
تغییر بدهد.
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من بعنوان اولین نفر در مقابل هرکسی که قصد داشت منبعد بمن زور بگوید ،قصد
داشت منبعد بمن زور بگوید ،قدعلم کرده بودم و بنابراین تنها حلقه محاصره ای که
ممکن بود در اطرافم ایجاد گردد ،حلقه سکوت بود .سلیطه میدانست که روح شیطان و
مبارزه جوی من ،تاب این متار که موقتی را نخواهد آورد و بزودی در تیررسش قرار خواهم
گرفت.
از قرار معلوم او تصمیمش را گرفته بود و میل داشت به هر قیمتی شده مرا از جرگه
افراد خانواده خارج کند و باین منظور در دل فکر میکرد که چون بوسائل مخفی سزای
اعمال من در کف دستم گذاشته خواهد شد ،پس بهتر است این چند روزه را از نعمت
آسایش و سکوت برخوردا باشم و ضمنا پا از گلیم خود فراتر گذاشته ،مرتکب حماقت
جدیدی شوم تا تصمیمش را به مرحله اجرا درآورد.
من دارای شخصیتی شده ام ،یعنی حرکات و رفتارم نشان میدهد که در خانواده مهره
ای بشمار میروم و باید برویم حساب کرد .این امتحان ابتدائی -که البته امتحان از نحوه
و قوه درک من نیست زیرا میدانم که چه کسی هستم و میتوانم روز بروز بیشتر بروجود
خود تکیه کنم -این امتحان ابتدائی یکروز بعدازظهر وقتیکه از درخت چنار محبوب خود
باالرفته بودم انجام گرفت و اولین تصادم جدید بیم من و مادرم وقوع یافت .برادرانم از
مدتی پیش ،از معاشرت جدی با من وحشت داشتند و در تفرجهای روزانه با من همراهی
نمیکردند و بنابراین درخت مزبور تنها مونس و محبوب من گشته بود که اغلب در مواقع
تنگی حوصله به باالی آن میرفتم و مناظر اطراف را تماشا میکردم.
(اتفاقا فولکوش هم هرگز با صعود من از آن مخافلت نکرده بود).
بلی من در خانواده مهره ای بشمار میروم ،چرا ،نمیدانم اما وقتی ازین درخت باال
میروم بیشتر تاثیر وجود خود را در خانواده احساس میکنم .از باالی ایندرخت ،دیگر بتمام
پشت بامهای البل آنژری تسلط دارم و با آنکه تاکنون بجز نسیم مغربی فرمانروائی برای
برجهای مرتفع آن وجود نداشته است ،احساس میکنم که از زندگی عادی دور میشوم و
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مثل چلچله ها و گنجشکهائی که دور برجهای کوچکش میگردند ،شوقی به زندگی و النه
و آشیانه مرا فرامیگیرد .هزار نوع کینه و بغض مادرم هزار نوع سلیطه گریهای او ،دیگر در
وجودم تاثیری ندارد و درین برج مرتفع به سراغم نمی آید و اگر بیاید بسرعت از البالی
شاخ و برگ چنار عظیم فرو میریزد و بصورت سوزنهای کند شده و بیمصرفی زیر رگ و
ریشه پوسیده گیاهان فرو میرود .واقعا وقتی به باالی این درخت میروم چه شخصیتی در
خود احساس میکنم؟ راستی چرا بباالی آن میروم؟ چه عللی باعث میشود که ساعتهای
دراز را بر باالی ایندرخت بسر برم و روی شاخه ای که مرا مثل میوه درشت و عجیبی
روی خود جایداده است ،قرار بگیرم و از افتادن بزمین نترسم؟ آری دیگر من دارم بطرف
آینده ای پیش میروم که بمن نزدیک شده است و میتوانم به میل خود در آن زندگی کنم،
به میل خود زمینی انتخاب نمایم ،بمیل خود در آن بذر بکارم ،بمیل خود عقایدی داشته
باشم ،بمیل خود بخورم و بخوابم .یعنی درست در موقعیکه نزدیک بود از فساد جامعه
خشن و کثیفی بپوسم بزمین خرم و باطراوتی رسیدم که توانستم بذر عمر خودم را در آن
بکارم .پس فاسد نمیشوم و زندگی میکنم زندگی آنطور که دلم میخواهد ،خواه این زندگی
با نور عشق باشد خواه مورد حمله اهریمن کینه و حسد قرار گیرد .اوه این نسیم لذتبخش
مصائب زندگی گذشته را در تنم از بین میبرد! چقدر پاک و منزه شده ام.
بلی من شخصیتی هستم .تو آنطور که میخواهی نیستی ولی بعدا خواهی شد .تو در
خانواده ای متولد شده ای که تولد در آن باعث ادامه شجره خاندان رزو میشود ،آری تو
از خاندان رزو هستی ،اما منبعد نخواهی بود.
دیگر شالقهائی را که برای تعدیل عصیان روح پرجوش و خروشت بکار میرفت
نخواهی خورد .تو از خاندان رزو هستی ولی خوشبختانه پدر و مادرت بتو یاد ندادند که
آن خانواده و خودت را دوست داشته باشی :تو در خانواده ای متولد شدی که نامادری
قسی القلبی در آن زندگی میکرد و از پستانهای این نامادری باصطالح مادر ،اسید خوردی
نه شیر ،تو هرگز نفهمیدی که شیرپاک مادر چه عشق و محبتی در دل کودک ایجاد می
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کند .و در تمام زندگی ،مشقات دوران کودکی ات را قی خواهی کرد و مخصوصا در مقابل
خدا منقلب خواهی شد زیرا او باعث شد که چنین تجربه تلخی در کودکی تو انجام گیرد.
او خواست که تاثیر مهر و خشونت مادری را از طریق قربانی کردن ایام کودکیت ،بروی
مخلوقات خود بیازماید .بلی تقصیر اوست :میگوئی که این کودکی معجونی از عشق و
کینه بود؟ نه فقط کینه بود!
کینه بسیار قویتر از عشق است.
البته تو میتوانی آنرا فراموش کنی .باید هم که تمام لذات! تمام شیرینیها و تلخیهای
ایام کودکی را فراموش کنی .ولی بدا من عشق بچسب ،بقیه را قی کن! هرچه را مانده
است قی کن!
آری من دارای شخصیتی شده ام و دیگر آن بچه ی ساده و محبوب نیستم :خون
خاندان رزو در رگ و ریشه من بجوش آمده است ،جوانی قوی و با اراده هستم .بمیل
خود یک تصمیم بی سابقه گرفتم و بمیل خود تمام عواملی را که سد راه زندگی ام میشد
برطرف کردم .من مظهر بله بله قربان های چاکرانه اطفال رزو ،مظهر عصیان و طغیان
فرزندان او ،و نمودار تضادها و تناقضات داخلی زندگی اش هستم ،من بودم که سایه
جغدهای گذشته را از سر خود دور کردم ،من بودم که بی حوصلگی مداوم فرزندان او را
بهمه نشان دادم ،من بودم که آن مار خوش خط و خال را از صحنه زندگی ام دور کردم و
باالخره من هستم که بمیل خود رزونامه آن مردی را که در ترن روبرویمان نشسته بود و
پدرم دوستش نداشت آبونه خواهم شد.
آری من مظهر قساوت و انتقام ،کینه و رسوائی نسل جدید و نمودار مبارزه بین او و
نسل کهنه هستم.
_ بچه ها از خواب بیدار شوید ،ساعت طغیان فرارسیده است.
_ آهای بچه ها!
ای فولکوش خفه شو! من هر وقت بخواهم بخانه برمیگردم و تو جرات نخواهی داشت
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که علیه من زبان درازی کنی میدانی چرا؟ برای آنکه از من میترسی و من مایلم که بترسی
زیرا از تو قویترم .شور و حرارت زندگی در سر تا پای وجودم زبانه میکشد .تو در مرحله
انحطاط وافول هستی ،حال آنکه من تازه از کناره افق سر میکشم .بسان شیئی وحشتناکی
سربلند میکنم و همانطور که آن شیئی سایه اش را بروی دشتها و مزارع میگسترد و جای
انوار غروب کرده آفتاب را اشغال میکند با تمام افراد نسل جدید؛ خانواده خودمان را زیر
بال خود میگیرم.
من مظهر عدل بشری ،مظهر انتقام از جنایات تو ،توئی که در میان تمام مادران جهان،
عفریته ترین مادران بودی و مانند تو مادری وجود نداشت ،هستم در وجود من کیفر
وحشتناک حیات منشومت جوش میزند و من بتو قول میدهم که در ایام پیری از ترحم
فرزندی آنطوریکه مادران با سعادت از آن برخوردار میشوند ،برخودار نخواهی شد.
_ آهای بچه ها!
فولکوش خفه شو! من دیگر فرزند تو نیستم.
با وجد و شفعی که از احساس این شجاعت (باطنی) بمن دست داده بود ،از شاخه
ای بشاخه ای پریدم و نیم تنه ام را پاره کردم و بدون هیچ عجله بکالس درس برگشتم.
برادرانم در آنجا بروی کتابهای درسی خود خم شده بودند .اما فولکوش صدایم را
نشنید .فرض کنیم که این ناشنوائی او مربوط بنوعی از مکر و حلیه زنانه بوده است ،تازه
سالحش در وجودم چه اثری دارد .این سالح دیگر زنگ زده است .حاال بروم و قدری از
اشعار شلی بخوانم .واقعا زبان انگلیسی چه زبان زیبائی است .این همان زبان بود که ما از
مدتها پیش بر سر میز شام به آن حرف میزدیم ولی از وقتیکه مادام رزو متوجه شد درجه
تحصیالت ما در آن باال رفته است تکلم بدانرا موقوف ساخت.
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دو ماه گذشت .فرار من فراموش نشد و فولکوش اغلب بفکر تالفی آن بود .جنگ
خانگی تبدیل به آتش زیر خاکستر شد .شاید فولکوش و پدرم تصمیم گرفته بوند که مرا
بکالج (مدرسه شبانه روزی) بفرستند .از قرایکه فردی میگفت ،سلیطه حتی پیشنهاد کرده
بود که بدارالتادیب فرستاده شوم ولی چون ایام تعطیل ادامه میبافت ،مسئله مسکوت
ماند .باالخره اگر تصمیم شدیدی اتخاذ شده باشد در آخر سپتامبر معلوم خواهد شد.
اما گمان نمیرود که چنین تصمیمی وجود پیدا کند .آبه تراکه بمرخصی رفت و ما
مستقیما زیر ضربات فولکوش قرار گرفتیم .هنوز نگذشته ام که لباس مخمل سیاه را از
تنم بیرون بیاورد .مادرم خیلی زود متوجه شد که دیگر شلوار کوتاه بدرد جوان پانزده ساله
ای نظیر من نمیخورد.
پدرم آرزوی چنین فصلی را داشت .درین فصل هزاران پروانه ومگس در باغها و مزارع
میگشت و او میتوانست مطالعات خود را در علم حشره شناسی ادامه دهد ولی نمیدانم
بچه علت به اینکار نپرداخت این علت بزودی معلوم شد و آنهم تصمیم برگزاری مجلس
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سروری بمناسب خدمات فرهنگی هشتاد سالگی جناب آقای رنه رزو بود .رنه رزو فقط
یکی از اقوام نزدیک و برجسته ما بشمار می رفت و بقول پدرم تاج گل شجره خانوادگی
ما محسوب میشد) و غیر ازین شغلی نداشت اما با اینوصف مقرر شد که مراسم جشن
هشتاد سالگی او در البل آنژری برپاگردد ،چون البل آنژری از دویست سال قبل محل
انعقاد چنین تشریفاتی بود .پدرم شروع بمطالعه و تحقیق و تهیه متن دعوتنامه برای رجال
کرد و از دعوت اشخاصی که در کرائونه معاشرت با ایشان صالح نیست چشم پوشید و
یک سرویس وسائط نقلیه بین سگره -آنژر و البل آنژری برقرار نمود و خدم و حشمی تهیه
دید و لیست هائی از اسامی رجال تهیه کرد و روی بعضی از آنها خط کشید و چند نفر را
به بعضی دیگر افزود و خالصه تمام کارهای مربوط باین تشریفات را انجام داد ،اما یکبار
با شخص عالیجناب رنه رزو که جشن متعلق باو و بخاطر او بود مشورت نکرد و موافقت
او را جلب ننمود.
ولی عاقبت ناچار بمشورت شد .وقتیکه کارهایش به پایان رسید ،سوار اتومبیل
شده بسگره رفت و دستور داد که تعدادی کارت دعوت عالی چاپ کنند .در مراجعت
فولکوش که از این کار چندان دل خوشی نداشت از او پرسید:
_ باالخره این مراسم چقدر برایمان تمام خواهد شد؟
آقای رزوی بیخبر بعنوان رئیس بزرگترین شاخه شجره فامیلی هرگونه احتیاط را کنار
گذاشت و اظهار داشت که باین منظور مبلغی پول با نزول فراهم کرده است و اضافه نمود
که برای برگزاری چنین مراسم با افتخار باید فداکاریهای فوق العاده تحمل کرد.
مادام رزو ناگهان بهوش امد و زنگ در گوشش صدا کرد .چطور؟ پس باید به چنین
فداکاریهائی دست زد؟ خوب پس دوران تعطیل بچه ها تمام شده است و باید آنها با کج
بپل و علف تراش بتسطیح خیابانهای باغ بپردازند ،علت اینکه روی نقاشیهای اطاقها گرد
و خاک نشسته ،همینست یک دو غاب آهک هم باید بستونهای چوبی زد تا موقتا تمیز و
نو جلوه کنند و بویژه آنکه اقدام بچنین کار بزرگی الزمه هر پارک دار با سلیقه است .حصیر
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توری -فلزی راهم باید از کف سالن برداشت زیرا کف آنرا خراش داده و بطرزخطرناکی
جویده است .بعالوه کف سالن باید از تمیزی و جال بدرخشد مگسها هم رنگهای اطاقها
و گوبلن ها و قالیها را خراب کرده ،کثیف و آلوده نموده اند و ظریف و دو دختر برتین باید
بضرب مگس کش آنها را بکشند و خرابیها را از بین ببرند .بار بلیوین باید چمن باغچه ها
را قیچی کند ،آقای لیتندار کشیش باید مقداری گل شمعدانی مخصوص کلیسای ساکوره
کور بما فرض بدهد تا در باغچه مان بکاریم جانی سیمون باید مربای گوجه که بسیار
مورد عالقه عمو بزرگ است بپزد ،و مقداری پنیر شیرین فراهم کند .مادلن الورژه ای (که
حرکات و اندامش بسیار اشتهاآور شده است!) باید بمادرش اطالع بدهد که گوسفندی
بکشد .آرژیه ها هم که در البرتونیر سکونت دارند باید مرغ و جوجه فراوانی بکشند.
فولکوش باالخره ناله کنان گفت:
_ تمام درآمد ساالنه ام خرج این جشن شد!
باالخره آنروز بزرگ فر رسید .تمام رجال قدیم و جدید خاندان رزو و صاحب منصبان
کشوری و مذهبی با این جشن دعوت شده بودند .عالیجناب رنه رزو که جشن بخاطر او
برپا شده بود قبل از همه وارد شد و اتومبیل عالی قدیمی خود را جلوی پلکان نگهداشت.
ما سه نفر برای پذیرائی از مدعوین روی پیشخوان عمارت صف کشیده بودیم .وقتی
عالیجناب رزو از اتومبیلش پیاده میشد دو نفر زیربغلش را گرفتند زیرا پروستاتش گویا
بکلی ناراحتش کرده بود .زنش خاله آلیس با موهای سفید و دخترشان خاله آلیس دوم
با گیسوان سیاه قدم بقدم دنبالش وارد شدند .بعد مستخدمین پیرمرد را پتوپیچ کرده
در صندلی بزرگ و چرخداری نشاندند و آنرا درصدر سالن .زیر عالمت خانوادگی ما
جای جای دادند (شما با این عالمت خانوادگی آشنا هستید .همان پوزه شیر را در زمینه
طالئی عرض میکنم!) این عالمت ضمنا بعنوان سرپوشی برای جلوگیری از نمایان شدن
خرابیهای ستون بزرگ سالن بکار رفته بود!
بعد سرکار علیه خانم جناب آقای رزو ،که مانند شوهرشان عاجزو فلک زده بودند
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و علیرغم گرمی هوا از سرما میلرزیدند بایشان پیوستند و بعدعموی دفتر دارمان ،که
اختصاصا بخاطر شرکت درین جشن با هواپیما از تونس آمده بود به آن جفت وفادار
ملحق شد .عمو دفتردار که بنوبه خود در ردای عظیم روحانیت جالل و شکوهی داشت
و در سراسر جهان (منجمله در تونس!) بدفاع از اصول مذهبی مشغول بود از آن پس
مشغول تماشای دسته های کوچک و بزرگی از فامیل شد که با احترام تمام باطراف پیرمرد
می آمدند و در صندلیهای مخصوص جای میگرفتند .در میان آنان ما توانستیم بارون
سل دوزل و خانمش کنتس بارتولومی (که گردن بند مروارید ظریفی بگردن آویخته
بود تا غبغبش معلوم نباشد) و دخترش که گیسوی بافته داشت ،آقا و خانم کروزاک،
کنت دوسوله دو و شهردار محل و مشاور رسمی ،مادام تودور و بچه های فقیرش! مادام
الدور که دعوت نکردنش امکان نداشت( ،زیرا اگرچه در عداد نجبا بشمار می آید ،ولی
شوهرش ثروت خود را از راه فروش پوست خرگوش جمع کرده بود!) کشیش لیتندار.
مصدرش (یعنی معاون و جانشینش!) و تعداد زیادی پسر ،دختر و نوه از خانواده رزو ،را
بشناسیم که همه از فرط شادی و شعف کل بصورتشان افتاده بود ،باری آنها پشت سر
میز پیرمرد جمع شدند و مشترکا شروع بباال و پائین بردن سر ،یعنی تجلیل و تکریم او
کردند بعد دستور داده شد که افراد متعلق بطبقه دوم و سوم بحضور بیایند و بالنتیجه
تعداد زیادی از اشخاصیکه سرخی شرم و ناراحتی گل بگونه شان انداخته بود مشرف
شدند و اینان عبارت بودند از ،جانی سیمون چهارنفر از خانواده باربلیون ،خانواده آرژیه
خانواده هوئو ،ظریف پیر (که مدال سه رنگ صدارت بر پیشخدمتهای کاخ را بسینه اش
آویخته بود!) معلمین مدرسه ملی و پرستاران بیمارستان و فرزندان حضرت مریم (مقصود
اطفال بی پدر و مادر است!) عده ای از اعضای شورای کارگاه ،هیئتی از موسیقی دانان
سن آونتورین ،پنجاه نفر از دهقانان و زنانشان و غیره  ...که اغلب دسته گلهای زیبائی
از گلهای کرائونی در دست داشتند و میدانید که بستن این دسته گلها خود نشانه ای از
ذوق و حوصله دهقانی است .اما اغلب این دهقانان ظرفهائی از رشته فرنگی کره و پنیر
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مرغابی و جوجه (و میخواستم بگوئیم نان که دیدم مضحک است!) در دست داشتند که
آنرا برای عالیجناب رزو بارمغان آورده بودند .تمام این تحف هدایا در گوشه ای از سالن
جمع شد تا بمصارف خیریه برسد( .البته پس از آنکه فولکوش قسمتی از آنها را بمنظور
وازیر درآمد ساالنه برداشت!)
عاقبت جناب مارکی ژوفرو آدولیندینیه نماینده محافظه کارماین وئوآر در مجلس وارد
شد و در میان کف زدنهای ممتد منتخبین خود بحضور جناب رزو رفت .همه منتظر او
بودند زیرا بمجرد دو رود و پیشروی او چراغهای ما نیز یوم عکاس نه یکبار نه دوبار نه سه
بار بلکه بکرات بکار افتاد و عکاس هم مرتبا از حضار تشکر کرده میگفت:
_ متشکرم آقایان ،متشکرم خانمها!
آنگاه مارکی چند برگ کاغذ از جیب خود بیرون می آورد و دست راست را به هوا بلند
میکند و صدای هیس! هیس! در سالن میپیچید زیرا وی میخواهد صحبت کند یا در واقع
از روی نوشته بخواند.
این خطا به یکساعت تمام طول میکشد .من شما را از خواندن مفاد آن معاف میکنم
ولی خطا به فی المجلس شهردار ،وعظ عالیه جناب کشیش ،تهنیت های دسته جمعی
کودکان و تجلیل مفصل پدربزرگوارمان از ارشد فامیل ،چیزهائی نیست که شما بتوانید از
آن صرفنظر کنید.
باالخره پس از سه ساعت تعارف و تشریفات ،به جمع کودکان اجازه داده شد که با
شراب سیب گلوئی تر کنند و قدری ببازی ریلو مشغول شوند .محترمین و رجال بصورت
دسته جمعی بطرف سالن غذاخوری هدایت شدند و تعدادشان بقدری زیاد بود که با
وجود داشتن شصت متر مربع وسعت نتوانست همه را در خود جا دهد .ناچار افراد
خانواده رزو و اقوام نزدیکشان در سرسراها ،راهروها و حتی اطاق مطالعه پدرم مجتمع
شدند ،آنوقت البل آنژری تبدیل بکافه عظیمی شد که صدای قیل و قال جمعیت و
چکاچک ظروف غذاخوری در آن پیچیده و مخصوصا قهقه های غیر عادی زنان و دختران
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در فضا منعکس گشت.
در حدود ساعت شش مهمانان بتدریج شروع بتخلیه سالن کردند ولی فرار شد
تعدادی از پسرعموها و دخترعموهای ما بانتطار ورود قطار صبح پاریس در خانه مان
بخوابند ،عمودفتردار تصمیم گرفت که پانزده روز نزد ما بماند و خانم بارون دوسل دوزل
نیز اظهار داشت که مدت هشت روز در البل آنژری خواهد ماند.
هنوز صدای جیغ ها و فریاد ها و دویدن های مدعوین و فرزندانشان در باغ بگوش
میرسد .واقعا ازدحام عجیبی است .آفتاب در سمت سوله دو غروب میکند و گوئی میل
دارد از منظره این جشن و شادمانی محظوظ شود.
ابرها کم کم رنگ دکمه لباس عموی دفتر دارم را پیدا میکنند پدرم که مست باده
غرور شده است با کراوات باز ،در میان جمعیت میگردد.
مگسها دسته دسته در باغ پرواز میکنند .پدرم ناگهان چشمش بمن میافتد که تنها
ایستاده ام و میخواهم بطرف درخت چنار محبوب خویش بروم .دوان دوان خود را بمن
میرساند ،بازویم را میگیرد و با خود میکشد و بدینطریق سعی میکند مراهم در شور و
هیجان خود شرکت دهد و باالخره میگوید:
_ پسرجان باالخره فهمیدی که معنی عضو خانواده رزو بودن چیست؟
_ بلی فهمیده ام و درست بهمین دلیل هم نسبت به آن بی اعتنا هستم.
از میان درختان صدای آواز زیر و روح نواز یکی از دختر عموهایم بگوش میرسد که
تصنیفی از تصانیف عاشقانه دختران جوان را میخواند و ولوله ای در من ایجاد میکند.
این دختر عمو که شاید ادیت تودور باشد و شاید هم یکی از دخترهای سیاه موی
بار تولومی ،حتما مادری مهربان و دلسوز دارد وزنی مثل فولکوش جالد بر سرش سایه
نیافکنده است .پدرم دستی بگلوی خود میکشد و میگوید:
_ عجب تصنیف قشنگی!
آری! عجب تصنیف قشنگی .عجب آهنگ دلنوازی و عجب خواننده دلربائی! ولی
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آیا در شرایطی که ما یکدست لباس حسابی برتن نداریم ،تحمل اینهمه مخارج هم زیبا
و دلرباست؟ آیا رفتاری که بسان سرف ها با این دهقانان میشود هم زیباست و آیا در
قرن بیستم این اعمال سرو از محسوب نمیشود؟ و آیا این پرده ای از جهل و نادانی که
بروجدان ما کشیده شده و روح و فکرما را در خمود محض فرو برده هم زیباست؟ آیا باین
رکود اخالقی و وجدانی هم باید احترام گذاشت؟
دنیا تکان میخورد و بحقایق امر آگاه میشود.
دیگر کسی روزنامه صلیب نمیخواند و ناشر و نویسنده آنرا بچاه ویل میفرستد و
تقاضای استقرار عدالت و حقوق اجتماعی میکند دنیا نمیخواهد که شما باو رحم کنید و یا
صدقه ای نثارش نمائید ،بلکه حق خویش را میطلبد.
مردم دهات دسته دسته باقطارهای حومه وارد شهرها میشوند زیرا از بردگی و زندگی
برده واربتنگ آمده اند.
دیگر کسی بدنبال یاد گرفتن امالی اسم فالن رجل تاریخی نمیرود ،همه فکر میکنند
ولی بفکر شما نیستند ،همه فکر میکنند ،زندگی میکنند و درین دشتهای بی انتها که
پرچین های منفور شما بعالمت مالکیت آنها را قطعه قطعه کرده است میلولند و سعی
میکنند که آنطور که دلشان میخواهد و الیق آن هستند زندگی کنند ،ولی شما ،شما حتی
یک رادیو برای ما نخریدید تا چیزی از آن بشنویم مطلبی بفهمیم و بمعنی حقیقی زندگی
ای بکنیم.
با این ترتیب ما خواهیم مرد .ولی آتشی در درون من زبانه میکشد که از سرچشمه
حقد و کینه ام سیراب میشود و همین آتش مرا زنده نگاه میدارد و بر اثر وجود اوست که
من میفهمم انعقاد مجالس جشنی ازقبیل این مجلس چه اهانتی نسبت بعظمت تمدن
قرن من است.
آه واقعا آواز این دخترک چقدر روح پرور و زیباست و چقدر از دسائس شوم و منحوس
اجتماعی بورژواهای کرائونه خالی است من کینه عظیمی ازین اجتماع در دل دارم و بر

304

افعی در مشت

اثر وجود آن هرگز فراموش نمیکنم که امثال پدرم هستی مرا از طریق یک سلسله آداب
و سنن زنگ زده و منحوس ،بخود بسته اند و نمیتوانم از چنگشان بگریزم .ولی شعله
های این کینه بمن میفهماند که این جشن ،آخرین جشن نوع خویش است و بعد تمام
افتخارات عاطل و باطل آن بهمراه صاحبش بگور خواهد رفت .بمدد این کینه میفهمم
که شخص تنفر انگیزی هستم و نموداری از انحطاط مطلق یک خانواده منحط و تاریک
فکر بشمار میروم که قید و بند خرافات و عناوین و القاب شوم و مضحک هرگز از دست
و پای ایشان باز نمیشود.
و از درک این مسئله رنج میبرم ،واقعا رنج میبرم زیرا خودم قلبا از کسی متنفر نیستم،
شاید بهمین دلیل است که آرام آرام به پدرم که حواسش متوجه من نیست جواب
میدهم:
_ آری ،زیباست .مثل تصنیف قو میماند.
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بعد ازین مراسم ،صرفه جویی شدیدی در مخارج مقرر شد و مادام رزو بیش از پیش
خسیس گردید .بموجب اصلی که در خانواده های قدیم بورژوا ،معمول بود پدرم برای
مخارج مختلف خانه مبلغ معینی پول در اختیار مادام رزو میگذاشت و این مبلغ هم بکار
خرید لباس میرفت هم تامین مخارج ما وهم مخارج آشپزخانه .اما فولکوش متدرجا
صدای غرغرش بلند میشد و از قلت آن مینالید .خودش راتنبل جلوه میداد و جز بچند
جای معین سرکشی نمیکرد و مخارج محدودی در هفته مینمود تا شوهرش که همیشه از
«وضع وخیم بودجه» مینالید از ماوقع باخبر شود.
رویهمرفته باید اعتراف کرد که اگر پدرم بیکی دو درآمد ثابت ،و وامهای دولتی و جهیز
مادرم (سیصد هزار فرانک طال) پشتگرمی نداشت مدتها بود که رقم مخارجش «بزیر
صفر» رسیده بود.
ازینرو حد ثابت مبلغی را که برای خرج خانه میداد نگاهداشت و چون میدانست که
خانواده پلووینیک ممکن است روزها را مسخره کنند ،چیزی کم نمیگذاشت.
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در این اثنا عموی دفتر دارم پیشنهاد کرد که بعنوان تعطیل ما را با خود بتونس ببرد
ولی با جواب منفی بسیار خشکی روبرو شد .پدرم آرزو داشت که ما باین مسافرت برویم
و با اینکه عمویم از هر حیث خاطر جمعی الزم را باو داد ،مخارج مسافرت ما سه نفر تامین
نگردید.
(فولکوش میل نداشت حتی صحبت آنرا بشنود) بهمین ترتیب ما مجبور شدیم از قبول
چند دعوت محبت آمیز دیگر خودداری کنیم و بر اثر کسر مرتب بودجه ،مسافرتهای
مربوط بیافتن سرشاخه شجره خانوادگی متوقف ماند کارهای اصلی علم حشره شناسی از
شدت افتاد و حتی از سرگرفته نشد.
اما درباره خودم باید بگویم که به هیچ وجه میل نداشتم باینصورت البل آنژری را ترک
بگویم .الاقل در آنزمان مایل بچنین عملی نبودم .بلی مایل نبودم زیرا بچشم خویش
درهم شکستن قدرت اهریمنی فولکوش را میدیدم و مشاهده میکردم که کمتر از سابق
مورد اذیت و آزار او واقع میشوم.
اما گردشهایم در اطراف قصر روز بروز جالبتر میشد و با وجود ممنوعیت های شدیدی
که برایمان برقرار بود ،هر روز بیشتر از خانه دور میگشتیم سلیطه که میگفت« :زیاد کار
دارد!» زنجیر از دست و پایمان برمیداشت و محاصره مان نمیکرد و گویا منتظر فرا رسیدن
فرصت مناسب بود .من هم کم کم شروع باستفاده از تیغ صورت تراشی پدرم کرده بودم
و اغلب در جاده های خلوتی که فقط دخترکان کوزه بدوش از آن عبور میکردند ،گردش
میکردم و آزادانه سر به تعقیب خرگوشها میگذاشتم.
بوگندو که هنوز سیزده سال و نیم داشت و نمیتوانست از حدود معینی خارج شود در
خیابانهای مشجر باغ میگشت و بخیالش میرسید که خیانتش را ازیاد برده ایم و در واقع
بمناسبت خیانتی که او بما کرد ،مدت محدودیتش ادامه پیدا نمود!
اما من و فردی با خیال راحت کمین دختربچه ها را میکشیدیم و سر راه زنهای گاودار
میایستادیم و برتین کوچول را تعقیب میکردیم «پسر ارباب» بودن باعث میشد که آنها با
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آغوش باز از ما استقبال کنند و مخوصا دست از مادلن الورژره ای دختری که محجوب
و کمرو بود و پستانهایش باال آمده بود برنمیداشتیم خیلی با او بازی میکردیم .اغلب
سدهایش را بخانه میبردیم یا در هنگام گاوچرانی با او همراهی میکردیم.
او میدانست که ما چه میخواهیم و هرگز درباره نیت ما اشتباه نمیکرد و ازینرو الینقط
در چشمانش برقی از بیم و تمسخر و غرور میدرخشید.
مادلن خیلی بیشتر از ما رشد کرده بود و از آن چیزها خیلی بیشتر سرش میشد.
باید اعتراف کنم که من فقط سه ماه پیش متوجه هدف اصلی این هیجانات شدم و
آنهم موقعی بود که یکجفت سگ را در حین عمل دیدم و ببعضی از مسائل و جزئیات
که عفاف خانوادگی مانع از طرح آنها میشد پی بردم .من در ایام کودکی همکالس و یا
همبازی ای نداشتم تا بتقلید از و یا شرکت باوی در بعضی اعمال بپردازم .بعالوه جرات
نمیکردم که مسئله را با برادرانم درمیان بگذارم زیرا آنها درین مورد بی ازاطالع تر ازمن
بودند و مثل خودم از قربانیان طرز تربیتی بشمار میرفتند که طرح مسائل جنسی را
«وقاحتی» میپنداشت و ما را کور و کر بار می آورد.
خشونت این طرز تربیت بحدی بود که من هرگز نشنیدم در خانواده ما راجع بقالن
دختر عموی حامله بگویند« :او آبستن است» بلکه همیشه میگفتند که« :او منتظر بچه
ایست!» آندسته از اعضای بدن که در نظر یونانیان قدیم اعضائی «مقدس و مطهر»
بود ،در نظر این مسیحیان قرن بیستم مظهری از «شرم و وقاحت» بشمار میرفت تمام
اطالعات من راجع باین امور ،بهمین جا بالغ میشد و شاید شما ازین حیث ریشخندم کنید
ولی حقیقت آنست که بی اطالعی ام در امور مزبور بقدری بود که مدتها تصور میکردم
با دختران فرقی ندارد و اعضای بدنم نه از جهت «عمودی» بلکه «افقی» هم مانند دهان
و غیره ،با آنها بی تفاوتست! گاهی بدبختی برای انسان مفید واقع میشود و جهالتی که بر
اثر بدبختی مزبور ،برایم از حیث مسائل جنسی پیش آمد مرا از عیوب و بالیای متفاوتی
برحذر نگاهداشت ولی قوه مقابله با آنها را در وجودم پرورش نداد.
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اولین عکس العمل من در قبال مسائل جنسی ،علنا در نظر آنها ناگوار آمد در آنزمان
من کوچکترین عقیده ای باصول مذهبی نداشتم و عقیده ام راجع بگناه باعقایدم درباره
مذهب فرقی نمیکرد .حتی فکر میکردم گناه چیز خوبی است و فقط از نظر کلیسا بهانه
ای برای تنبیه و توبیخ بشمار میرود و نمونه آنهم قواعدیست که فولکوش برای برقراری
توبه روزانه ،با اتکاء باصول مذهب درباره مان اجرا میکند.
نه! من نمیتوانستم بفهم که طبیعت افراد بشر و حیوانات را نیز مانند گلها و ریاحین
دارای قوه تولید نسلی ساخته است و تازه اگر درکی نسبت به آن داشتیم عبارت از آن بود
که اعضای تولیدی ما نیز مانند اعضای تولیدی گیاهان ،زیبا و جالب و شاعرانه است و
همانگونه که گلها را به همانصورت خوش میتوان زینت اطاق و برج و محراب قرار داد..
منظره اجزای تناسلی آدمی نیز مطبوع و دلپذیر و قابل تماشاست.
البته بسیار بدم می آید که موجود بدقیافه و بیمار و ناالنی مثل فولکوش متعلق
بایندسته از موجودات و مخصوصا از جنس ماده آنها باشد ولی عقیده داشتم که اگر
خداوند بزرگ نمیتوانست ،بعلل فنی آالت تناسلی دلچسبی برایمان خلق کند ،خوب بود
طرز تکثیر و تولید نسل پرندگان را دور وجود ما تعمیم میداد
ازینرو روش من غفلتا درباره این مسائل تغییر کرد .من سالم و بیخیال ماندنم و مدتها
گرد آن نگشتم و خواه بلحاظ غرور جبلی که داشتم و خواه بخاطر عالقه بعفاف خانوادگی-
چه عرض کنم! -از آن حیث بیمی بدل راه ندادم
اما بیدار خوابیهای صبحانه -که ویکتور هوگو بزبان شعر به بهترین وجهی آنراتوصیف
کرده است -و سینه های برجسته مادلن و ساقه های زیبا و دلفریب دختران داراالیتام
که روزهای یکشنبه با لباس تمیز بگردش می آمدند و پاهای هوس انگیزشان از باالی
زانو تا نمیدانم بکجا امتداد می یافت ،چیزهائی بود که نمیتوانستم نسبت به آنها بی
اعتنا بمانم و مخصوصا خارشهای لذت بخشی که در بعضی نقاط بدنم احساس میکردم
و متمایل میشدم که با نوک انگشت ،آنها را بخارانم نشان میداد که هدف تحریکات
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مزبور و مقصود از آنها باید غیر از وسایلی باشد که من بمنظور ارضایشان بکار میبرم گاهی
تصور میکردم که این تحریکات نوعی گرسنگی است -بلی خود گرسنگی است -که از
منبع شکم سرچشمه میگیرد منتها تمایل نامیده نمیشود بلکه معجونی است از احتیاجات
نفسانی و عواطف درونی ،که گاهی بصورت دملهای کوچک و بزرگ بزور میکند و از اینجا
پی بردم که چنین عواملی باید وجود داشته باشد و اصوال جز و زندگی است و به هیچ وجه
نمیتوان از آن اجتناب جست.
ولی باز میدیدم که آتش این احساسات مثل افعی خطرناکی که زبان دو سر خود را
از دهان بیرون بیاورد در ضمیرم شعله میکشد و بهیجوجه نمیتوانم آنرا خاموش کنم.
راستش اینست که نسبت بحقیقت نمیتوان هیچگونه اغماضی نمود زیرا بحقیقت وجود
دارد و به هر وسیله که شده است خود را بما مینمایاند در اینصورت آیا بنظر شما جوانب
مشکوکی که برای نحوه تولید نسل بشر قائل بودم آخرین دسته معتقدات مضحک دینی
ام بشمار نمیرفت و شکل خنده آوری که متدینین عیسوی به غرایز جنسی داده بودند
نبود؟
فردی با آنکه هجده ماه بیشتر از من داشت و حتما دستخوش چنین وسوسه هائی
بود -این هجده ماه را حتما باید حساب کرد! -از لحاظ جرات و اطالع پیشرفتی حاصل
نکرده بود و بلکه کامال در نقطه مقابل من قرار داشت.
بطوریکه پابپای رشد عوامل بلوغ ،نوعی ضعف و درماندگی عملی در و خود نمائی
میکرد .اغلب میگفت:
_ ما میبایست قبل ازینها بادخترها جوش خورده باشیم!
من بزودی اطمینان حاصل کردم که او بدون من هیچ کاری نمیتواند بکند و چون از
سبز شدن سبیل پشت لب و قد و هیکل مردانه اش دل خوشی نداشتم ،تصمیم گرفتم
که شخصا بشکارم بپردازم
«کارتل» بچه ها آخرین روزهای عمر خود را طی میکرد و مبارزات بینابینی جدیدی در
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برابرمان مطرح میشد اما من میل نداشتم دامنه فعالیت های خود را بلبخندها و کلمات
دوپهلوائی که دختران وجوانان بالغ ،بایکدیگر ردوبدل میکنند محدود کنم .افعی جدیدی
در ضمیرم بیدار شده بود که میبایست بهر قیمتی شده ،خفه اش کنم.
خدا عاقبت ما را بخیر کند! نمیدانم فولکوش بخاطر فرونشاندن آتش چه شهوتی،
اجازه داد که ما با هم رفت و آمد کنیم و کاری بکارمان نداشته باشد.
مادلن خیلی توپول موپل شده است و روزبروز بیشتر بقیافه سایر دختران چاق و چله
کرائونه درمی آید و انگار که هر روز برضخامت چربی بدنش افزوده میشود حتما تا سه
سال دیگر مثل غازهای چاق سالنه سالنه راه خواهد رفت ولی حاال هنوز بچه غازی
نیست و از هر حیث برای کاری که میخواهم با او بکنم مناسب است.
بهرحال چه او باکره باشد چه نباشد ،شوهری برای خودش پیدا خواهد کرد و بعالوه
من دیوانه اش هستم انشاالله که شوهرش اگر دست خوردگی درو به بیند ،اوقاتش تلخ
نخواهد شد و با هم زندگانی خواهند کرد.
خوب ،پس باید باو نردیک شد و او را راست و حسابی ..اینهم کار آسانی نیست.
دهاتیها زود میخوابند و وقتی هم شب شد ،بیرون نمیمانند .در ظرف هفته هم فولکوش
مراقب ماست و من نمیتوانم قاچاق بکنم و در حوالی پارک او را ببینم پس فقط روز
یکشنبه میماند که همه بیکارند و تنها در فصل جمع آوری محصول با اجازه کشیش بکار
میپردازند .حاال شد حسابی .وقتی روز یکشنبه مادلن از نماز برمیگردد باید گیرش آورد
و ...راه مراجعتش هم از بیشه کوچک است.
معموال وقتی من تصمیمی بگیرم زود اجرایش میکنم .میل ندارم در انتظار بمانم یا
منتظر دیگران بشوم .اگرچه در عشق –در صورتیکه بتوان این تمرین اولیه و اختصاصی را
عشق نامید! -عاملین باید دو نفر باشند.
باری مادلن مقاومت میکنند تمام فرصتهایم را از دستم باید ،ناامیدم میگرداند و
تعطیالنم را بهدر میدهد .حاال اگر بباالی درخت چنار میروم برای آنست که دروس
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قبلی خود را در آمیزش با این دختر گاودار جوان مورد بررسی قرار دهم و ببینم که چگونه
نتوانسته ام این دختر دهاتی را که گیسوان جو گندمی دارد و تنش بوی جوانه ی جو
میدهد تصاحب کنم.
زیاد از خودم راضی نیستم ،خوب پسر مقصودت چیست؟ آیا این دستهایت که با آن
تنت را میخارانی تمیز است؟ آیا میتوانی خودت را نگهداری؟ آیا میترسی که فولکوش
غافلگیرت کند و او که الاقل سه بار به لذت چنین لحظه ای رسیده باعث ناراحتی ات
بشود؟ آهان فولکوش میخواهی اذیتم کنی؟ ولش کن مگر نمی بینی که مشغول ور رفتن
با آلبوم تمبرش است؟ تا حال توده بیست بار بطرف بیشه کوچک رفته و نتیجه نگرفته
ای ،پیازهای پائیزی دارند گل میدهند و تعطیالت تمام میشود ،چرا از باقیمانده تعطیالت
استفاده نمیکنی؟ زودباش باید قبل از مراجعت ب 7موفق شوی! آیا اگر این احتیاج تا
آنجا که تو حس میکنی طبیعی است ،ضرری بحال شما دونفر دارد بازهم میخواهی عفیف
بمانی احمق؟
آیا وقتی انسان آب در دهانش جمع شد ،نباید تف بیاندازد؟ مگر نمیدانی همانگونه
که وجود ،نمونه ای از قدرت خداست ،سالمتی عمومی بدن هم مستلزم آنست که آب
دهانت را تف کنی! عفاف ،مستلزم خودداری نیست ،اقدام عمدی است ،تا اقدامی نکنی
که کسی نمیگوید عفیفی؟
خودم را ترغیب میکنم بخودم نیرو میبخشم جان تازه میدمم بعد در اولین فرصت
دوان دوان بطرف چمنزارهای که سه درخت نارون دارد میروم.
مادلن اغلب آنجاست و برای برادر کوچکش ژرژ جوراب پشمی میبافد .چتر درخت
نارون او را از نور آفتاب و ریزش باران مصون نگاه میدارد .گیسویش که بطرز دلچسبی
آنرا بافته ،روی پستانهایش افتاده است وقتی نزدیک میشوم چشمهایش برقی میزند و
من میفهمم که کامال زاغ است.
امروز دیگر آدم سخاوتمندی شده ام و میتوانم بگویم که چشمهایش حتی طالئی
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است! بدون آنکه سالمی کنم کنارش مینشینم و او میگوید:
_ آقای ژان احتیاط کنید برادرم درین نزدیکها مشغول چیدن چغندر است.
نمیشود .باید ببوسمش .دستهایم را بگردنش میاندازم .بعد آهسته آهسته پائینش
می آورم تا ببند کرستش میخورد و آنجا میایستد .وقتی نوک انگشتانم با حوالی پستانش
تماس پیدا میکند ،مادلن بدون آنکه یک کلمه بگوید آنها را میگیرد و دو بازویش را به پهلو
فشار میدهد ،بهر قیمتی شده است باید ازین سد عبور کنم.
آیا باید کلمات عاشقانه در گوشش بخوانم؟ عجب کار مضحکی؟ مرواید را که دیگر
نمیشود خراب کرد؟ ناگهان تصمیم خود را میگیرم بدون آنکه تکان بخورم سرم را بعقب
میبرم او میفهمد و قبل از انکه لبم بروی لبش قرار گیرد ،بالحن مرتعشی میگوید:
_ «اوف!»
خوب تمام شد ،یک پله جلو رفته ام و حاال باید سعی کنم که لبم را پاک نکنم مادلن
میپرسید:
_ آقای ژان شما بمن محبت دارید؟
در کرائونه محبت همان معنی عشق را میدهد .نه! من باین دختر عالقه ای ندارم،
خودم را کنار میکشم و قدری دورتر مینشینم و میپرشم:
_ مادو جان عصبانی که نشدنی؟
_ نه ،فقط کمی!
و میخندد چون میخندد ،جری میشوم و باز شروع میکنم .ایندفعه دیگر درست و
حسابی پستان چپش را در دست خود میگیرم و مشغول مالیدن میشوم ،خیلی نرم است
او مانع من نمیشود و مثل دفعه قبل دستم را نمیگیرد .دیگر بفکر ژرژ که صدای کج
بیلش شنیده میشود نیست.
بعدولش میکنم و دوان دوان بالبل آنژری میروم .درسرتاپایم آتش وجد وشعف زبانه
میکشد .فردی که بعد از متارکه مان ،تنها در باغ قدم میزند ناگهان متوجه شور و هیجانم
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میشود و میپرسید:
_ هوم ،چه شده؟
خیلی میل دارم که باو بگویم کارم را کردم ولی بقدری مغرورم که فکرش را نمیتوانید
بکنید و میل ندارم باین آسانی برایش مفید واقع شوم و بخودم حق میدهم که اگر میل
بچنین کاری داشته باشد ،طوری رفتار کنم که تا آخر بتوان کنترلش کرد! پس امروز باید
از چیزهای دیگر صحبت کنیم میگویم:
_ فردی جان از گیل رسیده است؟
شوخی کنان جواب میدهد:
_ نه! اینروزها صحبت گالبی است .ازگیل را باید وقتی خوب پخت خورد.
هنوز جوابم بگوشش نرسیده است که فولکوش مثل اجل معلق سرمیرسد و برای آنکه
صحبتمان را تغییر دهد داد میزند:
_ هوم؟ بازهم که دارید زیرگوشی صحبت میکنید؟
مادرجان خیلی معذرت میخواهم مدتهاست که بتو احتیاجی ندارم البته عدم احتیاج
بر اثر غلیان بغض و کینه ام نیست .اما ،واقعا بعلت آنست که سرم خیلی مشغول است.
با این وصف میل دارم که تو درباره ام بخطا نروی ،کاری که من کردم ،بدون شک فقط
ارضای ساده غزیزه جنسی ام بوده است که درین سنین رشد پیدا میکند و وقتی من در
جریان آن افتادم هیچ وسیله ای نمیتواند قلب مرا متوجه تو گرداند .فکر نکن که این
مسئله به تو ارتباطی ندارد .تو یک زن بیش نیستی ،حال آنکه تمام زنان دیگر باید جور
سختگیریهای تو را بدوش بکشند ،خیال میکنی مبالغه میکنم؟ خیر! گوش کن من عقیده
دارم که اگر مردی ،زنی را بی سیرت میکند ،قسمتی از آن هم سهم مادر اوست .مگر
نمیدانی که فقط از دهان نباید تف کرد؟
بازهم روز خدا ،روز یکشنبه فرا رسید .یکشنبه ای که جزو مواهب الهی برایم محسوب
میشود .روزهای یکشنبه من مثل سالطین ،از قیل و قال روزانه سلیطه ،آسوده میشوم!
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ابراهیم پاشا ،عبدخدا و حشره شناس بزرگ مصری ،یکسری تمبر مصر ،از قاهره برایش
فرستاده است که او باید این هفته را بجمع آوری و تدوین آنها بپردازد .من فردی را در
حاشیه باغ گذاشته ام تا مواظب او باشد و هم مراقبت کند تا کارم را انجام بدهم.
گفتم که وقتی موقع «خطر» رسید باید سرود مذهبی دیه ایالدیه ایره را سوت بزند،
اما خودم زیر درخت تبریزی یعنی جائیکه برای اولین بار جوجه قرقی در آن پیدا کردم
میایستم .زنگ ختم نماز صدا کرده و حاال یکریع از آن میگذرد ،مادلن نباید بیش از این
دیر کند.
آخ آمد .لباس روز یکشنبه اش را پوشیده و در ظاهر چندان هوسم را جلب نمیکند.
کاله حصیری بزرگی که روبان مخمل بادامی دارد بسر گذاشته است و لباس تندرنگ
قشنگش ابدا با آن جور در نمی آید.
این لباس را حتما از سگره خریده است و در مجموع .یک عروسک رنگی جلوه میکند.
حتما میداند که منتظرش هستم و از اینرو خیلی آرام راه می آید .مثل آدمی که عجله
ندارد ،خودش را باین و آن چیز سرگرم میکند زیرا دخترها بخصوص دوست دارند که
مردها کمینشانرا بکشند ،نه اینکه عصبانیشان کنند.
_ آهای مادوجان!
حیران میایسستد و باطرافش نگاه میکند ،ناگهان زیر درخت تبریزی چشمش بمن
میافتد و متوجه میشود که چند شاخه کوچک و خمیده آن تشکیل پناهگاه کوچکی را داده
است .کمی مردد میماند و بعد بر طبق عادت پیراهنش را الی رانش میگذارد و با احتیاط
تمام بطرفم می آید.
مثل معمول ساکت است .چه بگوید؟ پستانش زیرگیسوی بافته اش دیده نمیشود.
من جای تمیز را قبال انتخاب کرده و از خس و خار قبال جارویش نموده ام .او فقط باید
بنشیند و برویم بخندد.
مقدمات کار شروع میشود .من شروع باستفاده از حقوقی که بدست آورده ام میکنم و
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پستانهایش را شدیدا میمالم نیم ساعتی با اینکار مقدماتی میگذرد .صدای سوت ممتدی
شنیده میشود .گوشها را تیز میکنم.
نه صدای سرود دیه ایره نیست .بابا سیمون است که دارد گاوهایش را بچرا میبرد.
خوب وقت را بیهوده نباید تلف کرد .من فقط یکساعت وقت دارم ،آهسته دستم را از
روی پستان چپ پائین میاورم و از روی رانش عبور میدهم بعد ،بزیر پیراهنش میبرم و
بند کرستش را میگیرم میگوید:
_ پس شما این را میخواستید آقای ژان؟
باز تدارکات کار شروع میشود ،اطراف کرست و دور کمرش را دست میمالم نیمساعت
میگذرد کبوتری باالی سرمان بازی میکند و گاه بالبالی شاخه درخت فرو میرود
آه کبوتر جان ،بخت با تو یار بود که از آشیانه ات بیرون رفتی برای اینکه این کبوتر را
من از النه اش بیرون آوردم هنوز زیردستم مقاومت میکند .ولی بتو اطمینان میدهم که
نخواهد توانست از چنگم بگریزد.
مقدمات تمام میشود!
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مادلن باکره نبود و سعی هم نکرد آنرا بمن بقبوالند .معهذا من بفردی گفتم که
بکارتش را گرفته ام و ظاهرا خیلی دیر متوجه شدم که از این سفره گشاده میتوانم استفاده
کنم زیرا مادلن -بقراریکه میگفت -از سه ماه پیش متوجه شده بود که چقدر ابله و تازه کار
هستم .واقعا هم باید اعتراف کنم که او را آنچنانکه بود نشناخته بودم.
برادرم خوشحال است .مثل اینکه این بچه خلق شده است تا از فتوحات دیگران
شادی کند .اما مثل اینکه راضی نشده ام .درست است که جریان عمل آنطور که دلم
میخواست نبود ،ولی وقتی دخترک از جا بلند شد و با احتیاط تمام پیراهنش را پائین آورد
و بمن گفت« :خوب ،حاال راضی هستید نیست؟» ناگهان احساس کردم که میلدارم
کشیده ای بصورتش بزنم.
میل داشتم که آن گیسو بریده در مقابلم گریه کند و او را بگریانم اما بهر صورتی بود
خود را نگاهداشتم زیرا عالقمند بودم که برای مدتی روابط خویش را با او حفظ کنم و تا
وقتیکه چیز بهتری گیرم نیامده است او را از دست ندهم .اما او مواظب حرکات خویش
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هست زیرا در موقعیکه میرفت سرش را بروی سینه ام گذاشت و چون گیسوی بافته اش
روی سینه ام چین خورد با لحن محبت آلودی زیر لب گفت:
_ اوه باور کن که خیلی دوستت دارم ،میدانی دوستت دارم.
آه نه! نه! من نمیخواهم او دوستم داشته باشدو هیچکس دیگری هم نباید چنین حقی
بخود بدهد .مخصوصا او بچه مجوزی مرا «تو» خطاب میکند؟ مگر روابطمان تغییر کرده
مگر فاصله ی ما کم شده! یا خصوصیتی بهم زده ایم که با این وضع مضحک مرا «تو»
خطاب میکند؟ فقط عشق کردم ،همین! یعنی عملی که آنرا بعشق نسبت میدهند و غیر
ازین کاری صورت نگرفت؟ تا اینجا بس است و هروقت الزم بدانم ،بکلی درش را تخته
خواهم کرد.
قضیه را کش دار نباید کرد .من برای اولین بار با زنی طرف شدم ،برای اولین بار دیدم
که برابرم مقاومت میکند و برای اولین بار تصاحبش کردم (اول از لحاظ خودم!) خوب،
حاال باید بدوم و بروی درخت چنار بروم و کمین سایر دختر دهاتیهای البل آنژری را
بکشم.
راستی آقای رزو در چه سنی برای اولین بار در عمرش با زنی طرف شد؟ گمان نمیکنم
که غیر از زنش ،رنگ زن دیگری را دیده باشد .اما درباره برادرانم ،این ابله ها را ولشان
کن!
پس منبعی که بمن نیرو و قدرت میداد این بود .حس میکردم که دیگر مرد جوان و
عزلت پیشه ای نیستم تا از راه غیرطبیعی اطفاء شهوت کنم ،دختری در اختیار داشتم که
احتیاجات خود را از طریق او ارضا میکردم .این فکر بمن نیرو میبخشید ولی ناگهان فردی
ضربه محکمی به پشت من زده گفت:
_ ای تغار آبگوشت خدا لعنتت کند ،کارت تمام شد؟ بیا برویم!
فولکوش گول نخورده است؟ با آنکه کوچکترین سوء ظنی باصل مطلب نمیبرد
«آنتن» هایش باو خبر داده اند .اما میبیند که در برابرش جوانی ایستاده است که زل زل
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توی چشمش نگاه میکند و برخالف سابق از میدان بدر نمیرود و حاضر نیست بیهوده
سیلی بخورد و برعکس چشمانش از فرط تحقیر و طغیان میدرخشد و حس میکند که
زمان پاره کردن زنجیرهای او از وجودش فرا رسیده است.
_ کج بیلت را ول کن و بیا بگردش برویم.
دیگر شکایت از انبوه مگسی که روی جعبه های سولفورد و کربن زیر شیروانی جمع
شده است چه فایده دارد .فشار بیاورد؟ برکه؟ برتغار آبگوشت که مغرورانه عضالت
ورزیده بازویش را باو نشان میدهد و شکی ندارد که در موقع لزوم میتواند از آن استفاده
کند؟ یا الاقل جسهای متوالی و آن فرار افتضاح آور را دربیاورد؟ خوب پس باید آرامش
گذاشت و آنقدر کارش نداشت تا جسارتی پیدا کند و مرتکب خطای جبران ناپذیری
گردد که بتوان او را بدارالتادیب فرستاد.
آنوقت یعنی وقتیکه این آتش افروز ،از میدان خارج شد ،میتوان دوباره بر البل آنژری
سلطنت کرد و دوباره مثل سابق بیک النه زنبور تبدیلش ساخت.
اما اگر مادرم «آنتن» هائی دارد که بکمک آنها از حرکاتم باخبر میشود ،من هم آنتنی
دارم .راستی مگر میشود که من فرزند او باشم و بعضی از خصائص خوب و بد او را بارث
نبرده باشم؟ نه! و ازینرو بجز تمایزی که بین ما از لحاظ جنسیت برقرار است ،در تمام
صفاتی که خداوند اشتباها باو داده و او هم باکمال پرروئی از آنها استفاده میکند ،شریک
هستم.
من هیچ صفت و سلیقه و حتی خطی در قیافه خود سراغ ندارم که درو ندیده باشم،
گوشهای بزرگ موهای خشکیده چانه پهن تحقیری که برای ضعفا فائل هستم؛ قساوت و
سنگدلی ،نفرت از نازک نارنجی ها ،روح عاصی و طوفانی عالقه بشلوغی و جار و جنجال
دوست داشتن خوراکهائی از قبیل گوشت میوه و ترشی لجاجت خست قدرت اراده و اراده
بقدرت تمام اینها چیزهائیست که بین من و او مشترک است .زنده باد فولکوش! اگر چه
من فرزند تو نیستم ولی فرزند خلفت بشمار میروم.

324

افعی در مشت

فولکوش باین دلیل است که تا مدتیکه با یکدیگر زندگی میکنیم تو نمیتوانی بعملی
دست بزنی که قبل از اجرا ،از آن باخبر نشوم .وقتی بفکر چیزی میافتی من قبل از تو به
آن مشغول شده ام ،وقتی میخواهی بکاری شروع کنی ،من قبال آنرا شروع کرده ام و اگر
الزم شود ،قادر خواهم بود که از خود قویا دفاع کنم ،حال آنکه حرارت جوانی تو بتدریج
از بین میرود و بتن من می آید.
بهمین دلیل است که فهمیدم درصدد وارد آوردن ضربه ای بمن هستی .سکوت و
آرامش موقتی ات ،بمن می فهماند که باید مواظب خود باشم .دیگر از نظر احتیاط کمتر
بحوالی بیشه کوچک میروم وانگهی چه فایده دارد که هرروز در زیر آن درخت چتردار
مرتکب حماقتی بشوم.
هر یکشنبه خود مادلن بزیر درخت سدر می آید و جیره اش را میگیرد و میرود .پس
من مراقب تو هستم .مراقب مراقبت تو هستم هر دو مراقب یکدیگر هستیم .بیچاره آقای
رزو ازین آرامش منزل بخودش تبریک میگوید .یادم نمیاید که در جوانی ام هیچ دورانی
باندازه این دوران اعصابم را تحریک کرده باشد .برادران محتاط و دور اندیشم مضطربانه
منتظر تماشای آخرین صحنه مبارزه ما هستند .این صحنه چندان طول نخواهد کشید
ولی آنها هر کدام برحسب ذوق و سلیقه خود ،برای شرکت در آن آماده میشود.
بوگندو از من کناره میگیرد ،به اطالقش میرود و برای غذا دادن به سگ باوفایش از
آن خارج میشود
فردی که همچنان متزلزل و ترسوست -از دور مراقب حرکات ماست ،بنفع من
جاسوسی میکند و همانطور که سگ مادلن گاوهایش را مطیعانه باخور میرساند ،اخبار تازه
برایم می آورد و دم از اطاعت وارادت میزند .یک روز میگوید:
_ مواظب باش! بمحض آنکه از اطاعت بیرون رفتی ،فولکوش باطاعت میرود .من
نمیدانم در آنجا چه میکند .اما از اول هفته تا حال بیش از شش بار دیدم که باطاقت رفته
و در را از پشت بسته است.
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بیچاره ظریف پیر هم درین مبارزه ،با من همدردست .او انگشتش را بعالمت :خانم
درهم میکند .سبابه اش را به عالمت اغلب دور چانه اش میگرداند ،و با دست مربعی به
عالمت اطاق رسم میکند و آنوقت سبابه اش را بطرفم میگیرد تا بمن بفهماند که خانم،
خیلی با طاق شما رفته است.
بیچاره جرات نمیکند که دهانش را بعالمت مواظب باش! مثل کون مرغ جلو بیاورد
ولی طرز حرکاتش طوریست که این کلمه از آنها مستفاد میشود.
دقت میکنم ،فولکوش پستوی اطاقم را تجسس کرده است حتما پستوی اطاقم را زیرا
اوال جدارش زخم برداشته و ثانیا یک شیشه گنجه آن از جا در رفته است.
البد بفکرش رسیده که چیزی شبیه به آنچه که در اطاق فردی پیدا کرد ،در اطاقم
پیدا کند .باور نمیکنم که چنین چیزی پیدا کرده باشد ،وانگهی اهمیتی ندارد زیرا دو
کشوی گنجه ام تقریبا خالی بوده و مهماتم در کتری کهنه ای پنهان شده و روی درخت
بلوط سن ژوزف واقع در باغ جا گرفته است .فولکوش ازین قضیه چیزی نمیداند و ازینرو
بامید یافتن چنان گنجینه ای به جستجوهای غیرقانونی میپردازد.
برای آنکه اذیتش کنم ،قطعه کاغذی را برمیدارم و رویش مینویسم :ای سنگدل! بعد
آنرا در کشوی اولی میگذارم در کشوی دومی نیز کاغذی نظیر آن قرار میدهم .بعد برای
آنکه بتوانم تجسسات او را تماشا کنم ،کاری را که قبال با فردی برای حفظ ارتباط بینمان
کرده بودم تکرار میکنم.
یعنی آجری را از الی دیوار بین اطاقم و برج زیر شیروانی برمیدارم.
خوب ،حاال خواهم توانست با کمال خوشحالی در موقعیکه فولکوش بخشم دیوانه
واری دچار میشود او را ببینم .آنوقت پیشخوان عمارت میروم و در حالیکه صعود از پلکان
سمت راست را شروع میکنم ،فریاد میزنم:
_ من میخواهم بالبرتونیر بروم تا برای پدر ،کره بیاورم .بیچاره نمیداند که بالفاصله
راهم را کج میکنم و پاورچین پاورچین از پلکان سمت چپ باال میروم و روی کف اطاقی
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که در حدود سقف آن آجرش را برداشته ام دراز میکشم ،او خیال میکند که خانه خالی
از غیره شده و میتواند بکاوش روزانه خویش بپردازد صدای پایش را میشنوم .حتی این
احتیاط راهم نکرده است که کفش سرپائی بپوشد.
داخل میدان دید من شد! آمد -مضحک است!
تازه سرش را شسته و حوله بزرگی مثل عمامه دور موهای معدودش پیچیده است.
حتی لحظه ای هم صبر نمیکند .یکراست بطرف پستو میرود ،روپوش آنرا برمیدارد ،چراغ
را روشن میکند ،و ناگهان فریاد خشم و غضبش به آسمان بلند میشود.
می بینم که از جا میجهد ،میلرزد و کاغذ را قطعه قطعه میکند اما باز خونسرد میشود،
قطعات کاغذ را جمع میکند ،در جیب رو بد شامبرش میگذارد .خوب چرا کشوی دوم
را باز کند؟ من باید احتیاطم را کرده باشم .روی تختخوابم مینشیند .مدتی بیکجا خیره
میشود و بفکر فرو میرود .لبخندی روی چهره اش نقش میبندد و بعد مثل طلوع فجر
یک روز یخبندان زمستانی در تمام صورتش پخش میشود .خبردار! مادام رزو جواب
مشت را با مشت دریافت کرده است.
بعد ،از اطاقم خارج میشود و با طاق خودش میدود .این هم یکی از بزرگترین اشتباهات
اوست زیرا نمیبایست برود .حاال که دوید الید کار با عجله ای دارد و بنابراین بزودی
برمیگردد معنیش اینست که آوردن چیزی را فراموش کرده است واال سرجایش میماند.
اما این چیز چه چیزی میتواند باشد و چه خطری ممکن است متوجهم کند؟ خوب زیاد
نباید بفکرش بود ،حقه بازی بقدری عمل ساده ایست که حاال تعجب میکنم چرا زودتر
ازین متوجه آن نبودم آیا میل دارد شیئی گرانبهائی از اموال اطاقش را باصطالح «کش
برود» و آنرا در اطاقم قایم کند و بعد زبان بناله و فغان بردارد و از پدرم بخواهد که تمام
عمارت را بگردند و آن شیئی گرانبها را در اطاقم پیدا کنند؟ آری حتما نقشه او چنین
است ،قسم میخورم.
ولی عجله نباید کرد .من نمیتوانم اجازه بدهم که به چنین کاری دست بزند .اما باید
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بدانم که مقصودش چیست .چون راهروها طوالنی است .پس میتوانم زودتر از فولکوش
با طاقم بروم .میروم و کنار میز اطاقم پشت بدر مینشینم .اما آئینه جیبی ام را بدست
میگیرم و بدوات تکیه میدهم .ناگهان این صدا را پشت سر خود میشنوم:
_ آهای! باین زودی برگشتی!
_ بالبر تو نرفته بودم .فردی رفت.
سرم را برنمیگردانم ظاهرا متوجه قضایا شده است.
_ بیخود در چنین موقعی در اطاقت ماندی!
آن تن لش پست فطرت ،پس از گفتن این کلمات در را به آرامی بست و بنظر خودش
اینکار را بوقت دیگری موکول کرد .اما من فهمیدم که چگونه با او رفتار کنم زیرا قبل
از آنکه او در را پشت سرش به بندد از درون آئینه کیف بزرگی را که بدست داشت
دیدم .بلی کیف ،کیف مخصوصش را که قصد داشت سرقت آنرا بمن نسبت دهد .فکر
نمیکنید بعد از ثبوت چنین جرمی فرستادن من بدارالتادیب چقدر مشروع جلوه میکرد؟
خوب حاال بفکر فرو رفته ام ،چطور باید سایه این تهدید موحش را که از ناحیه او بر
سرم سایه است .برطرف ساخت؟ نمیتوانم اطاقم را تنها بگذارم و ضمنا ممکن نیست
در اطاقم محبوس بمانم؟ آیا به پدرم خبر بدهم؟ آخر او از من دلیل خواهد خواست و
چون دلیلی در دست ندارم ،از تلقینات کودکانه ام متنفر خواهد شد .آیا الزمست جریان
را توسط پست رستانت باو بنویسم؟ چه دلیلی برای قبول آن وجود دارد؟ فولکوش خواهد
گفت که تمام پیش بینی های الزم را کرده بود و حتی میدانست با شکست مواجه خواهد
شد او را در حین عمل گرفتار کنم؟ بلی اینکار بهتر است و بکارهای پلیسی شباهت
پیدا میکند .حاال که میدانم نقشه او چیست ،شکست دادنش کار آسانیست .اما نباید
فراموش کرد که پدرم حاضر نیست شکست زنش را از دست یکی از فرزندانش با دیده
اغماض بنگرد .اگر من بروی درخت چنار بروم تا مشغول تماشا بشوم .آیا فولکوش از
غیبتم استفاده نخواهد کرد؟ چرا بیش از دو دقیقه وقت که برایش الزم نیست .مضحک
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است .من در اطاقی که عدم اعتماد و نگرانی به آن پا بندم کرده قادر به هیچ عملی نیستم
البته قادر بعملی هستم ولی این عمل فکر کردنست و االن درست مثل موقعیکه بروی
مرتفعترین شاخه چنار میروم و در ارتفاعی برابر با ده متر از سطح زمین مینشینم ،فکرم
خوب کار میکند .اما نمیخواهم و نمیتوانم بر اثر اجبار تصمیمی بگیرم .حاال خوب میفهم
که این درخت مظهر استقالل و غرور و سربلندی من است و از زمین کرائونه غذا میگیرد،
اما سر به ابرها میساید و بکمک باد مغرورانه سرمیجنباند .ای مظهر استقالل عزیزم.
حاال بکاری که تو نمیتوانی انجام دهی دست خواهم زد .ازینجا خواهم رفت .بلی باید
بروم و هر چه زودتر بروم.
یکمرتبه دیگر فرار کنم؟ نه .اگر چه فولکوش چنین میلی دارد ،نه من نباید این تمایل
اورا بجا بیاورم ولی افسوس که الزم است از اینجا بگریزم .ولی اگر مثل یک رقیب همروز
با او مبارزه کنم ،خودش پیروزی برایم محسوب نمیشود؟ اوهم وقتیکه دید بمقصودش
پی برده ام و بعد از علنی ساختن آن رفته ام ،از رفتنم خشوحال نخواهد شد؟ من نمیتوانم
بگویم« :مجبورش کردم که میدان را خالی کند ».ولی او هم نمیتواند ادعا کند که مرا از
خانه بیرون کرده است .پس باید برادرانم را بهمراه ببرم .اگر آنها بیایند هیچکدام از دو
رقیب اصلی ناگ اوت نشده ام و حتی من امتیاز بدست اورده ام.
هیچ وسیله ای ندارم ،هیچکس با من کمک نمیکند .متکی بکسی نیستم .نمیتوانم
پنج دقیقه وجود فولکوش را در برابر خود تحمل کنم او زنی نیست که میدان را خالی کند
ولی هر دومان میتوانیم هر چه در چنته داریم بیرون بریزیم .باالخره یکباره برای همیشه
طینت یکدیگر را خواهیم فهمید؟
فولکوش میشنوی؟ خدا بامنست .صدای موتور اتومبیل را میشنوی؟ آقای رزوست
که بیخبر از همه جا از سگره باز میگردد .فرصت خوبیست .در را باز میکنم و محکم
پشت سرم میبندم .با سروصدای فراوان از پلکان پائین میروم مادر جان تو میتوانی باطاقم
بروی .کیفت را بگیر و باطاقم برو .من بیخیال بطرف درخت چنارم خواهم رفت.
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در هزار و هشتصد متری ،برج ناقوس کلیسای بخور سوله دو زیر آفتاب میدرخشید.
ساعت چهار و ربع است .پسر جان ،تکان بخور!
وقتی دوباره از پلکان باال میروم با مادام رزو برخورد میکنم .او لبخند دندان نمائی بر
لب میراند و دندانهای طالئیش را بمن نشان میدهد .من باچنان احترام و تواضعی از سر
راه او کنار میروم که لبخندی روی لبش یخ می بندد.
حاال در اطاقم هستم .کیف دستی او را که بی هیچ دلواپسی در اطاقم گذاشته برمیدارم.
ششهزار و هفتصد فرانک پول در آنست تا دزدیدنش را بمن نسبت بدهد! فولکوش ،تا
فردا صبح دماغت خواهد سوخت .خطر اینکه مادرم هر لحظه سر برسد و در اجرای
نقشه خود شتاب کند ،برایم اهمیت دارد .کیف را در جیب میگذارم و بی آنکه عجله ای
کنم بطرف سرسرا میروم .یکساعت وقت دارم .مادام رزو در سرسرا با نگاههای سوء ظن
آلودی مراقب برتین رختشوست .در موقع عبور نگاهی با طاقهای برادرانم میاندازم خالی
هستند .دیگر راحت میشوم.
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_ مادرجان ،ممکن است یک دقیقه بحرفم گوش بدهی؟
فولکوش که خیال میکند گوینده بوگندوست ،زیرا فقط اوو پرابا لفظ مادرجان مورد
خطاب قرار میداد ،چشمش را بلند میکند و میگوید:
_ می بینی که خیلی مشغولم عزیزم.
ادب رعایت شد .حاال نوبت توست که حرف بزنی؛ من قدمی بجلو بر میدارم و
میگویم:
_ ببخشید ،فقط حساب کوچکی است که باید باهم تصفیه کنیم.
فولکوش از جا بلند میشود ،دستمال ظرفشویی را بطرفی میاندازد و چنانکه گوئی
متوجه موضوع شده باشد ،فریاد خشم و غضبش بلند میشود و جیغ زنان میگوید:
_ پسرم! داری عصبانیم میکنی! من اجازه ندارم که درینجا از کسی پذیرایی کنم.
باز قدمی بجلو برمیدارم و لبم را فشار میدهم ولی ناگهان دست از لب گزیدن میکشم
و میگویم:
_ مادر! همین االن! در مدت غیبت من ،شما باطاقم رفتید و گویا یادتان رفت کیفتان را
مجددا همراه ببرید .من عالقمندم که هرچه زودتر انرا بشما بدهم .همچنین مایلم بشما
بگویم که منتظر چنین عملی بودم .وقتی شما بار اول داخل اطاقم شدید من از سوراخ
آجری که از الی دیوار درش آورده بودم تماشایتان میکردم.
وقتی برای بار دوم به آن برگشتید ،کیف را در دستتان دیدم و متوجه شدم بعلت
حضور من اجرای نقشه خود را به تعویض انداختید .من – عا -لما -و -عا -مد -ا حرفی
نزدم تا شما بتوانید نقشه تان را اجرا کنید .متاسفم که در اجرای آن شکست خوردید.
فولکوش جوابی نمی دهد .مثل مجسمه گچی بی حرکت میایستد .آب در دهانم
خشک میشود و میگویم:
اگر بتوانیم درباره عواقب عملتان را با یکدیگر موافقت کنیم قضیه بجائی منجر نخواهد
شد ولی من آنقدر منتظر ماندم تا بتوانم کیفتان را بشما بدهم .بفرمائید ششهزار و هفتصد
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فرانک در آنست.
فولکوش دستش را دراز میکند ،پولش را میگیرد ،یک کلمه حرف نمیزند و دانه دانه
اسکناسها را مجددا میشمارد .من اضافه میکنم:
_ حتما خیال بدی درباره ام داشتید.
گویا عشاق هم بهمین فکر ،منتهی به معنای دیگری بمعشوقه خویش میگویند ،چقدر
مهربانی! فولکوش عاقبت تصمیم میگیرد حرف بزند و میگوید:
_ پس از دزدیدن پولم هم برایت کافی نبود؟ میخواهی مرا یعنی مادرت را متهم
باجرای عمل سوئی کنی؟ الساعه خواهیم فهمید که عقیده پدرت درین باره چیست؟
خدا را شکر! او بوضع مضحکی دچار شد که نمیتواند خودش را حفظ بکند .بدون
شک نخواهد توانست از خود دفاع نماید زیرا من برای دفاع از خود بعالیترین کار دست
زده ام.
خوب ،اوزن بیچاره ایست که در جستجوی مستمکی است .میزنم بزیر خنده و
میگویم:
_ قبول دارم مادر! پولت را دزدیدم ولی پنج دقیقه بعد آنرا بتو پس دادم .پدرم خنده
اش خواهد گرفت.
همانطور که دو برادرم وقتی در آخرین دفعه باطاقم رفتی ،تو را دیدند و از خنده روده
بر شدند! البته آنها فراموش نخواهند کرد که مشاهدات خود را از سوراخ دیوار برای پدر
بگویند.
بلوف میزنم .بشهادت برادرانم احتیاجی ندارم ولی مطمئنا که فولکوش از فرط غرور،
آنها را بمناسبت مشاهداتشان سوال پیچ نخواهد کرد اما با شرکت دادن آنها در کار خود،
مادرم را مجبور میکنم که از تکیه به ان دو شاهد ضعیف و مزاحم خودداری کند.
حساال امتیازی در مسابقه بدست آورده ام و برای آنکه باو بفهمانم از چیزی نمیترسم،
حرکتی شبیه برفتن میکنم .ولی هنوز بدراطاق نرسیده ام که فولکوش میگوید:
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_ تغار آبگوشت؟!
بلی اسم من همین است معهذا چند قدم در راهرو برمیدارم.
_ خوب ،با تو هستم ژان! بنزدم بیا!
با تحقیر برمیگردم .اما زیاد طولش نمیدهم .گویا میخواهد سرش را هم بیاورد.
_ بنشین!
مینشینم .فولکوش پشتش را بمن میکند و مشغول تماشای پارچه ظرفشویی میشود.
برای حفظ برتری سرفه ای میکنم و پس از آنکه گلویم صاف شد میگویم:
_ مادر! با من حرفی داشتید؟
مادام رزو انکار نمیکند،
_ آری ،باالخره  ...شاید .من از جریان سردرنمیاورم .خدا میداند که چرا پای برادرانت
را درین ماجرا بمیان کشیدی حال آنکه نصف ارزش تو را ندارند .حاال کم کم دارم
متوجه حقه تو میشوم .خواستی مرا دربن بستی گیر بیندازی .اما مقصودت چه بود .چه
میخواهی؟
_ میخواهم بروم ،مادر!
_ آه ،پس این بود؟!
میتوانست بالفاصله بگوید ،موفقم! اما تا این حد نسبت بهم صادق نبودیم و چنته
مان خوب خالی نشده بود .او توضیحی نداد ولی هر دو میدانستیم که با آخرین قوای
خود ،دریک مرحله نهائی مشغول مبارزه هستیم.
اصل آن بود که هر دو در آن واحد تصمیم گرفته بودیم باین غائله خاتمه بدهیم و بر
سر حرف خود نیز ایستاده بودیم .فقط میبایست معلوم شود که افتخار پیروزی نهائی با
کیست .مادام رزو و تصور میکند که اجازه رفتن از و میخواهم و میل دارد نظر خویش را
بر من تحمیل کند:
_ پسرجان! منهم نظرم همین است .من از شیطنت های شما و مخصوصا از شرارتهای
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تو بتنگ آمده ام .انشاءالله که ژزوئیت ها بتوانند شما را وادار باطاعت از او امر الهی کنند!
آنقدر صبر میکنم تا آخرین کلمه حرفش که ادای آن مشکل هم هست تمام شود.
برای فولکوش اهمیتی ندارد که از غضب دستش را بلبه تیز بشقابها بگیرد و چهار قطره
خون سرخ رویشان باقی بگذارد( .این خون ریخته نمیشود؛ بلکه چنین بنظر میرسد!)
عاقبت تصمیم میگیرد که رشته صحبت را عوض کند و استراحاما میگوید:
_ وقتی حسابهایمان تصفیه شد ،دیگر فایده ای ندارد که جریان این کمدی مضحک
را با پدرت درمیان بگذاریم تو از عهد من برامدی .موافقی درباره رفتنشان با او صحبت
کنیم؟
اجازه نمیدهم که آخرین پرده نمایش را او بازی کند .بلند میشوم و در حینی که
میروم ،در راهرو فریاد میزنم:
_ بسیار خوب ،ولی مادر! من با تکیه بموافقت شما پدرم را به لزوم رفتنمان متقاعد
خواهد کرد.
مادام رزو با صدائی آهسته گفت - :اوه  ...پدرت  ...پدرت؟
حساب تصفیه شد ،پنج دقیقه بعد در جنگل کوچک بودم دیگر احتیاط الزم نیست.
چند روز دیگر من البل آنژری را ترک خواهم گفت .ازین چند روزه استفاده کنیم! پیازهای
وحشی حاشیه جنگل .پیازهای زیبای پائیزی مثل آدمهائی که سر از خواب ناز بردارند،
چشمشان را باز میکنند.
من زیر چشمان دختران گمگشته و زیر چشم سگ الورژره ،که به هیچ رگ و ریشه ای
تعلق ندارد ،با مادلن خودم عشق میکنم .بعد بالمقدمه باو اطالع میدهم که میخواهم به
مدرسه شبانه روزی بروم ،حادثه تاثرانگیزی نیست .مادلن فقط بطرز ساده ای میگوید:
_ پس میل داشتی عشقمان تا همینجا تمام شود.
و بعد چشمش را که ابدا اشک در آن ندویده باک میکند .اما چون به پیش بندش تپاله
گاو چسبیده ،وقتی آنرا بصورت میمالد ،گونه اش کمی حنائی میشود .با کمال قساوت
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قاه قاه میخندم .آنوقت آن دختر گاوبان کوچولو واقعا شروع به هق هق گریه میکند و من
دیگر توقف را جایز ندانسته با حرمات ورزشی ،یک ،دو ،یک ،دو ،بالبل آنژری برمیگردم!
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فولکوش مثل من است .از نظر علم الحیات موجود باید با یک نسل پیش از خود شباهت
داشته باشد ولی وضع من طوریست که این شباهت را برعکس نشان میدهد.
فولکوش مانند من است و درست بهمین علت هم نمیتواند منتظر بماند .حاال دیگر بی
تابی .او مشروع و قانونی است .اگر عجله کند تقصیر ندارد.
درین خانه لعنتی ،بیشتر از مخزن لکوموتیو ،بخار جمع میشود! آقای ب 7باید ظرف همین
هفته مراجعت کند و از رفتن بمسافرتی که همه مخارجش توسط فولکوش پرداخته نمیشود
خودداری میکند ،باالخره کالسها هم باز میشوند و تا اول اکتبر ،هیچ مدیری نمیداند که چه
افتخاری برایش ذخیره کرده ایم.
ما،درمشاجراتیکهبرسررفتنمانبکالج،بینپدرومادرماندرگیرمیشودشرکتنمیکنیم.
با آنکه آقای رزو بهانه هائی میتراشد ،تصمیم نهائی تغییر پذیر نیست.
سه روز بعد از واقعه کیف ،پدرمان ناگهان و چنانکه گوئی مثل اغلب اوقات بدعای قبل از
غذا مشغول است ،سبیل قیطانیش را تاب میدهد و میگوید:
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_ بچه های عزیم ،من مجبورم شما را بمدرسه شبانه روزی بگذارم زیرا من و مادرتان فکر
میکنیم که یکنفر معلم هر قدر هم مطلع و دلسوز باشد برای شما کفایت نمیکند و بعالوه هیچ
معلمی دانای دهر نیست و اگر چنین بود اینهمه برنامه های متنوع تنظیم نمیکردند.
آه! این دلیلی است که فولکوش برای او پیدا کرده است :آقای رزو لجوبانه اعتقاد خود را
تفسیرمیکندومیگوید:
_ من این تصمیم را پارسال گرفته بودم ولی بعلل مالی ،که خوب به آن آگاهی دارید ،آنرا به
تعویق انداختم حاال موقع مناسبش فرا رسیده است .باید بدانید که تحصیل متضمن فداکاری
های شگرفی است و ضمنا اراضی زراعتی و مستغالت ما محصولش بنصف رسیده و مادرتان
بمن اجازه داده است که مبلغ الزم را برای تامین مخارجتان از جهیزش برداشت کنم .اما این
مبلغ کافی نیسست و چون باید بر درآمدمان افزوده شود ،ناچارم از کارهای عزیز علمی ام
دست بردارم و داوطلب یک شغل دولتی در آنژریا الوال ،یاسگره و الاقل خود البل آنژری
شوم.
کسی حرفی نمیزند .پدرم حوله اش را که چهارتا شده و در بشقابی قرار دارد ،باز میکند.
بوگندو که سراز جریان در نمی آورد سه چهار باز؛ با چشم چپش بمن چشمک میزند و دسته
فلزی عینکش را پاک کرده نگاهی به فولکوش میاندازد تا نظر او را بخواند .اما فولکوش تکان
نمیخورد و ران خرگوشی را که در دست دارد؛ پاک میکند .این خرگوش را پدرم اخیرا شکار
کرده و باید گلوله از فاصله نزدیکی به آن اصابت کرده باشد زیرا جای ساچمه در سراسر بدنش
دیده میشود .من که دچار شور و هیجان زائد الوصفی شده ام سهم خود را که (بدترین جای
خرگوش؛ یعنی گردن آنست) میبلعم.
فردی انگشتانش را صدا میدهد و بعد از لوله چپ دماغش فین میکند و عاقبت چون سیر
نشده هز گونه ادب و احترام را کنار میگذارد و شروع به لیسیدن و مکیدن یک پاره استخوان
میکند.
مادرم بالفاصله فرصت را برای ابراز آخرین اعمال قدرت مناسب شمرده میگوید:
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_ بیبته .مگر مثل دیگران چنگال نداری؟
ولی دیگر مثل سابق جرات نمیکند که دنده های چنگالش را بطرف مقصد ببرد و آنها را در
پشت دست او فرو کند .شاید او در نظر داشت بچنین حرکتی دست بزند ولی یکدفعه چهار
جفت چشم با ترس و لرز و خشونت و عصبانیت باو خیره شد و او را از اینعمل بازداشت .فردی
که روح مقاومت در او بیدار شده و ضمنا بقبح عمل خود هم پی برده است خطر را حسمیکند
و مرددانه استخوان را در جایش میگذارد و غرق خجالت میشود.
بازهم تصادفات دیگری اتفاق افتاد و امتحانات جدیدی از قدرت رو به زوال فولکوش
بعملآمد.
واقعا چقدر از اعتبار فولکوش کاسته شده بود! آه فولکوش تو با این ترتیب بمقصود نمیرسی.
تو نمیتوانی کینه ات را درین روزهای آخر از طریق اعمال ابلهانه و بهانه جوئیهای مضحک
خاموش کنی؟ چرا از پدرمان تقاضا کردی که ما را بمدارس شبانه روزی متعدد بفرستد؟ آقای
رزو که معتقد است اگر ما به مدرسه ژزوئیت ها واقع در سرگروآدومال برویم ،مقام و منزلتی
برایمانقائلخواهندشدباینتلقیناتتتوجهینمیکند.
بعالوه منهم باو دندان نشان میدهم وقادرم باندازه تو در او اعمال نفوذ کنم .میل ندارم
باین مانوری که بمنظور ایجاد تفرقه بینمان بآن دست زدی ،جنبه علمی بدهم .ممکن است
این مقاومت ببهای تعطیالتی وجود داشته باشد -تمام شود .ولی تعطیالت حتما وجود دارد
و من با کمال جرات اینرا میگویم زیرا حق دارم قبول کنم که بزودی تربیت و تعلیم ما ،در
مسافتی دور از البل آنژری صورت خواهد گرفت و ما بصورت پانسیون درجائی اقامت خواهیم
کرد (مثل خودت فولکوش!)
چرا اینقدر درباره لوازم محقرمان لجاجت میکند؟ بیچاره ظریف از صبح تا شب سوزن
میزند تا چند لباس نسبتا آبرومند و کم وصله برایمان بدوزد و با سرهم بند کردن لباس کهنه
های تو تنمان را بپوشاند.
بما جوراب تازه که نمیدهی و ما را با همان کفش و جوراب مضحک قدیممان پیش رفقای
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جدیدی در سن کروآ میفرستی ،اما آخر ما نباید هنگام عزیمت باین مدرسه قشنگ و برج و
بارو دارغربی ،گالش و کاله نوی داشته باشیم؟ خوشبختانه ژزوئیت ها .لباس خوشگلی شبیه
لباس آبی دریانوردان میپوشند و هر کاری که درباره ما بکنی نتیجه ندارد زیرا از آن لباسها باید
بپوشم و مدیرمان هم حتما از آن کاله کاسکتهای قشنگی که روبان مخملی دارد و عالمت بین
المللی محصلین ژزوئیتی است بما خواهد داد.
اما نه مادر ،تو با من هم عقیده نیستی! درین دنیا چیزی کوچک نمیماند و بهمین علت
هم هیچ عاملی نمیتواند نقطه خشم بر وحشیگریهای تو بگذارد .حتی موجودات حقیر و پستی
نظیر میکروبها ،دارای تاثیرات شگرف در زندگی موجودات دیگر هستند.
تو از نظر کلی و جزئی ،مایلی که دو عنوان بزرگ موجودیت مرا از من بگیری ،یکی ازین
عنوان ها ،لقب منست و دیگری که ظریفتر از آنست ،شکستگی است به قدرت و اعتبار تو
وارد آورده ام .قدرت تو سابقا قابل مالحظه بود ولی حاال بیم آن میرود که بحال اسف انگیزی
دچار شود .ولی مادر من میل ندارم که حرکاتت را تالفی کنم .تو ،بخند زیرا امیدواری که تا
پنج ،ده و بیست سال دیگر باز قلب مرا بدست اوری و باین عمل خود هم مطمئن هستی.
شکست یعنی چه؟ یعنی آنکه تو تحملش کردی؟ بعالوه باید از شکستگی رسید تا شاهد
پیروزی را در آغوش گرفت.
راستی مگر سعی نکرده بودم بگویم که پیروزی تو ،یعنی ساعت پیروز شدنت ،دیگر گذشته
است و باین جهان تعلقی ندارد؟ چرا ولی تو سعی کردی آنرا متوجه آینده کنی ،آینده ای که
مهلت زیاد الزم دارد .پس حاال میتوانم برای آخرین تالشهای عاجزانه تو مفهومی قائل شوم
مگر موقعی که چمدانم را میگشتی تا ببینی چیزی را مخفیانه جمع نکرده ام با خود ببرم،
نگفتی:
_ پسرم .اینطور قیافه فاتحین را بخودت نگیر .من که مادرت هستم بتو وعده میدهم که
روزی پیش بیاید که نتوانی سرت را بلند نگاهداری.
بعد در چمدان را بستی و دو قفل آنرا هم –ای فولکوش -انداختی و متوجه نشدی که بین
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جدار خارجی و آستر آن چهار اسکناس صد فرانکی قایم کرده ام و دوتا ازین اسکناسها ،متعلق
بکیف توست تو مرا در حین ارتکاب جرم دستگیر نکردی اما استعدادی که گاه در تو بروز
میکند و ظهور انرا جز در فرشتگان و جن ها نمیتوان دید یتو اجازه داد که آینده ام را در نظرم
تاریک جلوخ بدهی تو پایه سالحی را ریختی که گلوله هایش غربالت خواهد کرد ولی عاقبت
دهانه اش متوجه من خواهد شد.
تو که تاکنون آن همه بخود رنج دادی تا بما رنج برسانی ،سرنوشتی را که برایت تهیه دیده
ام ریشخند میکنی؟ حال آنکه قسمتی از آن متوجه من میشود؟ مگر نمیدانی که این هوش و
ذکاوتی که در نهادم نهفته و از غرور و اعتال سربه آسمان برداشته بنائی است که تمام قطعات
آنرا تو بهم دوخته ای ،رنگشان کرده ای و با بهترین شیره حیاتی پرورانده ای ،من تازه میخواهم
داخل زندگی شوم و بکمک تو ،و بر اثر وجود تو ،به هیچ اصل و منشائی عقیده ندارم .عیای تو
گفت که :کسیکه به پدرم خدا عقیده نداشته باشد جزو بندگان درگاه آسمانی نیست.
حاال من میگویم که کسیکه مانند من به مادرش عقیده نداشته باشد جزء موجودات
دنیای خاکی نیس .برو! این مذاهب و عقاید در نظرم دستگاه دغل و فریبی جلوه میکند و تمام
قدرتهای حاکم بنظرم بالیا و مصائبی هستند که اگر در خالل آنها بارقه محبتی میدرخشد روی
حسابی و بخاطر اجرای نقشه شومی است.
صادقانه ترین محبتها ،نیکوترین عاطفه ها و خیرخواهانه ترین مقصدها ،در نظرم اشیاء
مظنونی است .من طوق اطاعت آنها را بگردن نمیگیرم و ازشان تابعیت نمیکنم و اصوال منکر
وجودشان هستم .انسان باید قائم بذات زندگی کند.
دوست داشتن یعنی فریب دادن ،متنفر بودن یعنی باسرار حیات پی بردن .بنابراین من
قائم بذات خواهم بود ،زندگی خواهم کرد ،یورش خواهم برد و ویران خواهم کرد تا زندگی کنم.
من فکر میکنم ،پس میتوانم منکر و مخالفت یا موافق باشم.
زندگی دیگران تا حدودی زندگی مرا تهدید میکند ،یعنی قسمتی از فضائی را که برای تنفسم
الزمست میگیرد من یار و یاور خود هستم .اگر انسان نتواند زندگی را از موجودی بگیرد ،پس
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زندگی بخشیدن بدو کار بیهوده ایست ،خدا خوب این مسئله را فهمید و به همین قصد همه
موجودات را فانی خلق کرد .من نه در آغاز زندگی میتوانم موجبات رضایت خاطر خویش را
فراهم آورم و نه بعد .مرا خلق کرده اند تا بمیرم ،پس نصیب من مرحله ایست که با کبکبه و
طمطراق فراوان سرنوشت نامیده میشود ولی این سرنوشت هم بر اثر وجود امثال تو ،فولکوش
تلخ و دشمنکام شده و نتوانسته است آنطور که باید تجلی کند.
این تلخی و مرارت که جزء سرنوشت است با اصطالح تعیلم و تربیت نام داردو من باید
با هر تعلیم و تربیتی مخالف باشم یعنی باهر عاملی که باعث شود در راهی غیر از راه دلخواه
خودم بیفتم خصومت ورزم .افسوس که فقط باید کینه تعلیم و تربیت را در دل بگیرم و بانیان
آن بر من معلوم نیست تا آتش درون خود را با نابود کردنشان فرو بنشانم .پس من خوبم
و شما بد .معتقدات بزرگ فقط اوهام و خرافاتی از نوع عالی هستند .همین؛ و چنین مستفاد
میشود که افتخار و شرف هم منوط به پیروزی در فن عوام فریبی و تزویرو ریاست .تمایالت
قلبی و وجدانی ،چیز بیهوده و ناشایستی است.
فضیلت ،تنها فضیلت واقعی و حقیقی آنست که از غرور و جبر نشانی نداشته باشد .اگرچه
دقیقا نمیتوان آنرا تعریف کرد ،ولی بهرحال فضیلت حقیقی مخلوطی از هر دوی اینها ،غرور و
اجبار است که بر اثر وجود عاملی دیگر در میان مردم منتشر میگردد.
همین فضیلت سرچشمه قوای مرا تشکیل میدهد .قدرت شماره  1من دین و قدرت
شماره  2ام عشق و قدرت شماره  3من(چیزیست که خدا از طریق سه دستور عمده آسمانی،
بتوسط سه تن از پیامبران خود بیان کرده باشد) قدرت برای خودنمائی احتیاج بوجود چند
عنصر ندارد .بازمیگویم که خودم سرچشمه قدرتم و با همین قدرت هم توانستم افعی را خفه
کنم.
همه افعی اند .شما میدانید که من این افعی ها ،این حیوانات مثئوم را خوب میشناسم.
در کرائونه از آنها هست .بمن گفته اند که روزی افعی بزرگی جده ی اعالیمان حوا را گزید؛
البد او هم دست کمی از فولکوش خودمان نداشت .زیرا نیش آن افعی باعث شد که دختران
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حوا امثال فولکوش در آیند و همیشه زهر قساوت وجمود و عقب ماندگی و کینه و رذالت در
وجودشان موح بزند .حتما آن زهر باعث شد که بشریت باین صفات مسموم موصوف شود.
ای مارهای کوچک و بی آزار طالئی که مثل خنده های تلخ و دردآلود ،در تور ماهیگیری ام
میافتید و بخود میپیچید! ای مظاهر جوش و خروش زندگی! شما میتوانید بخود بپیچید و راه
گریز بجوئید و بکشش و کوشش درآئید و منهم مانعتان نمیشوم زیرا دوستتان دارم و شما هم
ای مارماهی های نهر اومه ،وای کرم خاکیهای ارغوانی که بر اثر بیلهای باربلیوین از دل خاک
بیرون می آئید و مثل افکار و عقایدی که در باطالق عقل و ول میخورد ،بهم میپیچید و در
گوشه و کنار خود را قایم میکنید ،با شما هم کاری ندارم .من از میان تمام خزندگان سروکارم
فقط با افعی است؛ افعی ای فولکوش! آیا یادت می آید که روزی باحالی متحیر و متاسف درباره
یکی از حوادث ایام طفولیتم گفتی :خدا باین بچه رحم کرد؟
آری آنروز من افعی ای را در مشت گرفتم ،افعی ای را و او را خفه کردم ولی این افعی هنوز
در زوایای زندگی ام زنده است .هنوز گلوی او را میفشارم و هر اسمی هم که برای این حرکتم
قائل شوی ،در فشارم تاثیری نمیکند ،خواه آنرا کینه بناهی ،خواه بدرفتاری نسبت به حیوانات،
خواه یاس و خواه ذوق به مصیبت و بدبختی؛ من گلوی او را خواهم فشرد .این افعی ،افعی
تست که هنوز بشدت تکانش میدهم و بعنوان سالحی آنرا با خود بعرصه زندگی میبرم و مردم
را میترسانم و اطرافم را خلوت میکنم.
متشکرم مادر! من جوانی هستم که با افعی در مشت ،قدم بزندگی میگذارم.
پایان
یزد -فرامرز برزگر
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افعی در مشت
افعی در مشت رمانی است به تمام معنا بکر ،تازه و بدیع ،یعنی موضوع آن
همانقدر بدعتآمیز است که سبک آن و پرسوناژهای آن به همان اندازه،
نمایندۀ واقعیت هستند که حوادث آن.
افعی در مشت مستقیما ً موضوع خانواده ،روابط خانوادگی ،خصوصیات ارثی و
تأثیر متقابل افراد و شرایط و متقضیات و حوادث جامعه خانواده را که مبانی
جامعه بشریت است ،مورد بحث قرار داده و همچنین تأثیر آنها را در مواقع
تصادم با مسائل مختلف زندگی جسمانی ،اجتماعی و فردی سنجیده است.
کتاب در واقع متضمن شرح حال خود نویسنده است و قسمت اول مجموعهای
بود که به نام «مجموعۀ رزو» معروف شد و شامل دو کتاب میباشد که هر دو در
شرح احوان خاندان رزواست و کتاب دیگر آن« ،مرگ کره اسب» نام دارد که
در سال  ۱۹۵۱منتشر شده است.
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