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قدردانی

با س��پاس از جن��اب آقای دکت��ر محمدهادی 
جهاندیده مش��وق اصل��ی ما در ترجم��ه این کتاب. 
امیدواری��م با ترجم��ه این اثر قدردان گوش��ه ای از 

زحمات ایشان بوده باشیم.

 ارادتمند
سولماز و زینب
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مقدمه

پ��ل بنجامی��ن اس��تر در 3 فوری��ه 1947 در 
نیوارک نیوجرسی به دنیا آمد. او یکی از مشهورترین 
نویس��ندگان ادبیات آمریکاس��ت که مانند س��اموئل 
بکت، بیش��تر ب��ه هویت می اندیش��د. قص��ه گفتن 
ب��رای او اهمی��ت وی��ژه ای دارد و ش��خصیت های 
کتاب هایش آدم های کنجکاوی هستند که درباره ی 
زندگی پرس��ش های بی پایانی دارند و می خواهند به 
موجودیت مستقلی برسند. یکی از ویژگی های اصلی 
داس��تان های وی تکرار و تع��دد رویدادهای تصادفی 
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اس��تان که در اغلب آثارش به وضوح دیده می ش��ود 
و یکی دیگ��ر از ویژگی های داستان نویس��ی اس��تر 
روایت داستان در داس��تان است. داستان های کوتاه 
که درمیان داس��تان اصلی کتاب روایت می ش��وند. 
از کارهای او می توان به آثاری همچون س��ه گانه ی 
نیویورک، کش��ور آخرین ها، ش��ب پیش��گویی، مون 
پاالس، سانس��ت پارک، اختراع انزوا اش��اره کرد. در 
آثار اس��تر همچنین می توان نش��انه هایی از ترس از 
وقوع حادثه ای هولناک، از دست دادن توانایی فهم و 

درک و شکست عاطفی نیز دید.

آقای ورتیگو از زبان خود شخصیت اصلی یعنی 
والتر کلربورن رالی نقل می ش��ود و داس��تان خود را 
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از کودکی تا س��الخوردگی شرح می دهد. وقتی پسر 
یک کودک نه س��اله اس��ت، غریبه ای جلوی راهش 
سبز نمی ش��ود و به او قول می دهد اگر همراهی اش 
کن��د، روش پرواز کردن را به او خواهد آموخت. بقیه 
داستان با هم و غم ها، شکست ها و پیروزی ها، مراحل 
بلوغ جسمی و ذهنی و گذر این کودک از کودکی تا 
بزرگس��الی را شرح می دهد. همزمان با ذکر داستان، 
وقایع بسیاری در گذشته و حال کشور آمریکا همچون 
جنگ جهانی دوم، قانون ممنوعیت مشروبات الکلی، 
نژادپرس��تی و مدرنیته شدن را پیش می کشد. توجه 
بسیاری که آقای ورتیگو در مورد اقلیت های مذهبی 
و رنگین پوس��تان دارد، در جای جای کتاب به چشم 
می خورد. حتی این مسائل در ابتدا برای والتر کودک 
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هم اتفاق می افتد. نکته ی دیگر موهبت والتر اس��ت. 
از زمین برخاس��تن و پ��رواز ک��ردن. موهبتی که با 
فرا رس��یدن دوره ی بلوغ دچار مش��کالتی می شود و 
س��قوط می کند. ش��اید این را بتوان به تعالی کشور 
آمریکا تعبیر کرد که در نوپایی پیشرفت بسیار خوبی 
دارد اما به هنگام بلوغ به یکباره س��قوط می کند و از 

هم می پاشد.
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1

دوازده س��اله که بودم، برای اولین بار روی آب 
راه رفتم. مردی که لباس سیاه به تن داشت، این کار 
را ب��ه من یاد داد. نمیخواهم تظاهر کنم که یکش��به 
این ترفند را یاد گرفتم. وقتی نه س��الم بود، اس��تاد 
یِهودی1 مرا پیدا کرد. یتیمی بودم که در خیابانهای 
سنت لوییس گدایی می کردم. او به مدت سه سال، 
س��خت با من کار ک��رد و بعد اج��ازه داد مهارتم را 
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به نمایش عموم بگذارم. س��ال 1927 بود. سال بیب 
روث1 و چارلز لیندبرگ2. همان س��الی که انگار شب 
تا به ابد کل جهان را پوش��انده بود. تا یک شب قبل 
از آن اتف��اق که در ماه اکتب��ر روی داد، هرچیزی را 
تحم��ل کردم و باالخره کاری که انجام دادم، بزرگتر 
از آن چیزی بود که آن آقایان میتوانس��تند تصورش 
را بکنن��د. من کاری را انج��ام دادم که نه تنها هیچ 
آمریکای��ی بلک��ه هیچ اح��دی قبل از من ق��ادر به 

انجامش نشده بود.

استاد یهودی به این دلیل مرا انتخاب کرد چون 

Babe Ruth 1.  بازیکن بیسبال
Charles Lindbergh 2.  هوانورد آمریکایی
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شخصی حقیر،کثیف و فرومایه بودم.  »تو حتی از یه 
حیوون هم کمتری. تو بخش��ی از پوچی یک انسان 
هس��تی.« اولی��ن جملهای که به م��ن گفت، همین 
بود. حتی بااینکه ش��صت و هش��ت سال از آن شب 
می گذرد، حس میکنم همین االن میتوانم اس��تاد را 
ک��ه این کلمات از دهانش بیرون می آید، تصور کنم. 
»ت��و از یه حیوون هم کم ت��ری. اگه همین جایی که 
هس��تی بمونی، قبل از پایان زمس��تان، می میری اما 
اگه با م��ن بیای، بهت یاد میدم ک��ه چطوری پرواز 

کنی.«

من هم گفتم:»هیچ کس��ی نمیتونه پرواز کنه 
آق��ا. فق��ط پرنده ها می تونن ای��ن کارو بکنن و منم 
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مطمئنم که پرنده نیستم.«

اس��تاد یهودی گفت: »تو هیچ��ی نمیدونی. تو 
هیچی نمیدونی چون هیچی نیس��تی. اگه تا زادروز 
س��ی س��الگیت روش پرواز کردن رو بهت یاد ندادم، 
میتونی سرم رو با تبر قطع کنی. اگه می خوای برات 
می نویس��مش. در صورتی که قولم رو عملی نکردم، 

سرنوشت من در دستان تو خواهد بود.«

در ش��نبه شبی از اوایل ماه نوامبر، من و استاد 
رو به روی کافه پارادایس ایس��تاده بودیم. پارادایس 
ب��اری تر و تمیز ب��ود که یک گروه جاز متش��کل از 
رنگی��ن پوس��تان در آن مکان اجراهایی داش��تند و 
دختران سیگاری هم با لباسهای شفاف و توری شکل 
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به آنجا می آمدند. عادت داشتم آخر هفته ها، آن دور 
و بر بپلکم. گدایی میکردم، پیغام و وس��ایل را جا به 
جا میکردم و ماش��ین ها را ب��رای ثروتمندان هندل 
میدادم. اوایل فکر می کردم اس��تاد یهودی هم فقط 
یک دائم الخمر اس��ت، یکی از آن الکلی های پولداری 
که لباس رس��می مش��کی به تن و کاله ابریشمی بر 
سر، هنگام راه رفتن سکندری میخوردند. او لهجه ای 
عجی��ب و غریب داش��ت، بنابراین فکر کردم ش��اید 
از خارج ش��هر آمده باش��د، از جایی بس��یار دور که 
نمیتوانستم بفهمم کجاست. آدم ها در هنگام مستی 
چیزهای احمقانه ای می گویند و آن حرف او راجع به 
پرواز کردن هم احمقانه تر از همه ی این حرف ها بود.
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»موقع پ��رواز اون قدر توی هوا ب��اال میری که 
وقتی بخوای پایین بیای، ممکنه گردنت بشکنه.«

اس��تاد گفت:»بع��دا راجع ب��ه تکنیک صحبت 
میکنی��م. ای��ن مهارت��ی نیس��ت که خیل��ی راحت 
بش��ه یادش گرف��ت. اما اگه به من گ��وش کنی و از 

دستورالعملها پیروی کنی، ما میلیونر میشیم.«

گفتم:»ت��و همین االنش ه��م میلیونری. دیگه 
منو واسه چی می خوای؟«

»جانی بیچاره ی من، من شاید پیش تو مثل یه 
بارون دزد به نظر برس��م اما اغلب هش��تم گرو نهمه. 
انگار به جای مغز، خاک اره تو اون سرته. خوب به من 
گ��وش بده. من دارم فرصت یه زندگی دیگه رو بهت 
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میدم و تو فقط یه بار این شانس رو به دست میاری. 
یه کوپه توی قطار بلو برد اسپش��ل1 که ساعت شش 
وقت حرکتش��ه، رزرو کردم. اگه تن لش��تو نکشونی 

توی قطار، این آخرین باریه که منو می بینی.«

گفتم:»تو هنوز به سوال من جواب ندادی.«

»به این دلیل که تو جواب دعاهای من هستی، 
پس��رم. به همین خاطره که من میخوامت. چون تو 

موهبتش رو داری.«

»موهبت؟ م��ن موهبتی ندارم. اگ��ر هم دارم، 
چطور ازش خبردار ش��دی آقای میمون کت و شلوار 

Blue bird special  .1
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به تن؟ ما که همین یه دقیقه ی پیش ش��روع کردیم 
به حرف زدن.«

آق��ای یهودی گفت:»اش��تباه میکنی، من یک 
هفته ست که تو رو زیر نظر دارم. اگر هم فکر میکنی 
دایی و زن داییت از رفتنت افس��وس می خورن، باید 
بهت بگم که توی این چهار سال نمی دونستی داری 

با کی زندگی میکنی.«

گفتم:»دایی و زن داییم؟« ناگهان فهمیدم که 
این مرد،  از آن آدم هایی نیس��ت که ش��نبه شب ها 
می آیند آنجا و مس��ت میکنن��د. او چیزی بدتر از آن 
بود. ش��اید یکی از آن ماموره��ای آموزش و پرورش 
ب��ود که به دنبال کس��انی که تحصی��ل نمیکردند و 
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مدرس��ه نمی رفتند می آمدند، ش��اید هم یک پلیس 
بود. همانجا که ایس��تاده بودم، فهمیدم تا گردن در 

منجالب فرو رفته ام.

اس��تاد حرفش را ادام��ه داد:»داییت، اس��لیم 
1م��رد ش��رافتمندیه.« حاال که او توج��ه مرا به خود 

جلب کرده ب��ود، آرام آرام پیش میرفت. »هرگز فکر 
نمیکردم که یه ش��هروند آمریکایی بتونه اینقدر ابله 
باش��ه. ی��ه آمریکایی بوی گند میده، بدجنس��ه و به 
عالوه زش��ت هم هس��ت. تعجبی نداره ک��ه تو به یه 
ولگرد که ش��بیه راسوئه، تبدیل ش��دی. امروز صبح 
گف��ت و گویی با داییت داش��تم. اون می خواد بدون 

Slim  .1
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اینک��ه حتی یک پنی ازم بگیره، تو رو به دس��ت من 
بسپاره. فکرشو بکن پسر، من اصال مجبور نبودم پولی 
بابت تو بپردازم. اون شلخته ی بدترکیب همسرش رو 
ص��دا می زنه و همونجا می ش��ینه بدون اینکه حتی 
یه کلمه در دفاع از تو بگه. این بهترین کاریه که می 
تون��ی برای خانواده ت انجام بدی و همینطور خوش 
شانس��ی که داری از دس��ت اون دو تا راحت میشی. 
تصمیم با خودته ول��ی حتی اگر هم روی منو زمین 
بندازی، دیگه برگش��تن به اونجا فکر خوبی نیس��ت. 
اگ��ه دوباره ت��و رو ببینن، خیلی ناامید میش��ن. این 
گفته ی من بود. منظورمو که بفهمی، متحیر میش��ی 

و غم به دلت میشینه.«
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 ش��اید من مث��ل یک حیوان ب��ودم ولی حتی 
بی رحمترین حیوانات هم احساس دارند و زمانی که 
اس��تاد چنین خبرهایی را به گوشم رساند، احساس 
می کردم انگار به صورتم مشتی کوبیده اند. زن دایی 
پگ1 و دایی اس��لیم اش��خاصی نبودند که بشود در 
مورد آن ها چیزی نوش��ت، اما خانه شان، مکانی بود 
که من در آن زندگی می کردم و هنگامی که شنیدم 
آن ه��ا مرا نمی خواهند، آن قدر حیرت زده ش��دم که 
حتی نمی توانستم حرکت کنم. دیگر همه چیز برایم 
تمام ش��د. من فقط نه س��الم بود. گرچه نس��بت به 
س��ن خودم بچه ی محکمی به نظر می رسیدم اما در 

Peg  .1
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حقیقت به اندازه ی نیمی از آنچه که تظاهر می کردم 
هم استوار نبودم و اگر آن موقع استاد با آن چشمان 
تیره اش به من نگاه نمی کرد، ممکن بود همانجا در 

وسط خیابان بنشینم و گریه سر دهم.

ح��اال که به آن ش��ب فکر می کن��م، مطمئن 
نیستم آیا او حقیقت را به من گفته بود یا نه. شاید با 
دایی و زن دایی حرف زده باشد، شاید هم همه چیز 
را از خودش س��اخته باشد. شک نداشتم که او آن ها 
را دیده_مشخصاتش��ان را دقیقا می دانس��ت_اما با 
شناختی که از آن دایی اسلیم داشتم، امکان نداشت 
او در معامله گول بخورد و بدون اینکه پولی از طرف 
بگیرد، اجازه دهد من جایی بروم. نمی گویم اس��تاد 
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یهودی سرش را شیره مالیده اما بنا به آن چیزی که 
بعدها اتفاق افتاد، شکی در این نبود که آن حرامزاده 
اش��تباه کرده بود. فرقی نداشت که حق با او باشد یا 
نه و نمی خواهم االن با تامل راجع به این، وقتتان را 
تلف کنید. من تحت تاثیر آن حرف هایی قرار گرفتم 
که اس��تاد ب��ر زبان آورد و در دراز مدت معلوم ش��د 
این تنها حقیقتی بود که س��نگینی بار گفته ش��دن 
را بر دوش می کش��ید. او مرا متقاع��د کرد که دیگر 
نم��ی توانم به خانه ب��از گردم و زمان��ی که واقعیت 
را پذیرفت��م، دیگر به خودم لعنت نفرس��تادم. او می 
خواس��ت چنین احساسی داشته باش��م_ همه اش 
هیاهو به پا بیندازم و در خودم گم شوم. وقتی دلیلی 
برای ادامه ی زندگی نداشته باشی، دیگر هرچه که بر 
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س��رت بیاید، خیلی برایت مهم نیست. به خودت می 
گویی می خواهم بمیرم، اما بعد از آن در می یابی که 
برای هرچیزی آماده ای_حتی برای اتفاقی دیوانه وار 

مثل غیب شدن در شب به همراه یک غریبه.

صدایم را به اندازه ی چند اوکتاو پایین تر آوردم 
و نگاه خیره ای یک آدمکش را به سوی او روانه کردم. 
گفتم:»باش��ه آقا. تو خودت این معامله رو کردی. اما 
اگه طبق ق��راری که میذاری، پیش ن��ری، باید این 
قضیه رو ببوس��ی و بذاریش کنار. شاید بچه باشم اما 

قول یه مرد را هیچ وقت فراموش نمی کنم.«

هن��گام ورود به قطار، هوا تقریبا تاریک ش��ده 
بود. در س��پیده  ی صبح داش��تیم از ایالت میسوری، 



صفحه  21فصل 1

به س��مت غرب حرکت می کردیم. نورهای کم فروغ 
آسمان ماه نوامبر سعی داشتند ابرها را بشکافند.

بع��د از خاکس��پاری م��ادرم، دیگ��ر از س��نت 
لویی��س بیرون نرفته بودم و دنیایی که آن روز صبح 
کش��فش کردم، برایم غ��م انگیز بود: خاکس��تری و 
س��ترون. همراه با مزارع بی پای��ان و ژولیده ی ذرت 
که در دو طرف مس��یرمان دامان گس��ترانده بودند. 
کمی که از ظهر گذش��ت، به کانزاس رس��یدیم. در 
تم��ام لحظاتی که ما با هم س��پری کردیم، فکر نمی 
کنم اس��تاد یهودی بیشتر از سه یا چهار کلمه با من 
حرف زده باش��د. بیشتر اوقات، س��رش را پایین می 
انداخت، کالهش را روی صورتش می کش��ید و می 
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خوابید. من هم می ترس��یدم ه��رکاری انجام دهم. 
فقط از پنجره بی��رون را نگاه می کردم. زمین هایی 
را تماشا می کردم که از مقابل چشمانم می لغزیدند 
و به آش��فته بازاری که خودم را در آن انداخته بودم، 
می اندیشیدم. دوستانی که در سنت لوییس داشتم، 
درمورد افرادی مثل استاد یهودی به من هشدار داده 
بودند: منحرفانی منزوی که مقاصدی شیطانی دارند، 
قابل مقایس��ه نبود. یک بار شنیدم یک پسر با غریبه 
ای بیرون رف��ت و از آن زمان به بعد دیگر خبری از 
او ش��نیده نشد. بعد، آن مرد اعتراف کرد او را قطعه 
قطعه کرده و برای شام پخته بودش. پسری دیگر در 
یک زیرزمین تاریک با زنجیری به دیوار کشیده شده 
و تا ش��ش ماه چیزی به ج��ز آب و نان به او ندادند. 
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در یک مورد دیگر هم پوس��ت پسری را کندند تا به 
استخوانش رس��یدند. حاال وقت داشتم به کاری که 
انج��ام داده ب��ودم، فکر کنم و می دانس��تم حوادثی 
مانن��د آنچه که برای آن پس��ران اتف��اق افتاده، در 
انتظارم بود. خ��ودم را در چنگال یک هیوال انداخته 
بودم. اگر او به آن اندازه ای که به نظر می آمد، شبح 
وار و خطرن��اک بود، تعجبی نداش��ت که دیگر هرگز 

نتوانم طلوع خورشید و شفق صبحگاهی را ببینم.

ما از قطار پیاده ش��دیم و از سکو پایین آمدیم. 
راه را به س��وی جمعیت می پیمودیم. من کت استاد 
یهودی را کش��یدم و گفتم:»گرس��نمه. اگه االن بهم 
غذا ندی، ت��و رو به اولین پلیس گش��تی که ببینم، 
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تحویل میدم.«

گفت:»مگه اون سیبی که بهت دادم چشه؟«

»از پنجره ی قطار انداختمش بیرون.«

»ما خیلی مش��تاق سیب نیستیم، مگه نه؟ اون 
ساندویچ ژامبون چی؟ دیگه از اون مرغ سرخ کرده و 

رون مرغ و کیسه ی پر از پیراشکی حرف نزن.«

»همه ش��و پرت کردم بیرون. انتظار نداش��ته 
باش هر آشغالی رو که بهم میدی بخورم.«

»چ��را که نه مرد کوچ��ک. اگه چیزی نخوری، 
چروک میشی و آخرش هم می میری. همه اینو می 

دونن.«
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»حداق��ل اینطوری آروم آروم می میری. وقتی 
چیزی رو که مس��موم شده گاز بزنی، خفه میشی و 

درجا می میری.«

برای اولی��ن بار بعد از اینک��ه مالقاتش کردم، 
دیدم که لبخند زد. اگر اشتباه نکرده باشم، دیدم که 
حتی فراتر هم رفت و خندید.   »داری میگی که بهم 

اعتماد نداری، دلیلش اینه؟«

»لعنتی، داری درس��ت میگی. اونقدر بهت بی 
اعتمادم که حتی می تونس��تم یه االغ مرده رو هم از 

پنجره پرت کنم بیرون.«

»گرفتم بچه ی بی ش��رم.« اس��تاد این را گفت 
و با مهربانی مرا روی ش��انه های خودش نشاند. »تو 
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بلیط غذای منی. یادته؟ من حتی نگذاش��تم یه مو از 
سرت کم بشه.«

این واژه ها به من احساس خوشایندی می داد اما 
من آنقدر احمق نبودم که چنین خودشیرینی هایی 
را قبول کنم ولی بعد، اس��تاد یهودی دستش را کرد 
توی جیبش، یک عدد اسکناس یک دالری نو بیرون 
آورد و آن را چپاند توی دستم. گفت:»اون رستوران 
اونجا رو می بینی؟« اشاره کرد به غذاخوری درهم و 
برهم که وسط ایس��تگاه بود. »برو اونجا و بزرگترین 
نه��اری رو که می تونی توی اون ش��کمت بچپونی، 

سفارش بده.«

»تو چی؟ مخالف خوردن شدی؟«
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اس��تاد یهودی پاس��خ داد:»نگ��ران من نباش. 
معده ی من می تونه از خودش مراقبت کنه.« درست 
همان وقتی که پایین آمدم تا بروم، او اضافه کرد:»یه 
نصیحت��ی برات دارم، ب��ی ارزش. اگه می خوای فرار 
کنی، این بهتربن موقعیته. نگران دالر هم نباش. می 

تونی نگهش داری برای گرفتاری هات.«

من به تنهایی درون رستوران قدم گذاشتم. به 
نوعی با آن کلمات زمان عزیمت احساس آرامش می 
کردم. اگر او واقعا نیت بدی داش��ت، پس چرا به من 

فرصتی برای فرار داد؟

پشت پیشخوان نشستم و دو بشقاب بزرگ غذا 
و یک بطری سارساپاریال سفارش دادم. در یک چشم 
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به هم زدن، پیشخدمت با ظرفی که در آن کوهی از 
گوشت گاو نمک سود و کلم بود، سررسید. بزرگترین 
ظ��رف غذایی ب��ود که تا به حال با آن مواجه ش��ده 
بودم. ظرفی به بزرگی اس��پورتدمن پارک در س��نت 
لویی��س.   مثل خرس لقمه به لقمه ی آن را همراه با 
دو تکه نان و یک بطری اضافی سارس��اپاریال بلعیدم. 
هیچ حسی نمی توانست با حس خوشی آن لحظه ام 
در پشت پیش��خوانی که پر شده بود از آت و آشغال 
های باقیمانده ی غذا، برابری کند. همین که ش��کمم 
پر ش��د، احساس می کردم شکس��ت ناپذیر هستم، 
گویا هیچ کس نمی توانس��ت به من آسیبی برساند. 
اوج خوشی ام زمانی بود که اسکناس دالر را از جیب 
درآوردم و روی میز گذاشت. همه چیز فقط با چهل 
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و پنج س��نت تمام ش��د. حتی با اینکه یک سکه هم 
به عنوان انعام به پیش��خدمت دادم، چهار سکه برایم 
باقی ماند. البته درحال حاضر، این مقدار زیاد نیست. 
ام��ا آن موقع ه��ا دو چهارم هم ب��رای من ثروتی به 
حساب می آمد. به خودم گفتم می توانم فرار کنم. از 
روی چارپایه بلند ش��دم و نگاهی به اطرافم انداختم. 
می توانم از در کناری بلغزم و بروم بیرون و مرد سیاه 
پوش هم هرگز نمی دانس��ت ک��ه از کجا خورده. اما 
این کار را نکردم و آن تصمیم، تمام داس��تان زندگی 
ام را تغیی��ر داد. به همان جایی که اس��تاد منتظرم 
بود، برگش��تم. چون او قول داده بود که مرا میلیونر 
کند. ب��ا قدرتی که آن پنجاه س��نت به من داد، پی 
بردم ارزش��ش را دارد که ببین��ی درآینده چه پیش 
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می آید. اگر واقعا چنین حقیقتی وجود داش��ته باشد 
که بتوانی به آن افتخار کنی.

پ��س از آن، قطار دیگری گرفتی��م و بعد قطار 
س��ومی سر س��اعت هفت آن ش��ب، ما را به انتهای 

سفرمان در شهر سیبوال1رساند.

استاد یهودی کل صبح ساکت بود و الم تا کام 
حرف نزد، اما باقی روز، به ندرت می توانس��ت جلوی 
حرف زدنش را بگیرد. آن زمان دیگر یاد گرفته بودم 
درم��ورد کارهایی که می خواس��ت انج��ام دهد و یا 
انج��ام ندهد، هیچ فکری نکنم. وقتی فکر می کردی 
که یک جا ثابت س��رکاری نگهش داشته ای، بر می 

Cibola  .1
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گشت و دقیقا برعکس آن را انجام می داد.

ب��رای اولین بار که نام خ��ود را برای من علنی 
کرد، گفت:»اگه دوس��ت داری، می تونی منو استاد 
یه��ودی صدا بزن��ی. اما هرگز، تحت هیچ ش��رایطی 

یهودی صدام نزن. روشن شد؟«

گفتم:»این اس��م واقعیته یا اسم مستعاریه که 
خودت واسه خودت انتخاب کردی؟«

»الزم نیس��ت اس��م واقعی منو بدونی. اس��تاد 
یهودی کافیه.«

»خب منم والتر هستم. والتر کلربورن رالی.1ولی 

Walter Clairborne Rawley  .1
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می تونی والت صدام کنی.«

 »هرچ��ی که دلم بخواد ص��دات می کنم. اگه 
دلم بخواد، بهت میگم ِکرم، اگر هم بخوام صدات می 

زنم خوک. فهمیدی؟«

 »لعنت. آق��ا من یه کلمه از چیزایی که میگی 
رو نمی فهمم.«

 »من��م هی��چ دروغ و دوروی��ی رو تحمل نمی 
کنم. نه عذر و بهانه ای، نه شکایتی و نه حاضرجوابی. 
اینا رو که متوجه بش��ی، خوشبخت ترین پسر روی 

زمین خواهی بود.«

 »مطمئن��ا. اگه یه مرد بدون پا هم پا داش��ت، 
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می تونست سرپا بشاشه.«

   »من داس��تان زندگیتو می دونم پسرم. پس 
الزم نکرده واسه من داستان بسازی. خبر دارم بابات 
توی س��ن هفده سالگی در بلژیک دچار گاز گرفتگی 
ش��د و می دونم که مادرت در س��نت لوییس شرقی 
تن فروش��ی می کرد و چهار و نیم س��ال پیش اون 
پلی��س دیوونه با هفت تیرش زد صورتش رو ترکوند. 
فکر نکن دلم به حالت می سوزه. وقتی هم که با من 

هستی، نمی تونی از حقیقت طفره بری.«

 »باش��ه آقای باهوش. اگه هم��ه ی جوابات رو 
گرفت��ی، دیگه چرا داری خودت��و هالک می کنی تا 

چیزایی رو که می دونی، بگی؟«
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»چ��ون تو یه کلمه از چیزایی که گفتم رو باور 
نمی کنی و فکر می کنی پرواز کردن هم باد هواست. 
تو باید خیلی س��خت کار کنی. سخت تر از گذشته. 
از این به بعد می خوای دلسردت کنم و تقریبا هرروز 
بهت بگم کنار بکشی. اما اگه بچسبی به چیزایی که 
من بهت میگم، در طی چند سال کوتاه قادر خواهی 
بود پرواز کنی. قس��م می خ��ورم. می تونی خودتو از 
زمی��ن بلند کنی و مثل یه پرنده ت��وی هوا به پرواز 

دربیای.«

»من اهل میس��وری هس��تم. یادته؟ به خاطر 
هیچی که اس��مش رو نذاش��تن ایالت به من نش��ان 
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بده1.«

 »دوس��ت کوچک من، باید بگم  ما دیگه توی 
میسوری نیستیم. ما در کانزاس هستیم و اگه بخوام 
تملق کنم، اینجا ویران ترین مکانیه که توی زندگیت 
دی��دی. وقت��ی کورونادو2و افرادش در س��ال 1540 
برای جس��تجو و یافتن شهرهای طال به اینجا اومدن، 
نصفشون گم شدن و عقلشون رو از دست دادن. الزم 
نیس��ت بهت بگم که کجا هستی.اینجا نه کوهستانی 
داره، نه درختی، نه دس��ت ان��دازی. اینجا مثل خط 
مرگ، صافه و وقتی مدت��ی توش بگردی، می فهمی 

1.  اشاره به اینکه اهالی میسوری به سختی چیزی را باور می کنند
Coronado  .2
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ک��ه هیچ جایی نمی تونی ب��ری. مگر فقط اون باال_ 
متوجه میشی آسمون تنها دوستیه که داری.«

 وقتی به ایس��تگاه رس��یدیم، هوا آنقدر تاریک 
بود که تاییدیه ای بر حرف های اس��تاد برای توصیف 
خان��ه ی جدیدم وجود نداش��ت. ش��هر با یک ش��هر 
کوچک و معمولی تفاوتی نداشت. شاید کمی سردتر 
و تاری��ک تر از آن چیزی بود که قبال دیده بودم. اما 
چون پی��ش از این هیچ وقت در یک ش��هر کوچک 
نبودم، نمی دانس��تم باید چه انتظاری داش��ته باشم. 
همه چیز برایم جدید بود: همه ی بوها عجیب بودند، 
همه ی س��تارگان آسمان ناآشنا به نظر می رسیدند. 
اگر کس��ی به من می گفت وارد شهر اُز شده ام، فکر 
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نمی کردم بتوانم تفاوتی بین این دو قائل شوم.

 به سمت ساختمان ایستگاه رفتیم، یک دقیقه 
بیرون ایس��تادیم و در تاریک��ی دهکده ی کوچکی را 
که در آنجا واقع ش��ده بود، از نظر گذراندیم. با اینکه 
ساعت هفت غروب بود اما کل آن مکان را قفل کرده 
بودند و تنها چن��د المپ در چند خانه فروزان بود و 
در خانه های عقب تر و پش��تی، اثری از زندگی وجود 
نداشت. اس��تاد یهودی گفت:»نگران نباش. سوار ما 
هرلحظه ممکنه برس��ه.« دستش را دراز کرد و سعی 
کرد دس��ت م��را بگیرد اما قبل از اینکه او  دس��تم را 
بگیرد و خودش را به من بچسباند، بازویم را به تندی 
کن��ار زدم و گفتم:»پنجه ه��ای خودتو پیش خودت 
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نگه دار، آقای اس��تاد. ش��اید پیش خودت فکر کنی 
صاحبم هستی ولی اختیارمو که نداری.«

تقریب��ا نه ثانیه پس از بی��ان این حرف ها بود 
که اسب خاکس��تری رنگ بزرگی در انتهای خیابان 
پیدایش شد. اسب داشت یک دلیجان را با خود می 
کش��ید. مثل فیلم وس��ترن تام میکس که آن سال 
تابس��تان در پیکچر پالیس دیدم، ش��ده بود. محض 
رض��ای خ��دا، االن ک��ه س��ال 1924 اس��ت. وقتی 
می دیدم که آن وس��یله ی نقلیه کهنه با س��ر و صدا 
از خیابان پایین می آمد، فکر کردم ش��اید خیاالتی 
شده ام. اما استاد یهودی برای آن که داشت می آمد، 
های کرد و دست تکان داد، بعد اسب خاکستری در 
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حالی که بخار از سوراخ های بینی اش خارج می شد، 
درس��ت مقابل ما ایس��تاد. راننده هیبتی بود گرد و 
خپل با کالهی پهن و لبه دار به سر و تنش در پتویی 
پیچیده شده بود. تش��خیص نمی دادم که آیا او مرد 

است، زن است یا خرس است.

اس��تاد گفت:»سالم مادر س��و 1. یه نگاه بنداز 
ببین چی پیدا کردم.«

زن که پتویی دورش پیچیده بود، با چش��مان 
س��رد و س��نگی اش چند ثانیه به من خیره ش��د و 
بع��د از ناکجا، یکی از آن گرم ترین و صمیمانه ترین 
لبخندهایی که افتخار پذیرا ش��دن ش��ان را داشتم، 

Sue  .1
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به س��وی من روانه کرد. فقط دو یا سه دندان از لثه 
هایش آویزان شده بود و از طریق درخشش چشمان 
تیره اش، به این نتیجه رسیدم که او یک کولی است. 
او مادر س��و بود. ملکه ی کولی ها و اس��تاد   یهودی، 
ش��اهزاده ی تاریکی هم پسرش بود. آنها داشتند مرا 
می دزدیدند و به قلعه ی بی بازگشت می بردند و اگر 
آن شب من را برای شام نمی خوردند، امکان داشت 
به یک نوکر تبدیلم کنند، برده ای فرومایه و خواجه 
ک��ه حلقه ای در گوش داش��تم، همراه ب��ا پارچه ای 

ابریشمی که دور سرم پیچیده شده بود.

مادر سو گفت:»بپر باال پسر جون.«

صدای��ش تاثیرگ��ذار و مردان��ه ب��ود. اگر نمی 
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دانستم که می تواند لبخند بزند، از ترس مرده بودم. 
»چند تا پتو اون پش��ت هست. ببین کدومش واست 
مناسبه، ازش استفاده کن. سفر دور و دراز و سردی 

رو پیش رو داریم.«

وقت��ی اس��تاد ب��اال رف��ت و کنار او نشس��ت، 
گفت:»اس��مش والت��ه. از اون بی س��روپاهای اطراف 
هونکی تونکه. اگه حس شش��م من اشتباه نکنه، این 
همون کسیه که تمام این سال ها دنبالش می گشتم.« 
بعد رو کرد به من و با لحنی بی ادبانه گفت:»این مادر 
س��و هست. باهاش مهربون باش، اونم در عوض بهت 
خوب��ی می کنه. اما اگه باهاش ب��د تا کنی، از به دنیا 
اومدنت پشیمون میشی. شاید چاق باشه و بی دندون 
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اما از مادر خودت هم بهت نزدیک تره.«

نمی دان��م چه ق��در طول کش��ید تا ب��ه خانه 
رسیدیم. آنجا یک دهکده بود، شانزده یا هفده مایل 
دورتر از ش��هر. اما من تا مدتی متوجه نش��دم. چون 
ت��وی دلیجان زیر پتو رفته بودم و همین که ش��روع 
به حرکت کردیم، به س��رعت خوابم برد. هنگامی که 
چشمانم را باز کردم، تقریبا رسیده بودیم و اگر استاد 
با زدن س��یلی به گوشم مرا بیدار نکرده بود، تا صبح 

می گرفتم می خوابیدم.

وقتی مادر سو اسب را از دلیجان باز کرد، استاد 
هم مرا به داخل خانه راهنمایی کرد. اولین مکانی که 
وارد آن ش��دیم، آشپزخانه بود. فضایی با نور کم سو 
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و ضعیف. اجاق گازی چوبی در گوشه ای قرار داشت 
و نور یک چراغ هم در گوشه ای دیگر سوسو می زد. 
پس��ر سیاه پوس��ت تقریبا پانزده س��اله ای پشت میز 
نشسته بود و کتاب می خواند. پوست او به مانند اکثر 
رنگین پوست هایی که در شهر خودم با آن ها مواجه 
ش��ده بودم، قهوه ای نبود. او دیگر اوج س��یاهی بود. 
آنقدر س��یاه که تقریبا به آبی م��ی زد. از آن تازه پرو 
بال گرفته های اتیوپی بود. یک بچه از دل جنگل های 
آفریقای سیاه. وقتی چشمم به او افتاد، قلبم خواست 
از حرک��ت بایس��تد. یک��ی از آن یاروه��ای نحیف و 
استخوانی بود که چشمان برجسته اش می خواست از 
حدقه درآید. لب های کلفتی هم داشت. وقتی از روی 
صندلی اش بلند شد تا با ما سالم و احوالپرسی کند، 
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دیدم که تمام استخوان هایش چرخ خورده و کج بود. 
بدنش هم مثل یک فلج، ناهموار بود و غوز کرده بود.

   اس��تاد ب��ه م��ن گفت:»این ازوپ��ه1. بهترین 
پس��ری که تابحال در این دنی��ا زندگی کرده. بهش 
س��الم کن و باهاش دست بده والت. اون قراره برادر 

جدید تو باشه.«

   گفتم:»من با هیچ کاکاسیاهی دست نمیدم. 
اگ��ه فکر کردی همچی��ن کاری می کنم پس دیوونه 

شدی.«

   اس��تاد یه��ودی آه ممت��د و بلندی کش��ید. 

Aesop. .1
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این آه، حالتی از بیزاری که از س��راندوه باشد، نبود، 
بلکه یادگاری لرزان از اعماق وجودش بود. س��پس با 
نهایت تامل و آرامش، انگشت اشاره ی دست راستش 
را خ��م کرد، با آن یک چن��گک قدیمی و یخ زده را 
برداشت و سر چنگک را درست زیرچانه ام گذاشت، 
دقیقا درهمان نقطه ای که گوش��ت و استخوان به هم 
می رس��ند. بعد ش��روع کرد به فشار دادن. در یک آن 
درد، پش��ت گردن��م را دربرگرفت و ب��ه جمجمه ام 
رس��ید. هرگز چنی��ن دردی را تجربه نک��رده  بودم. 
خواس��تم فریاد بزنم اما راه گلویم بس��ته شده بود و 
تنها توانستم صدایی بیمارگونه و خفه از خود بیرون 
بدهم. اس��تاد هنوز هم داشت چنگگ را فشار می داد 
و خیلی زود احس��اس کردم که پاهایم از زمین جدا 
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ش��د. مثل یک پر به هوا بلند شدم. به نظر می رسید 
اس��تاد بدون کوچک ترین زحمت��ی آن کار را انجام 
م��ی داد، انگار که من برایش مثل یک پینه دوز بودم. 
باالخره مرا تا ارتف��اع نزدیک به صورتش آورد و من 

هم مستقیما به چشمانش نگاه  کردم.

او گفت:»م��ا اینجا اینطوری ح��رف نمی زنیم 
پسر. همه ی انسان ها برابر و برادرند و در این خانواده 
ب��ا همه با احترام رفتار میش��ه. این قانونه. می خوای 
بخ��واه نمی خوای نخواه اما قانون قانونه و هرکس��ی 

بخواد مخالفت کنه، کارش زاره.«

آنه��ا به من غذا و لب��اس دادند و اتاقی را برای 
خودم درنظر گرفتند. آنجا به من اوردنگی نمی زدند، 
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نوازشم هم نمی کردند. بامن بدرفتار نبودند و با مشت 
توی صورتم نمی کوبیدند اما با این وجود باز هم همه 
چیز غیرقابل تحمل بود. قبال تا به این حد افس��رده 
نشده بودم. آن قدر که وجودم پر از تلخی شده بود و 
خشمم را بروز می دادم. تا شش ماه، پیش خودم فکر 
می کردم چطور از آنجا فرار کنم. من پس��ری شهری 
بودم که موسیقی جاز در رگ هایش جریان داشت و 
اینگونه رشد کرده بودم. پسری خیابانی که چشمش 
دنبال یک فرصت عالی می گشت. غوغای جمعیت و 
ص��دای بلند واگن های قطار و تپش نورهای نئونی را 
دوست داشت و عاشق بوی گند ویسکی قاچاقی بود 
ک��ه در آب راه ها می ریختند. من آدم ش��وخی بودم، 
ی��ک دیوانه ی جاز در هیبتی کوچک، حاضرجواب با 
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زبانی دراز و شخصیتی چندبعدی که در ناکجا به دام 
افتاده و زیر آس��مان تاریک زندگی می کرد. پس��ری 
ک��ه باد او را باخود آورده ب��ود و تقریبا همه ی این ها 

برایش ناخوشایند به نظر می رسید.

متعلقات و امالک اس��تاد یهودی شامل سی و 
هفت خاکریز، یک خانه ی روستایی دوطبقه، یک دو 
جین مرغ و جوجه، دو گاو و دو اس��ب خاکستری در 

آغل وشش یا هفت خوک در طویله بود.

آنجا نه برقی وجود داش��ت، نه لوله کش��ی، نه 
تلفن��ی، نه وایرلس��ی، نه گرامافون��ی و نه هیچ چیز 
دیگری. تنها وس��یله ی سرگرمی، آن پیانویی بود که 
در اتاق نشیمن قرار داشت اما فقط ازوپ می توانست 
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آن را بنوازد و او نیز تمام آهنگ ها، حتی س��اده ترین 
آن ها را س��نبل می کرد. وقتی هم که می نشس��ت و 
می خواست به کلیدهای پیانو دست بزند، من همیشه 
بالفاصله از اتاق بیرون می رفتم. وجه اشتراک در آنجا 
یک امر مزخرف بود. آنجا پایتخت کسالت جهان بود 
و من پس از گذش��ت یک روز از آن محیط خس��ته 
ش��دم. هیچ ک��دام از افراد آن خان��ه چیزی درمورد 
بیس بال نمی دانس��تند و من هم کس��ی را نداشتم 
ت��ا درمورد موض��وع بحث مورد عالق��ه ام یعنی تیم 
کاردینال ه��ای محبوبم صحبت کنم. حس می کردم 
انگار در شکافی از زمان گرفتار شده ام. در سرزمینی 
از عصر حجر. کش��وری که دایناسورها هنوز روی آن 
نعره می زدند. طبق گفته ی مادر س��و، استاد یهودی 
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حدود هفت س��ال پیش آن مزرعه را در شرط بندی 
با رفقایش در شیکاگو برده بود.

باید هم در یک ش��رط بندی برده باشد. بازنده 
می خواهد برنده باشد و برنده هم تالش دارد آینده اش 

در بونگولویل1 ایاالت متحده ازهم نپاشد.

اعت��راف می کن��م که قبال یک پس��رکوچولوی 
آتش��ین م��زاج و کودن ب��ودم اما اصال قص��د ندارم 
به ای��ن خاطر معذرت خواه��ی کنم. من همانی بودم 
که بودم، دس��ت پرورده ای از مردمان جایی که به آن 
تعلق داش��تم و حاال هم دلیلی برای ناراحت بودن از 
این موضوع نمی بینم. چیزی که مرا در طی چند ماه 

Bungholeville  .1


