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فرزند روح1

این گونه می نامند فرزاندانی را که دو بار زاده می شوند: بار اول از فقر یک 
زن و بار دوم از ناباروری دیگری.

.3
ماریا لیستُرو2 چنین بود، ثمرۀ دیرهنگام روح بوناریا اوّرایی2

آن هنگام که پیرزن زیر درخت لیمو ایستاده بود و با مادر ماریا، خانم 
آّنا ترزا لیستُرو4 صحبت می کرد، ماریا فقط شش سال داشت. او حاصل 
حاملگی ناخواسته ای بود که بعد از تولِد برنامه ریزی شدۀ سه خواهر خود 

به  دنیا آمده بود. 
خواهرانـش دیگـر هر کـدام دوشـیزه خانمی به  حسـاب می آمدند و 
همبازی های خوبی برایش نبودند. او همیشه تنها در محیط های کثیف 

Fillus de anima; Fill’e anima; Figlio d’anima .1: فرزنـد روح، بـه انگلیسـی: 
Suol child؛ بـه گویـش سـاردنیایی بـه اتفاقی کامـاًل عادی در برخـی مناطق این 
جزیره اشـاره می شـود که بر اسـاس آن، یک یا چند فرزند والدین بیولوژیکی، برای 
فرزندخواندگـی، بـه افـراد دیگری کـه از اقوام یا از افـراد همان جامعـه بودند واگذار 

می شد. م.
2. Maria Listru            3. Bonaria Urraï            4. Anna Teresa Listru
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بـازی می کرد، برای درسـت کـردن کیک، به همان دقـت خانم خانه دار 
جوان، از لجن َورز داده شده و مورچه های زنده استفاده می کرد. 

مورچه هـا، در حالی کـه پاهای قرمز خود را حرکـت می دادند، زیر 
فشـار شـن هایی که مانند شـکر به  نظر می رسـیدند و گل های وحشـی 

دشت، که تزیینات کیک را می ساختند، به آرامی می ُمردند.
در زیـر آفتاب سـوزان مـاه جوالی، کیْک زیر دسـتش بزرگ و زیبا 

می شد، آن گونه که گاهی چیزهای زشت زیبا به  نظر می رسند. 
وقتی ماریا سـرش را از روی کیک لجنی اش بلند کرد، ْتزیا1 بوناریا 
اوّرایی را دید که پشـت به نور خورشـید ایستاده، دستانش را روی شکم 
الغـرش گـره کـرده، و در حالی که از نتایج صحبت هایـش با مادر ماریا 

راضی به  نظر می رسد، به او لبخند می زد.
اینکـه نتیجۀ صحبت های رضایت بخـش آن ها دقیقًا چه بود را ماریا 

بعدًا می فهمد.
همان روز، در حالی که هنوز کیک لجنی اش را در یک دسـت و در 
دسـت دیگر سـبدی پر از تخم مرغ های تازه و جعفری )به عنوان آخرین 
حرکـت رّقت انگیـز مـادر( بـرای بدرقه به  همراه داشـت، به  همـراه تزیا 

بوناریا، خانه را ترک کرد.
ماریا لبخند می زد. حدس زده بود که شـاید دلیلی برای گریه کردن 
وجود داشـته باشـد، ولی موفق نمی شد علتش را در ذهنش جست وجو 

کند. 
در حالی که از مادرش دور می شـد، همزمان چهرۀ وی را از نظرش 
می گذارنـد. او از همـان لحظـۀ مرمـوزی کـه دختر بچـه ای، به تنهایی، 
تصمیم می گیرد در کیک لجنی اش چه موادی بریزد مادرش را به  دست 

فراموشی سپرده بود.

Tzia .1: عمه، خاله. م.
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سـال های سـال اسـت که آن آسـمان داغ و پاهای تزیا بوناریا را در 
صندل هایش به خاطر می آَوَرد، یکی از صندل ها زیر دامنش دیده می شد 
و یکی دیگر در پشـت لبۀ دامنش مخفی می شـد؛ انگار پاها، به زحمت، 

ریتم رقصی را در سکوت دنبال می کردند.
تزیا بوناریا به ماریا تخت اختصاصی و اتاقی پر از تصاویر مقّدسات 

داده بود. از نظر او، همه شان زشت و زننده بودند.
 آنجا بود که فهمید که بهشت جای بچه ها نیست.

ماریا دو شـب تمام، سـاکت، با چشمانی باز، در تاریکی بیدار بود تا 
اشک های خونین و جرقه های هالۀ نورانی را ببیند. 

باألخره، شب سوم بر ترس ناشی از قلب مقدس و انگشت اشاره شده 
به آن )که با سـه تسـبیح سـنگین آویخته در وسـط سـینۀ خونی، بسـیار 

تهدید آمیز به نظر می آمد( فائق آمد و دیگر طاقت نیاورد و فریاد زد. 
ْتزیـا بوناریـا در کمتـر از یـک دقیقه در را بـاز کرد و ماریـا را دید که 
ایسـتاده و بـه دیوار تکیـه داده و بالش پشـمالوی مورد عالقـه اش را در 

دستانش می فشارد. 
ْتزیا به مجسمۀ خونین خیره شد. به  نظرش می آمد که این مجسمه 
هرگز اینچنین  نزدیک تختش نبود. آن را زیر بغل گرفت و بی آنکه حرفی 

بزند با خودش برد. 
یک روز بعد، ظرف چشـمۀ مقدس، که داخلش سانتا ریتا1 نقاشی 
شـده بود، و برۀ عرفانی گچی، که بیش تر شـبیه سـگ ولگـرد فرفری و 

شیری وحشی بود، نیز غیب شدند. 
ماریـا کـه گیج شـده بـود پس از کمـی به خـودش آمد و بـرای آنکه 
حضـرت مریـم صدایش را نشـنود و زمـان مرگش این مسـئله را در نظر 

نگیرد با صدایی آرام نام او را بر زبان آورد.

1. Santa Rita
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اینکه تزیا بوناریا در آن زمان چند سـال داشـت حدسش آسان نبود. 
ولی به  نظر می آمد که در زمان منجمد شده بود، بدون تغییر و بدون سن 
معّینی ثابت مانده بود، پنداری که در یک آن، به خاطر تصمیمی، پیر شده 

و حاال با صبوری در انتظار رسیدن به زمان عقب افتاده است. 
ماریا، که حتی نطفه اش هم در زهدان مادرش دیر شکل گرفته بود، 
از همان ابتدا عادت داشـت آخرین کسـی باشد که در خانواده به او فکر 

کنند؛ خانواده ای که خودشان هم مشکالت زیادی داشتند. 
البته احساس می کرد که در خانٔه آن زن آدم مهمی شده است؛ حسی 

که برای اولین بار تجربه کرد.
 زمانی که صبح ها برای رفتن به مدرسه در را پشت سر خود می بست، 
مطمئن بود که اگر رویش را برگرداند، کسـی هسـت که به ستون ها تکیه 

داده و مثل لوالی در آن را گرفته و با نگاهش او را بدرقه می کند.
 ماریـا ایـن را نمی دانسـت کـه پیـرزن اغلـب شـب ها، شـب های 
معمولی ای که گناهی مرتکب نشـده بود تا به خاطرش بیدار بماند، به او 
نزدیک می شد. به آرامی وارد اتاق می شد، جلوی تختی که ماریا روی آن 

خوابیده بود می نشست و در تاریکی به او خیره می شد.
 در آن شـب ها، دختـرک در حالـی می خوابید که فکـر می کرد اولین 
دغدغۀ فکرِی بوناریا اُوّرایی باشـد، در حالی که نمی دانست تنها نگرانی 
پیرزن در آینده این است که او  چه مسئولیتی را می بایست به دوش بکشد. 
در روستای سوِرنی1، اینکه مادر ماریا فرزند کوچک ترش را به پیرزن 

داده بود به خوبی برای همه قابل درک بود.
مادر ماریا،علی رغم توصیه های خانواده، با مرد مناسبی ازدواج نکرده 
بود. پانزده سال بعدی زندگی اش را نیز به شکایت از آن مرد گذرانده بود، 
زیرا مردکه ثابت کرده بود که فقط یک کار را خوب بلد است انجام دهد. 

Soreni .1: روستایی در جزیرۀ ساردنیا. م.
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آنا ترزا لیستُرو عالقه داشت از شوهرش به همسایه ها شکایت کند، 
از مردی که حتی مرگش هم نتوانسـته بود برایش نفعی داشـته باشـد که 
حداقل، اگر در جنگ به َدَرک واصل شده بود، برایش حقوق مستمری 

باقی می گذاشت. 
سـی زینیو لیستُرو1، که به دلیل قد کوتاهش از سربازی معاف شده 
بود، همان طور که احمقانه زیسـت، احمقانه هم ُمرد. او مثل یک حبه 
انگور له  شده بود، زیر تراکتور بورُدو َاِرزی2 که برایش کشاورزی می کرد 

له شده بود.
آنا ترزا لیستُرو، که با داشتن چهار دختر بیوه شده بود، از زور بدبختی 
)آن طور خودش می گفت( یاد گرفته بود که با سایۀ برج ناقوس کلیسا هم 

خورشت درست کند.
 حـاال که ْتزیا بوناریـا ماریا را به فرزندخواندگی پذیرفتـه بود، آناترزا 
بـاورش نمی شـد کـه از زمین خانـم اوررایی هر روز دو سـیب زمینی هم 
نصیب سـوپش شـود. برایش مهم نبود هزینۀ این امتیاز را با دادن دختر 

کوچکش، ماریا، پرداخته بود، زیرا هنوز سه دختر دیگر داشت.
 هیچ کس واقعا درک نمی کرد که چرا ْتزیا بوناریا، آن هم در آن سن، 

از دختِر زنی دیگر مراقبت می کند. 
زمانی که پیرزن و ماریا با هم از خیابان رد می شدند، سکوتی طوالنی 
مثل سـایه آن ها را بدرقه می کرد و زمزمه های غیبت در همسایه ها بیدار 
می شـد: بااینْتـُزِو3 سـیگارفروش، از اینکه کشـف کرده بـود که آدم های 
پولدار هم وقتی پیر می شـوند برای شسـتن باسـن خود به دو دسـت نیاز 

دارند خوشحال بود.
4، دختـر بـزرگ لوله کـش، لزومی نمی دیـد که برای 

 لوچانـا لودینـه2

1. Sisinnio Listru            2. Boreddu Arresi            3. Bainzu

4. Luciana Lodine
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خـودش وارثـی درسـت کنـد تـا از او آن انتظار را داشـته باشـد که  یک 
مستخدم هم با حقوق مکفی به عنوان »وظیفه« می تواند انجام دهد.

آُوزونیا فراُو، که در مورد باسْن بیشتر از یک پرستار می دانست، دوست 
داشت با این جمله به بحث خاتمه بدهد که »حتی گرگ هم دوست ندارد 

در تنهایی بمیرد«، و با شنیدن آن حرف، دیگر کسی چیزی نگفت.
 البتـه کـه اگـر بوناریـو اوررایی پولـدار به  دنیـا نیامده بـود، به همان 
سرنوشتی دچار می شد که زنان بدون مرد پیدا می کنند، چه برسد به اینکه 

بخواهد »فرزند روح« هم داشته باشد.  
 او بیوۀ شوهری بود که هرگز با او ازدواج نکرده بود. در شرایط دیگر 
شـاید فاحشه می شـد یا خواهر روحانی که مجبور بود تا آخرین  نفس با 

پنجره های همیشه بسته و لباس های سیاهش زندگی کند.
 آنچه در او مانع پوشـیدن لباس عروس شـده بود جنگ بود، اگرچه 
بعضی هـا هـم می گفتند که رافائل زیْنُکو1 نُمرده اسـت و، از آن جایی که 
خیلی زرنگ است، حتمًا برای خودش زن دیگری دست وپا کرده است 
و خرج سفرش را هم پس انداز کرده تا مجبور به برگشت و توضیح دادن 

نباشد.
 شاید به همین دلیل بوناریا اوررایی، از همان ُعنُفوان جوانی، »پیر« 

بود و ماریا هیچ شبی را به سیاهی رنگ دامن او تجربه نکرده بود.
 البته در روستا زنان زیادی بیوۀ مرداِن »شهیِد زنده« شده بودند و این 
را زنانی که بدگویی می کردند و حتی خود بوناریو هم خوب می دانستند؛ 
بـرای همیـن، وقتی صبح ها بـرا ی خرید نان تازه و گرم خارج می شـد، 
سـرش را بـاال می گرفت و هیـچ وقت برای حرف زدن بـا دیگران توقف 
نمی کـرد و موقع برگشـت هم، مثل قافیۀ نت های هشـتگانۀ موسـیقی، 

مستقیم به خانه برمی گشت.

1. Raffaele Zincu
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البتـه کـه از نظـر بوناریو کنجـکاوی مـردم در مـورد فرزندخواندگِی 
»فرزند روح« اهمیت نداشـت، اما واکنش خود بچه، که به خانٔه جدید 

آمده بود، برایش مهم بود.
مسـّلم اسـت که دخترک، بعد از شـش سـال زندگی زیر یک سقف 
با سـه خواهر دیگر، فکرش را هم نمی توانسـت بکند که فضایی که به او 

اختصاص می یافت از طول بازوهایش تجاوز خواهد کرد.
 با رسـیدن به خانۀ بوناریا، جغرافیای درون ماریا نیز به  هم ریخت؛ 
فضـای بیـن آن دیوارهـا که فقط به او اختصاص داشـت آن قدر وسـیع 
بود که دخترک چند هفته وقت صرف کرد تا بفهمد که از درهای بسـتۀ 
اتاق های متعدد آن خانه کسـی داخل نمی شـود که به او بگوید: »دست 

نزن، این مال من است!«
بوناریـا اوررایی هرگز نه آن طور رفتار کرد که دخترک احسـاس کند 
در خانۀ خودش زندگی می کند و نه آن گونه که با مهمان رفتار  می کند، 

گویی که در خانۀ خودشان نیستند.
 فقط صبر می کرد تا فضاهای خالی خانه به تدریج به وجود بچه خو 
بگیرند، و زمانی که، پس ازیک ماه، درهای اتاق ها را برای همیشـه باز 
کـرد فهمید که در ابتدا اشـتباه نکرده بود که اجـازه داده بود تا خوِد خانه 

توجه دخترک را جلب کند.
 ماریا، که دیگر به  خاطر صمیمیتی که با چهاردیواری خانه پیدا کرده 
بود خود را قوی احسـاس می کرد، شـروع به کنجکاوی در مورد زندگی 

زنی کرد که او را به »زندگی کردن« هدایت کرده بود.
روزی، ماریا با دهانی پر از سوپ پرسید:

ـ ْتزیا، شما دختر چه کسی هستید؟ ـ 
ــ پدرم اسمش تانیه اُورایی1 بود، همان آقایی که در آن عکس است، 

1. Taniei Urrai
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باالی شـومینه. و با انگشت به عکسی اشـاره کرد که در آن تانیه اورایی 
نیم تنۀ مخملی به  تن داشت و سی ساله به  نظر می رسید. از نظر دخترک 
هر کسـی می توانست باشـد به جز پدر این پیرزن که در مقابلش نشسته 

بود. بوناریا این ناباوری را در چهرۀ گلگون دخترک احساس کرد.
بوناریـا تأکیـد کرد که پدرش در آن عکس جوان بود و هنوز هم هنوز 
به  دنیا نیامده بود. ماریا مصّرانه پرسید: »مادر نداشتید؟« )اینکه فقط از 

پدر به  وجود آمده باشد برایش نامفهوم بود.(
آّنا بود و خیلی وقت پیش او هم  البته که مادر داشتم، اسمش  ــ 

فوت کرد.
ماریـا اضافه کرد: »پدر و مادرهـا، مثل پدر من، بعضی وقت ها این 

کار را می کنند«.
بوناریا که از تأکید او تعجب کرده بود پرسید:

ــ چه کاری را؟
ــ ُمردن. می میرند... قبل از به  دنیا آمدن ما... 

سپس، ماریا با صبوری به او نگاه کرد و با بی حوصلگی ادامه داد: 
ــ ریتا آن را به من گفت، دختر آنجلو مونتونی1. پدر او هم قبل از به  

دنیا آمدنش مرده بود.
و در حالی که توضیح می داد قاشـقش را مانند چوب رهبر ارکسـتر 

در هوا می چرخاند.
بوناریا، در حالی که با لبخندی مبهم او را تماشا می کرد، گفت:

ــ بعضی ها بله، ولی همه این کار را نمی کنند.
ماریا هم تأیید کرد: 

ــ البته که همه نه، حداقل یکی باید بماند برای بچه. برای همین 
است که والدین همیشه دو نفرند.

1. Angelo Muntoni




