
پیشگفتار

درخت ها و قتل مرزوق نخستین اثر و از معروف ترین آثار نویسندۀ بزرگ 
و نامی جهان عرب، عبدالرحمان ُمنیف، اســت که از همان بدو انتشار با 
استقبال مخاطبان و تحسین منتقدان روبه رو شد. این رمان دغدغه های 
انسان معاصر را که آزادی و امکان اشتغال و مشارکت در ساخت جامعه 
و تأمین زندگی و آینده بنابه علل و شرایط سیاسی و اجتماعی از او سلب 

شده است، بازگو می کند.
نویســنده در این رمان دو نمونه شــخصیت از یک نسل، نسِل پس 
از جنــگ جهانــی دوم، را تحلیــل می کند. این دو شــخصیت با وجود 
تفاوت های خود در تجارِب زیســته و الیه های ذهنی، یک وجه مشترک 
دارند: غربت در وطن. این وجه جلوه ای از سرشت کلی انسان معاصر در 
جهان عرب است که به باور نویسنده در احساس درونِی شکست متبلور 

است و بنا به تحلیل او از فشار و سرکوب نشئت می گیرد.
عبدالرحمـان ُمنیف در 1933 از پدری سـعودی و مـادری عراقی در 
َعّمـان اردن متولـد شـد. در 1952 تحصیـات دبیرسـتانی را در َعّمان به 
پایـان بـرد و بـرای تحصیل در رشـتۀ حقوق بـه بغداد رفـت. در 1955 به 
سـبب فعالیت سیاسـی و اعتراض به امضای پیمان بغداد از عراق اخراج 
شـد و بـرای ادامۀ تحصیـل در حقوق بـه قاهره رفـت و در 1958 در این 
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رشـته فارغ التحصیل شـد و برای چند ماهی به بغداد بازگشـت. سـپس 
بـرای تحصیـل در رشـتۀ اقتصـاِد نفت عازم یوگسـاوی شـد و در 1961 
موفق به اخذ درجۀ دکتری در این رشـته شـد. از 1961 تا 1962 در بیروت 
بـه فعالیـت حزبی پرداخـت و در 1962 از این فعالیت دسـت کشـید. در 
1963 گذرنامۀ سـعودی از او سـلب شد و او برای سالی چند گذرنامه ای 
الجزایری اختیار کرد و متعاقبًا  گذرنامه ای عراقی گرفت. در 1963 چند 
ماهی را در عراق سـپری کرد و سـپس به سـوریه رفت و در آنجا ده سـال 
)از آغاز 1964 تا 1973( در زمینۀ تخصصی خود در شـرکت نفت سـوریه 
بـه کار پرداخـت. از 1973 تـا 1975 در بیروت در مجلـۀ الباغ قلم زد و 
در 1975 به بغداد بازگشـت و در آنجا به سـردبیری مجلۀ نفت و توسـعه 
برگزیـده شـد و تـا 1981 در این سـمت ماند. در 1981 بـه پاریس رفت و 
یکسـره به کار نویسـندگی پرداخت. در 1988 مجددًا عازم دمشـق شد و 
تـا 24 ژانویـۀ 2004 که در اثـر ناراحتی قلبی درگذشـت، همان جا اقامت 

داشت. دمشق آخرین منزلگاه او بود و در آنجا هم به خاک سپرده شد.
سـفرهای طوالنـی او بـه اغلـب کشـورهای عربـی مایۀ غنـای تجربۀ 
ادبـی او بـود و فعالیـت قلمـی و نـگاه او را بـه پدیده هـا و اشـیا پربارتـر و 
همه جانبه تر سـاخت هرچند در ترسـیم شـخصیت ها و رصد پدیده ها گاه به 
ارائـۀ نمونه هـای مجرد می انجامید چندان که این سـؤال برای خواننده پیش 
می آید که فان شـخصیِت رمان اهل کدام کشـور اسـت و ایـن رویداد کجا 
اتفـاق افتـاده اسـت. با این همه، این وسـعت دید به او امـکان داد جنبه ها و 
ابعـاد متعـددی از مسـائل را ببینـد و واقعیت مشـترک را با همـۀ تداخل ها 
و درهم تنیدگی هـای آن و بـا همـۀ درآمیختگی هـای مشـکات و دغدغه ها 
و سـوداها و ده هـا رابطـه ای کـه کلیت جهان عـرب را به هـم می پیوندد، از 
 نزدیـک لمـس کنـد. در عیـن حـال، او از تفاوت هـای موجـود ـ هرچنـد 
موقـت ـ در چالش هـا و اوضاع هر یک از کشـورها، افزون بر دغدغه های 
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گاه بود. او در مصاحبه ای مطبوعاتی* گفته اسـت:  قومیـت عربی، کامـًا آ
»هرچـه رمان  هـای ما محلی تر باشـد، جهانی تر می شـود. به سـخن دیگر، 
هرچـه در تصویـر فضـای بومی صادق تر و در سـخن از حیـات مردم، حتی 
گروهی کوچک از آنان، عمیق تر باشد، به جهانی شدن نزدیک تر می شود.«
عبدالرحمـان منیـف کـه در جهان عرب متخصـص و صاحب نظر در 
مسـائل نفت شناخته می شد، از شروع فعالیت قلمی خود در حوزۀ رمان 
این گونه یاد می کند: »تا پایان دهۀ شصت ]میادی[ فقط خوانندۀ خوبی 
بـودم. پـس از آن، و در نتیجـۀ اوضـاع خفقان آوری، جز یـک راه نیافتم: 

نویسندگی. چنین بود که در سال 1970 شروع کردم...«
منتشـر  قتـل مـرزوق، در 1973  و  او، درخت هـا  رمـان  نخسـتین 
شـد و چنان کـه مقدمتـًا خاطرنشـان شـد، بـا حسـن توجـه منتقـدان و 
اسـتقبال خواننـدگان مواجـه شـد. پـس از آن، بـه ترتیـب، ایـن رمان هـا 
از او انتشـار یافـت: داسـتان عاشـقانۀ مغانـه )1974(؛ شـرق مدیترانـه 
 )1975(؛ سـرانجام ها )1977(؛ آنـگاه کـه پـل را رهـا کردیـم )1979(؛ 
ماراتـن )1979(؛ جهانی بدون جغرافیاهای مشـخص )با همکاری َجبرا 
ابراهیـم َجبـرا، 1982(؛ پنجگانـۀ آبادی هـای نمکزار )شـروع: 1984(؛ 
اکنون... اینجا یا بار دیگر شرق مدیترانه )1991(؛ سه گانۀ ارض السواد** 
)1999(؛ درخـت مقـدس )2005(. دو مجموعۀ داسـتان کوتـاه نیز از او 
منتشـر شـده اسـت: نام هـای مسـتعار )2006(؛ دِر بـاز )2006(. بعاوه، 
دوازده اثـر دیگـر در حـوزۀ فرهنـگ و ادب و سیاسـت دارد کـه از جملۀ 
آنهاسـت: نویسـنده و تبعیـدگاه و چشـم اندازهای رمان عربـی )1991(؛ 
اوْل دمکراسـی، همیشـه دمکراسـی )1995(؛ میـان فرهنگ و سیاسـت 

)1998(؛ حافظه ای برای آینده )2001(.
* مجلۀ سوری المعرفة، ش 204، فوریۀ 1979.

** صفت تاریخی و قدیمی ســرزمین عراق به اعتبار انبوهِی باغ ها و نخلستان ها که از دور به سیاهی 
می زند.
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آثار عبدالرحمان منیف به زبان های متعدد از جمله انگلیسی و آلمانی 
و فرانسـه و روسـی و اسـپانیایی و نروژی و ترکی اسـتانبولی ترجمه شده 
اسـت. او را از بزرگ تریـن نویسـندگان عـرب در قـرن بیسـتم می دانند و 
جایـزۀ معتبر فرهنگِی سـلطان الُعَوْیـس )امـارات، 1989( و جایزۀ رمان 

خاق )مصر، 1998( به او تعلق گرفته است.
خصلت بارز اغلب آثار عبدالرحمان منیف انعکاس واقعیت های تلخ 
سیاسی و اجتماعی جهان عرب است خاصه در کشورهای استبدادزده ای 
کـه خودکامـگان حاکم ارادۀ خـود را بر مردم و مقدرات و سرنوشـت آنها 
تحمیل می کنند و جّو فشـار و اختناق و سـرکوب سیاسـی آثـاری گرانبار 
گاه  دارد و احسـاس سـرکوفتگی و فروپاشی و درهم شکسـتگی در خودآ
گاه آدم هـا می نشـاند. عبدالرحمـان منیـف را از برجسـته ترین  و ناخـودآ
نویسـندگانی می شـمارند کـه در مخالفـت با نظام هـای سیاسـی توتالیتر 
معروف اند. به سبب همین مخالفت و به اعتبار نوشته هایش او را تبعیدِی 
سیاسـی می دانند و شـهامت او را در سـخن از تابوها و سـرکوب و سلب 
آزادی در اغلب نظام های سیاسی عربی می ستایند. در بیشتر رمان هایش 
کـه از حیـات اجتماعـی پـرده برمی گیـرد بـه واکاوی پدیده هایـی چـون 
مناسبات و تفاوت های الیه ها و طبقات جامعه و خودکامگی و تحوالت 
و گسسـت های اجتماعـی و تلخکامـی و وضـع زن می پـردازد و واقعیت 
منحط سیاسـی ـ اجتماعی را عریان و روشـن بازتاب می دهد. تجربۀ او 
در رمان سیاسی زوایای پنهانی را در رمان معاصر عربی، به ویژه از حیث 
زبـان و بیـان و رصد عمیق حاالت روحی ـ  روانی، روشـن کرده اسـت. 
بی پروایـی او در سـخن گفتـن از محّرمات سیاسـی و طغیـان او بر وهنی 
که بر آدمی و عزت نفس او روا می شـود و مقابلۀ او با عجز و اسـتکانت 
آحاد وازدۀ جامعه در رمان های او با خاقیت عمیق و داللت های روشن 
و پرهیـز از ابهام همراه می شـود. در آثار عبدالرحمـان منیف می توان فکر 
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تابنـاک و تخّیـل غنی و نَفس حماسـی و در نهایت هنر نویسـندگی او را 
یباتریـن ارزش ها دید. بینش و نگـرش او به زندگی در صور  در خدمـت ز
گوناگـون فکر و مکاشـفه و تجربـه ای پربار به حاصل آمـده و این همه به 

جهان روایت او غنا و عمق بخشیده است.
تخصـص عبدالرحمـان منیف در مسـائل نفـت و دید نافـذ او در این 
حـوزه به او کمـک کرد از تحوالت جوامع بدوی و صحرانشـیِن حاشـیۀ 
خلیج فارس که در اثر کشف نفت یک شبه به ثروت های هنگفت رسیدند 
و یکسـره از بیابان گـردی بـه شهرنشـینی بـا تاطمـی از تناقضـات روی 
آوردنـد، تحلیلـی عمیق به دسـت دهـد و آن را در قالب رمان شـاهکاری 
)پنجگانـۀ آبادی هـای نمکـزار( عرضـه کنـد. این رمـان بیش و کم وصف 
حـال کشـورهای توسـعه نیافتۀ دیگری که فقـط به درآمد نفـت متکی اند 
نیـز تواند بود. ا ز دیگر وجوه تجربۀ حیاتی او احسـاس تلخکامی نسـلی 
اسـت که شـاهد از دست رفتن فلسـطین و پیدایش اسـرائیل بود و از این 
حیـث زخمی عمیق در وجود خود حس می کـرد. عبدالرحمان منیف اثر 
ایـن شکسـت را کـه بـا مرارت های قهـر و اختناق عجین شـده در وجود 
انساِن سرکوفته لمس و آن را در شخصیت های رمانش، از جمله در رمان 

حاضر، منعکس می کند.
در درخت ها و قتل مرزوق، عبدالرحمان منیف دو تیپ شـخصیت را 
مجّسـم می سازد: یکی شهروند سـاده و سختکوشی که به ناگزیر از زمین 
و زادگاه کنده شده و با غِم نان سر می کند و به هر دری می زند و با وجود 
تحمل سختی ها و خّفت های بسیار همچنان با اراده و مقاومتی خلل ناپذیر 
به زندگی متشـّبث می شـود، و دیگری روشـنفکری که شاهد تناقضات و 
ناروایی های نظام حاکم اسـت و از این حیث کشـمکش هایی درونی دارد 
و بـا دنیـای پیرامون و ارزش های مسـخ آن در تعارض اسـت و به سـبب 
صراحت لهجه و بیاِن دیدگاه های به حِق خود از کار و تدریس در دانشگاه 
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اخـراج و عرصه بر او تنگ می شـود و ناچار بـرای یافتن کار جای وطن 
می کنـد. این دسـتمایۀ بی عدالتی در اغلب رمان هـای عبدالرحمان منیف 
مشـهود اسـت و او در این باره گفته اسـت: »از عدالت و آزادی نمی توان 
سخن گفت جز با وجود شهروند آزاد، جز با توانایی انسان بر مشارکت و 
بیان و ایمن بودن بر زندگی و آینده و داشـتن امکان اشـتغال و جابه جایی؛ 
 همین آزادی های ساده ای که هر انسان در جهان به نسبت هایی بیش و کم 

متفاوت دارد.«
در بخـش اول رمـان عمدتًا تحلیل شـخصیت اول جلب نظر می کند 
و در بخش دوم بازتاب شـخصیت دوم، خاصه در تک گویی های درونی، 
متجلی اسـت. حضور راوی در بخش دوم پررنگ تر اسـت و با شخصیت 
داسـتان تداخـل دارد و هـر دو صـدای واحـدی می شـوند کـه از زوایای 

مختلف ابعاد ماجرا را واکاوی می کند.
رمان داللت های نمادین متعدد دارد: زمین، درخت ها، کوه، مرزوق. 
»ِطیبه« که زادگاه شخصیت اول داستان است نماد خاک باد عرب است 
که اهالی به جای آباد کردن آن و ریشـه دواندن در آن، به دیاری خشـک 
و سـترونش مبـدل می کننـد. درخت هـا، از نظـر همان شـخصیت، نماد 
عمیـق سرسـبزی و بالندگی و خیـر و دهش و برکت و سـّنت های خوب 
و ارزش های انسـانی ریشـه دار و کار و سختکوشـی اسـت و قطع آنها به 
منزلۀ فدا کردن ارزش های اصیل انسـانی است. کوه نیز مناعت را تداعی 
می کند و قهرمان رمان برای دامن کشیدن از آلودگی های شهِر مسخ شده 
به آن پناه می برد. مرزوق هم که به آرمان های خود پایبند و وفادار می ماند 
و به دسـت شب پرسـتان به قتل می رسـد نماد وجدان بیدار مردم اسـت، 
مردمی که با وجود موانع و به رغم سرکوب و ستم به زندگی ادامه می دهند 

چون به پیروزی المحالۀ خود ایمان دارند.
در ایـن رمـان، عبدالرحمان منیف با غـور در واقعیت جهان عرب، در 
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صدد برآمده اسـت از درون و متن این واقعیت دالیلی بر محکومیت وضع 
موجـود اقامـه کند و هم از این رو شـخصیت هایی واقعی تصویر می کند و 
از خال آنها، و در ساختار ادبی خاقانه ای، به لمس جنبه های منفِی این 

واقعیت و بحران های مبتابِه آن موفق می شود.
ترجمـۀ حاضر از روی چاپ دهم کتاب* صورت گرفته و پانوشـت های 

متن از مترجم است.
م. اسوار
بهمن 1400

* عبدالرحمن منیف، األشــجار و اغتیال مرزوق، الطبعةالعاشرة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات 
و النشر، المرکز الثقافی العربی للنشر و التوزیع، 2000.



بخش نخست



1
قوی باش، می شــنوی چه می گویم؟ قوی باش. این چیزهای اخیر را هم 
که ممکن اســت خاطره ای از آن در تو بماند یــا حس و عاطفه ای را در 
تو ماندگار کند، رها کن. از سرتاســر پل به تنهایی گذشتی و دیگر نیازی 
نیســت آن تأسِف سربه سر تســلیم را در چشــم ها ببینی. آنها به تو فکر 
نمی کنند و حتی اگر چیزی به تو بگویند، محض اطاع خودشان است. 
همه چیز را پشت ســرت رها کن و، اگر توانستی، هرگز به پشت سر نگاه 

نکن!
اما اینکه به کســی نگفته ای کْی سفر می کنی، مطمئن باش احساس 
راحتی نوعًا لذت بخش به آنان دســت خواهد داد. تو آنها را از حرف های 
مطنطنی که وقِت خداحافظی در خاطرشــان می چرخد، معاف کرده ای. 
اگر می آمدند، هر یک از آنها به ســبک خاص خودش چیزی می گفت. 
ولی حاال، می گیرند می خوابند. بلــه، می خوابند. و تو در این دیروقت، 
هزارمین بار دســت به جیب می بری تا مطمئن شــوی همه چیز محفوظ 

است: گذرنامه، بلیت قطار، گواهی بهداشت، اجازۀ کار.
وقتی گذرنامه را ورق می زنــی، آن ظاهِر متین و جّدی و بس واضح 
همچنــان در چهــره ات نمودار می شــود. به گذرنامه بــه حالتی خنثای 
حرص درآور نــگاه می کنی، گویی در لحظات خاصــی هیچ ربطی به تو 
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نــدارد. و پس از اینکه همــۀ صفحاتش را، حتی ســفیدهای خالی را، 
مرور می کنی و از همه چیز خاطرجمع می شــوی، چهره ات باز می شود. 
بعــد، دوباره به آن نگاه می کنی، انگار اولین بار اســت آن را می بینی. به 
عکس نگاه می کنی، به اســم، به امضاهای ســبز و آبــی. و بعد از آنکه 
مطمئن می شوی، گواهی بهداشت را از جیب بیرون می آوری؛ آن را تورق 
می کنی، دســتورات را به دو زبان عربی و فرانسه می خوانی، پای بعضی 
کلمات درنگ می کنی، تأمل می کنی، ســپس به نحوی به ترجمه رضایت 

می دهی!
هیچ کـس بـاور نمی کند چقدر منتظر شـدی تا ایـن اوراق لعنتی را به 
دسـت آوردی. بلـه، هیچ کس در این کرۀ خاکی تصـور نمی کند برای این 
قبیل اوراق که اخذ آنها نیم ساعت هم طول نمی کشد باید بیش از دو سال 

منتظر می ماندی. 
اما زمان چیست؟ برای دیگران چه مفهومی دارد؟ برای تو چه؟

چـرا موضـوع را به این صورِت غلط طـرح می کنی؟ چرا به موضوع از 
منظر زماِن حسابِی گنگ، زمان روزها و ماه ها، نگاه می کنی؟

گذرنامـه همیـن مـدرک کوچکی نیسـت که در دسـتان توسـت. اگر 
این طور فکر می کنی، سـخت در اشـتباهی! پس آن پرونده های قطور چه 
می شـود؟ آن گزارش هـا چه؟ حتـی کدخدای محلـه می توانسـت مانع از 
سـفرت بشـود، ولی آن اسکناس سـبز که با ترس و لرز روی میز گذاشتی 
در یک لحظه همه چیز را از این رو به آن رو کرد؛ لبخند زد و به تو گفت: 

بفرما پسرم.
آن آدم ها که پای دِر خانه منتظر بودند چه؟ همان ها که از سـیگارفروش 
و نانـوا پرس وجـو کردنـد؟ همان آدم هایـی کـه در کوچه  پس کوچه ها تعقیبت 
می کردند و در قهوه خانه دوِر همان میزی نشسـتند که تو نشسـته بودی و به 
تو نگاه کردند و بعد وانمود کردند به جایی دور نگاه می کنند؟ آیا فکر می کنی 
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دمی از تو غافل بوده اند؟ مباد توهم کنی. گوش های آنها در پردۀ غفلت نبود، 
گیرندۀ آنها همه چیز را می گرفت. و در همان روز، کلمات تو که به صداهایی 
مرده در هوا تبدیل می شد بار دیگر می ترکید و به صورت سایه ها و اشباح در 

پرونده های آبی و قرمز متراکم می شد!
و روز بعد، کسـی به تو نگاه می کرد که پشـت میزی براق نشسته بود؛ 
بـه تـو نگاه می کرد و لبخندی از سـِر اطمینان در چهره اش نشسـته بود و 
دسـتش با انگشترِی سـبزنگینی در انگشت کوچک بازی می کرد. و پس 
از آنکه مطمئن می شـد نگاه هایش کامًا در تو رخنه کرده اسـت، ناگهان 
لبخند را محو می کرد و از بازی با انگشتری دست می کشید و از تو سؤال 
می کـرد. و تـو دسـت و پایت را گـم می کردی و بـه صدایی لـرزان جواب 
مـی دادی. فکر می کردی و سـعی می کـردی لبخنـدی باهت آمیز بزنی. 

سپس به تو می گفت »تا ببینیم«. و تو ماه ها منتظر می ماندی!
آیا این به زمان اضافه نمی شـود؟ سـعی کن موضوع را با دقت بیشـتر 
تصور کنی: سراسـر روز تعقیبت می کردند. تمام شـب تعقیبت می کردند. 
هر جا می نشسـتی، می نشستند. گوش می دادند. نگاه می کردند. و وقتی 
می گرفتـی می خوابیـدی، کار آنهـا هنوز تمام نشـده بود؛ همان شـب باید 
گزارش نوشـته می شـد. و آن مرد کوچک در پشت پرده های اتاق اوراق را 
بازبینـی می کرد. تو را در حال دشـنام دادن، در حـال پچ پچ کردن کلماتی 
مبهم تصور می کرد. سـپس زیر عباراتی به  خصوص خط قرمز می کشـید 
و گـزارش را همراه با برگی کوچک که با سـوزنی ته گرد ضمیمه شـده بود 
ارسال می کرد. و مرِد دیگر گزارش را می خواند و با جوهر سبز می نوشت: 

»برای وارسی اطاعات. پرونده را پس از تکمیل ببینم«.
اجازۀ کار چه؟

فعًا همه چیز را رها کن. سعی کن فراموش کنی.
دوسـتان چـه؟ نگـراِن ایـن نبـاش کـه ببیننـد نیسـتی. بعـد از مدتی 
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می فهمنـد مسـافرت رفته ای. چه بسـا گله کننـد. ولی تصور کـن به آنها 
گفته باشـی! اآلن سـاعت از یک گذشته اسـت و دارد ساعت دو می شود 
و قطـار از جای خود تکان نخورده اسـت. تصور کـن آنها اآلن منتظرند! 
حلقـۀ کوچکـی دوِر تـو تشـکیل داده اند. کلمات اسـت، لطایف اسـت، 
سفارش هاست، و نمی دانی چه چیز دیگر. و خمیازه می کشند. خسته به 
ساعت نگاه می کنند، به مأمور ایستگاه راه آهن، به تو. باید درک کنند چرا 
به آنها خبر نداده ای. گله ای را هم که معذبت کند نخواهی شنید، فرصت 

گفتنش را پیدا نمی کنند!
سـفر با بلیت درجۀ دو چه؟ کسـی حق ندارد سـِر این موضوع بحث 
کنـد. تنهـا تویـی که تصمیـم می گیـری. تصمیم تـو هم بنا بـه ماحظات 
بسـیاری اسـت: امکانات مادی، حس تواضع، تماس با مردم. هر چیزی 
را که خوش داری بگو. صورِت بلیت فروش خشک بود. به حالِت سنگی 
خنثا سـؤال کرد: »درجۀ یک؟ دو؟« و تو دسـتپاچه شـدی و نزدیک بود 
بگویـی درجـۀ یک، اما این چالش را تاب آوردی و انگار که از خود دفاع 
کنی با صدایی نسـبتًا خشـن گفتی: درجۀ دو. و ماجرا زود تمام شـد. بی  

آنکه به تو نگاه کند یا آنکه تو کلمه ای بگویی، بلیت را به تو داد!
آرام چمدان را گذاشتی و در جهت حرکت قطار جا گرفتی. این درس 
را خوب بلدی. منتظر شدی. قطار در جا ایستاده بود و تکان نمی خورد. 
آدم ها روی سکوی ایستگاه بودند؛ مردمی بی سیما، مردمی که قبًا ندیده 
بـودی: فروشـنده های دوره گرد، مسـافرها، باربرها، کارگرهـای قطار و 
ایسـتگاه. و تـو در کوپـۀ درجۀ دوم دسـت بـه جیب می بـردی و از همراه 

داشتِن گذرنامه و بلیت و اجازۀ کار مطمئن می شدی.
در حالی که سـِر پرموی سـفیدش را از دِر کوپه تـو داده بود، با لحنی 

قاطع گفت:
_ _ سام برادر.
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_ _ سام، خوش آمدید.
شـانۀ راسـت را جلـو داده بود و بـا چمدان زردرنگ پوسـیده ای پیش 

می آمد! پرسید:
_ _ اینجا جای کسی نیست؟

_ _ جای شماست، بفرمایید.
خسته چمدان را بر کِف کوپه انداخت و به تمسخر گفت:

_ _ جای کسـی اسـت. جای کسی اسـت. همه جا جای کسی است. 
دروغ، خرمردرندی، هر کسی قطار را برای خودش می خواهد.

و با لحنی تازه اضافه کرد:
_ _ راه من کوتاه است، مزاحم شما نمی شوم!

_ _ بفرما، همۀ این صندلی ها خالی است.
انگار که معذرت خواهی کند گفت:

_ _ جای خالی در قطار زیاد اسـت، خیلی زیاد. ولی همه می خواهند 
پاها را دراز کنند، بگیرند بخوابند  ...

دمی سکوت کرد و بعد ادامه داد:
_ _ چشم تنِگ مردم را جز خاِک گور پر نمی کند!

پنجاه سـاله بـه نظر می آمـد؛ الغر و با اسـتخوان های برآمدۀ صورت. 
گردنـش در آن پیرهـن گشـاد چون گـردِن پرنده می نمود. چشـمانش بین 
خاکسـتری و آبی بـود و برق خنده ای تمسـخرآمیز داشـت. لباس هایش 
گل و گشـاد و سـخت ناهمرنـگ بود. در چـاِک یقۀ کـِت آبی رنگش با آن 
دکمه های طایی براق شـاخه ای سبز گذاشته بود و بر شانه اش قمقمه ای 

نظامی به رنگ زرِد چرک مرده آویزان کرده بود.
همیـن که آسـوده و مطمئن بـه دوروبر نگاه کرد، قمقمـه را به دقت از 
شـانه درآورد و آویـزان کـرد و نرم بـر آن زد، گویی صورت زنـی را نوازش 

می کرد.
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قطار سـوت کشـید. مردی چاق و چله که وسایل زیادی در دو دست 
داشت با سروصدا وارد شد:

_ _ سام علیکم.
و بی آنکه منتظر جوابی باشد، نفس زنان روی صندلی ولو شد. قطار 

بار سوم سوت کشید. و زمان سفر فرا رسید!



2
شهر دور می شد و همراه با آن روشنایی ها نیز دور می شد. روشنایی ها ابتدا 
چون سـتاره هایی در آسـمانی واژگون به نظر می رسـید، سپس در نوارهایی 
دراز و درهـم ردیـف می شـد و بـا تکان هـای قطار که به  سـوی شـمال باال 
می رفت تکان می خورد. قطار که سـرعت گرفت حرکاتش یکنواخت شـد، 
گویـی ضربـان قلب حیوانی افسـانه ای بـود. همزمان بـا آن، گرما و نور در 
کوپۀ درجۀ دوم بیشـتر شـد و تصاویر که بر شیشه منعکس می شد با وجود 
تیرگی واضح تر می نمود. بیرون، شـْب عمیق و تار آغاز می شد، ولی هوا که 
با رایحۀ دود و خاطره می آمیخت سـنگین می شـد و احساسـی سـنگین و 

غمبار به وجود می آورد.
_ _ سه ساعت دیگر به مرز می رسیم.

مـرد چـاق گفت. رو به زمین خم شـده بود تا کفش هـا را از پا درآورد 
و گردنش از پشـت سـرخ و برافروخته می نمود. جمله را بی آنکه سر بلند 

کند به زبان آورد.
_ _ توقف قطار در مرز خیلی طول می کشد؟

صاف نشسـت. چشمانش در چهره ای خمیرگونه و شل و ول فرورفته 
بـود و بینی اش مثـل حجمی از کائوچو از صورتش بیرون زده بود. مغموم 
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به ما نگاه کرد و گفت:
_ _ به تعداد مسافرها و دردسرهای احتمالی بستگی دارد.

و به سختی نفسی تازه کرد و بعد با لحنی رام گفت:
_ _ بسته به تمشیت امور است، ولی میانگین دو تا سه ساعت است!

»فقط چند ساعت برای من در این دیار مانده. بعد، از اینجا می روم! 
دیگـر برنمی گـردم. بلـه، برنمی گـردم. حتـی اگر برگردم، تا بیسـت سـال 
نگذشـته باشـد، برنمی گردم. خودم را با شغل تازه ام وفق می دهم. اگر هم 
اخراج شـدم، شـغل دیگـری پیدا می کنم. اگر آن کشـور هم بـرای زندگی 
مناسب نباشد، سراغ کشور دیگری می روم. مهم این است که برنگردم.« 

از من پرسید:
_ _ اولین بار است مسافرت می کنی؟

»به او نگاه می کنم و با خود فکر می کنم. آیا ظاهرم نشان می دهد اولین 
بار است سفر می کنم؟ به او چه ربط دارد؟«

_ _ در این مسیر، بله!
مرد چاق پاها را تا روی صندلی باال آورد و گره کراواتش را باز کرد.

»مرد راحت است. تا وقتی که از این مسیر چیزی ندانم، به نظر او آدم 
حسابی نیستم. کم کم مرا تسخیر می کند، می خواهد بر من مسّلط شود!«

_ _ بفرمایید.
پاکت سیگار را به طرفش گرفتم.

_ _ شکر خدا سیگاری نیستم. ممنون!
»پس مشـروب هم نمی خورد. نماز می خواند و روزه می گیرد. شـاید 

هم دزدی می کند!«
_ _ بفرمایید.

پاکت سیگار را به طرف مرد الغری گرفتم که کنارم نشسته بود.
_ _ آی زنده باد. ممنون.
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»این یکی از قماشـی دیگر اسـت. به فاصله از من در گوشـه نشسـته 
اسـت. بـه چیـزی فکـر می کنـد. کفش هـای خاک گرفتـه اش نشـان از 

پیاده روی طوالنی دارد!«
_ _ ببخشید، این هم فندک.

»اگر سیگار نبود، دنیا را آتش گرفته بود. آدم باید چیزی را آتش بزند، 
چیزی را بسوزاند!«

_ _ به کجا به سامتی؟
جواب، بی تأمل، از دهان درمی رود:

_ _ به جنوب.
_ _ کجا؟

_ _ جنـوب. البته اول به شـمال سـر می زنـم و بعد بـه منتهاالیه جنوب 
می روم.

_ _ برای کار یا گردش؟
»بـه او چـه بگویم؟ مگر مجبـورم جواب بدهم؟ بـه او چه مربوط که 
بـرای کار مـی روم یا گردش؟ مگر من از او هم چیزی پرسـیده ام؟ برود گم 
شـود؛ خودش و فضولی اش. اگر سـرگرم مطالعه بشـوم، از این بازجویی 
گرانبار راحت می شـوم. دارد از تسـخیری که شـروع کرده اسـت استفاده 

می کند. حاال من در موضع دفاع از خود هستم!«
_ _ گردش برای کار!

_ _ یعنی جست وجوی کار؟
_ _ تقریبًا.

»صـد بار با خـودم قرار گذاشـتم دروغ نگویم. امـا در چنین وضعیتی 
چطور باید رفتار کنم؟«

_ _ این کتاب ها عربی است؟
_ _ نه همه، بعضی عربی و بعضی فرانسه است!
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»کاوش در گذشته یکی از کتاب هایی است که روی میز کوچک جلوی 
من غنوده اسـت. آیا همین اآلن شـروع کنم به خواندنش؟ درک مطلب کار 
بسـیار پیچیده ای اسـت. وقتی ذهن آشـفته باشـد، آدم می خواند اما چیزی 
نمی فهمـد. ولـی اگـر همـۀ خوانده هـا را بـه یـاد بیـاورد، مغـزش می ترکد. 

فراموشی راحت ترین شیوه برای زندگی است!«
_ _ کار تجارت است؟

_ _ خیر. خیلی باالتر از این حرف هاست. آثار باستانی است، آقا!
و دم فروبسـتم تا حیرت را در چشـمانش بخوانم وقتی به این عبارت 
»آثـار باسـتانی« فکر می کرد. این از عباراِت تکان دهنده اسـت، درسـت 
مثـل کلمات قاتل، راهـزن، گورکن. این عبارت زود اثر کرد و نتیجه داد. 
مثل آژیر خطر در سرش طنین انداخت. لب ها را باال و پایین کرد و واپس 

رفت. سعی کردم تحریکش کنم.
_ _ از آثار باستانی چیزی می دانید؟

»حـاال نوبت من اسـت. باید بیشـتر تحریکـش کنم. اگر مرد اسـت، 
تحمـل کنـد. دنیـا آن طـور که او فکـر می کند کوچک نیسـت کـه بخواهد 
همه چیز را با شـغل خودش مقایسـه کنـد، تا بفهمد خـودش چقدر دور و 

پرت است.«
_ _ بعضی آثار را دیده ام، ولی کًا عاقه ای به آنها ندارم!

_ _ چرا؟
_ _ فقط سـنگ اسـت و کاخ هایی ویرانه. از توجه مردم به آنها تعجب 

می کنم.
»بگذار به حماتم ادامه بدهم. ولی پیداست نقطۀ محکمی را که فکر 

می کردم جدالم را از آن شروع کنم از دست داده ام.«
_ _ می فرمایید شغلتان چیست لطفًا؟

_ _ تاجرم.
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_ _ چه تجارتی؟
_ _ همه جوره: پارچه، غات، روغن!

مرد الغر از آن گوشۀ دور به صدایی توأم با حجب گفت:
_ _ ببخشـید آقا، در دل شـهرک ما، ِطیَبه، آثار باستانی هست. البد از 

آنها خبر دارید و شاید هم از آنها بازدید کرده باشید!
_ _ فقط یک بار، دو سال پیش. دیدار کوتاهی بود.

_ _ همه سـاله عـدۀ زیادی از خارجی ها از شـهرک مـا بازدید می کنند، 
گاهی هم بچه عرب ها؛ گردش های دانش آموزی و از این قبیل!

بیرون، شـب چون خیمه ای سیاِه تیره بود. قطار که از تپه ها به سمت 
مرز باال می رفت، نفس نفس می زد. مرد چاق به من نگاهی می کرد که در 
آن تحسـیِن مبهم آمیخته به شـک بود. دلش به حال این مرد که روبه روی 
خود می دید می سوخت؛ شبانه برای سنگ های قدیمی و تکه های سفال 
سفر می کند. در دل می گفت: چیزی در این دنیا تعادلش را از دست داده 
و در نتیجه همه چیز مختل شـده اسـت! یک رأس گوسـفند برابر با ده ها 
قطعـه سـفال ارزش دارد. یک گونی گندم با همـۀ کاخ های ویران برابری 
می کند. این کاخ ها به چه درد می خورد؟ چرا مردم از آنها بازدید می کنند؟ 

مسخره آنکه از جاهای دوردست دنیا به دیدنشان می آیند!
سرش را به عقب برد و چشمانش را بست و مهّیای خواب شد.

مـرد گوشه نشـیِن الغـر بـه من نـگاه می کـرد. تصویرش را بر شیشـه 
می دیدم. دست به جیب برد. دست را از جیب درآورد و باز آن را به جیب 

برد. پاکتی سیگار درآورد و به طرف من گرفت:
_ _ بفرمایید آقا.

لبخندی حاکی از خواهش بر لبانش نقش بسته بود.
سیگاری گرفتم و با لحنی مهربان از او سؤال کردم:

_ _ مقصد شما دور است؟
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_ _ خیر ... ده کیلومتر آن طرف مرز، اولین شهر بعد از مرز.
می خواسـت چیزهـای دیگـری بگوید، امـا مکث کرد. سـیگارش را 
روشـن کردم و با اولین دودی که از دهان بیرون داد به نشـانۀ تشکر نرم بر 

دستم زد و سریع گفت:
_ _ خدا نصیبت نکند!

در جـواب کلماتش تته پته ای شـبیه صدای حیـوان کردم. با نگاه هایی 
متمرکز به من چشـم دوخت، انگار می خواسـت چیزی بگوید، یا آنکه به 
چیزی فکر می کرد. متحّیر بین من و آن خیکی که کم کم به خوابی سنگین 
می رفت چشـم گرداند. نگاهم که به نگاهش دوخته شـد، پلک زد. مْیلی 
را که در اثنای نگاه به ما در او زبانه کشـیده بود سـرکوب کرد و در گوشـۀ 
خودش فرورفت. اما َجست و ناگهان به طرزی عصبی از من سؤال کرد:

_ _ می خواهم لبی تر کنم ... اجازه می دهید؟
و پیش از آنکه جوابی بدهم ادامه داد:

_ _ مشروب میل می کنید؟
جـواب نـدادم. حالت احتیاطی بـود که در آن مْیل با ترس و شـک و 
تردیـد در تقابل بود. اما وقتی که به  سـوی قمقمۀ آویزان دسـت دراز کرد 
و قمقمه را برداشـت، چهره اش نرم شـد. سـیما و ظاهرش از من دعوتی 
وسوسـه انگیز می کـرد. همیـن کـه درپـوش را باز کـرد و در آن مشـروب 

ریخت، طوری دیگر نشست. و به صورتی که نمی شد رد کرد گفت:
_ _ بفرمایید آقا.

_ _ نه، نه ... خودت بخور!
حالت بیان من عصبی بود. کمی عقب نشینی کرد و عرقش را خورد. 
سـپس درپـوش را پـر کـرد و در حالی که دهانش را با پشـت دسـت پاک 

می کرد آن را به من تعارف کرد.
درپوش قمقمه را گرفتم و باال رفتم. احسـاس کردم عربده ای غمبار 
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و دیوانـه وار همۀ سـلول های تنم را فرامی گیرد ... »از همین ابتدای سـفر 
مشـروب می خـوری منصور؟ به خودت گفته بودی دیگر لب به مشـروب 
نمی زنـی و مشـروب خوری را کنار می گذاری. حاال هنوز جوهر قسـم و 
آیه ات خشـک نشده دوباره شـروع می کنی! می گویی قسمتم این است و 
مشـروب یار همیشـگی من اسـت! تو آزادی، هر کار دلت خواست بکن، 
ولی چرا قسـم خوردی؟ تازه، از یک رهگذر مشـروب قبول می کنی! چرا 
بـه خودم سـخت بگیـرم؟ دلم می خواهد مشـروب بخورم، بلـه می خواهم 

مشروب بخورم والسام!«
سکوت حاکم شد. به خأل خیره شدم و افکارم سفری بیهوده را دنبال 

می کرد. صدایی شنیدم که انگار از عالمی دیگر می آمد:
_ _ اجازه می دهید از شما چیزی بپرسم آقا؟

_ _ بفرمایید!
_ _ نظر شما دربارۀ آثار ِطیبه چیست؟ آیا مهم هست یا نیست؟

_ _ راستش دقیقًا نمی دانم.
و بی آنکه بگذارم به حرفم شک کند، ادامه دادم:

_ _ من در شـغل باستان شناسـی تازه کارم. کارم از اآلن شـروع می شود! 
»چـرا تمـام واقعیـت را نگویـم؟ مرا چه به باستان شناسـی؟ شـغلی که آنها 

موافقت کردند به من محّول کنند مترجمی بود، فقط ترجمه.«
_ _ پس تو هم مثل منی، ما دوتا شبیه همیم!

_ _ چطور؟
_ _ من اآلن دومین راه است که در کار تازه ام می روم.

_ _ کدام کار؟
_ _ لباس هـای دسـت دوم می خـرم و در اولیـن شـهر آن طـرف مـرز 

می فروشم.
_ _ چیزی هم عایدت می شود؟
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_ _ خدا روزی رسان است.
_ _ و این کار مجاز است؟

_ _ در اصـل نـه. اگـر بخواهنـد سـختگیری کننـد، قاچاق محسـوب 
می شود. ولی آقایان در دو طرف مرز همراهی می کنند.

و لبخند زد و با صدایی متفاوت گفت:
_ _ سیگار، جوراب، دارو، مشروب.

و باز لحنش را عوض کرد و ادامه داد:
_ _ می چرخد آقا!

دوباره به او نگاه کردم. الغر بود و ظاهرش از غم حکایت داشـت. او 
در یـک آن، کپـه ای لباس کهنه به نظرم رسـید. و تا حـس کرد کنجکاوانه 
وراندازش می کنم، پا را هوا کرد و خنده کنان شـروع به شمردن شلوارهایی 
کرد که به پا کرده بود! سـپس ُکت گل و گشـادش را باز کرد و از زیر آن سـه 

کت دیگر عیان شد!
»پـس آدم می توانـد کار پیـدا کند. بلـه، کار تنها چیزی اسـت که آدم 
دنبال آن می گردد، برای آن ماجراجویی می کند حتی اگر در معرض خطر 
و مـرگ قرار بگیرد. بیکاری هم مرگ اسـت از نوعی دیگر. چرا به کاری 
از این قماش فکر نکرده بودم؟ که لباس کهنه قاچاق کنم؟ این کار زشت 
نیسـت؟ منصور، زشت آن است که کار نداشـته باشی. شرافت آدم به کار 
اسـت. حتی بدکاره ای که برای لقمه ای نان کار می کند به کسـانی که کار 

نمی کنند شرف دارد!«
آقای فرانسوا مارشان، شمارۀ 74 خیابان مادام کوری، پاریس.

گهی  بـا عرض سـام و احترام، بـه اسـتحضار می رسـانم این جانب آ
شـما را که اخیرًا منتشـر کردید و ناظر به نیاز شـما به مترجمی مسـلط به 

زبان های عربی و فرانسه بود، دیدم.
از آنجا که این جانب واجد این شـرایط هسـتم، سپاسگزار خواهم بود 
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با اسـتخدام من طبق شرایط اعام شده موافقت فرمایید. با تقدیر فراوان، 
در انتظار پاسخ جناب عالی هستم.

بعد از تحریر
عاوه بر تسـلط به زبان های عربی و فرانسـه، به استحضار می رسانم 
کـه این جانـب دارای مدرک تحصیات عالیه در رشـتۀ تاریخ از دانشـگاه 
بروکسل هستم و سه سال به تدریس تاریخ در دانشگاه اشتغال داشته ام.

دو هفته بعد، نامۀ زیر به دستم رسید:
»آقای منصور عبدالسام. صندوق پستی 923 ...

مسـیو فرانسـوا از نامۀ شـما مطلع شـد. ضمن اباغ سـام و درود، 
گاهی می رسـاند. حقوق  موافقـت اصولـی خـود را با همکاری شـما بـه آ
گهی در سـطح  ماهانـۀ شـما در چهـار ماه نخسـت طبق بنـد مندرج در آ
حداقل خواهد بود، سـپس قراردادی دوساله با شما منعقد خواهد شد و 

حقوق با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
متمنی است در صورت موافقت، هرچه زودتر، و حداکثر تا پایان ماه 
اوت، ما را مطلع فرمایید. شایان ذکر است که به هر روی باید تا اول اکتبر 

در محل کار حاضر باشید.«
یس، 4 ژوئیه پار     
امضا: شارل بونیه     




