
١

شد/ شروع حيوان اين با چيز همه سگ/
بـعدها كـه مـاجرا همه آن شايد بود, نديده را تنها سگ آن او گر ا
خـيلي آغـاز در كـه چـيزهايي آن هـمة و داد, تـغيير را چـيز هـمه

نميداد/ رخ شد, ك خطرنا بعدها ولي بود هيجانانگيز
سگ آن زمستاني شب يك در جوئل شد/ شروع سگ آن با چيز همه
بود, شده بيدار خواب از گهان نا كه شبي بود, ديده پنجره پشِت از را تنها
پنجره كنار را خود پاورچين پاورچين و بود آمده پايين تختخواب از

بود/ رسانيده
ديده خوابي آيا است/ شده بيدار خواب از نيمهشب چرا نميدانست
نـمانده يادش به آن از چيزي ديگر بيداري, از پس كه كابوسي بود؟
خـواب از را او كناري اتاق از پدرش پُف و ُخّر صداي هم شايد بود؟
ُخرناس گاهي اما نميكرد, پُف و ُخّر زياد پدرش البته بود/ كرده بيدار
و ميشد پخش فضا در زمستاني شبي در شير يك غرش همچون او
نشسته راهرو پنجرة لب وقتي ميگرفت/ فرا را جا همه سكوت دوباره
يخ كوچك بلورهاي از پوشيده پنجره بود/ ديده را تنها سگ آن بود,
مـيخواست پـنجره شـيشة بـه خـود گرم نفسهاي دميدن با او و بود
را صفر زير درجه ٣٠ دماسنج كند/ تماشا بهراحتي را خيابان سوي آن
بود/ افتاده سگ آن به چشمش گهان نا او هنگام آن در و ميداد نشان

بود/ تنها تنهاي و ميدويد خيابان در كه سگي
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نگـاه بـرش و دور بـه و بود ايستاده خيابان چراغ نور زير درست
بود/ كرده دويدن به شروع دوباره و بود چرخيده بار چندين ميكرد/
كستري خا سگ يك ظاهرا شد/ ناپديد نظر از كام[ كه شد دور قدر آن
چـرا ولي دهـد/ تشـخيص بـود تـوانسـته را اين جوئل بود; معمولي
بـه چـرا مـيرفت؟ كـجا ميدويد؟ تنها زمستاني يخزدة شب آن در
ترسيده چيزي از بايد سگ آن بود كرده حس ميكرد؟ نگاه برش و دور

باشد/
پـنجره پشت همچنان بود, شده سردش خيلي آنكه وجود با جوئل
نيفتاد/ هرگز اتفاق اين ولي برگردد/ سگ آن تا بود منتظر و بود نشسته
او ميزدند/ سوسو دوردستها در ستارهها تاريك/ و بود سرد بيرون,

كند/ فراموش را تنها سِگ آن نميتوانست
بيآنكه بود, شده بيدار خواب از بارها و بارها او زمستاني شبهاي در
مـيشد, رد اتاق سرد كف از ميآمد, پايين تخت از بار هر چرا/ بداند
منتظر برگردد, دوباره سگ آن آنكه اميد به باز و مينشست پنجره كنار

ميماند/
كه پدرش برد/ خوابش بود, نشسته پنجره كنار كه طور همان بار يك
را او قهوه, كردن درست از پس شد, بيدار خواب از صبح پنج ساعِت

پرسيد: او از بعد, كرد/ بيدار و داد تكاني
نشستهاي؟ اينجا چرا ــ

1. Samuel 2. Marma Lungrör

شركت يك براي او بود/ جنگل چوببُِر و داشت نام ساموئل١ پدرش
همين براي و ميكرد كار لونگُرر٢ مارما عجيِب ناِم با چوببُري بزرگ

ميرفت/ جنگل به چوب بريدن براي زود صبح روز هر
چـه پـنجره كـنار رفـتنش خـواب بـه مورد در نميدانست جوئل
انـتظار در آنـجا بگويد بود مشكل برايش بدهد/ پدرش به توضيحي
دروغ كـند فكـر پـدرش بـود مـمكن است/ نشسته سگ يك ديدن
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بايد پس نداشت/ دوست ميگفتند دروغ كه را آدمهايي او و ميگويد,
ميداد: جواب

رفتهام/ راه خواب در دوباره شايد نميدانم, ــ
نـبود/ هـم دروغ ولي نبود, درست كام[ بگويد/ را اين ميتوانست
پدر نداشت/ ياد به چيزي ولي ميرفت, راه خواب توي بود, بچه وقتي
كه او كنار از گهان نا لباسخواب در بارها كه بود كرده تعريف برايش
ميكرده, نگاه خود قديمي عكسهاي به يا ميداده گوش راديو به داشته
نميآمد/ يادش به چيزي او ولي بود, كرده بيدارش پدر بعد بود/ شده َرد
نيمي پيش, سال پنج تقريبا بود, پيش سالها به مربوط موضوع اين البته

گفت: پدرش بود/ ساله يازده lحا او عمرش/ سالهاي از
ميزني/ يخ وگرنه بنشيني, اينجا نبايد بخواب, برو ديگر lحا ــ

كـردن درست صداي به و رفت فرو لحاف زير تختش توي دوباره
از بعد پدر داد/ گوش ميبرد, جنگل به روز هر پدر كه ساندويچ, و قهوه

بست/ خود سر ُپشت را در رفتن
گرفت/ فرا را جا همه سكوت دوباره و

ايـن دوخت/ چشـم تختش كنار چهارپاية روي زنگدار ساعت به
را آن اص[ بود/ گرفته تولد هدية عنوان به سالگي هفت در را چهارپايه
بدهند, او به داشت دوست كه اژدهايي عوِض در چون نداشت, دوست
عـصباني مـيكرد نگـاه چـهارپايه بـه كـه هـربار بـود/ گرفته كادو
< داد؟ چهارپايه ميخواسته, اژدها كه كسي به ميشود چطور ميشد:<
و شود بلند آنكه از پيش بخوابد, ديگر ساعت دو ميتوانست هنوز
چانهاش روي تا را لحاف كند/ آماده مدرسه به رفتن براي را خودش
سِگ آن بـtفاصله بست/ را چشمانش و كرد جمع را خودش كشيد,
به مسيري در پنجههايش روي زمستاني سرد شب در كه ديد را تنها
آن بـايد كـه ميدانست lحا ميدويد/ دوردستها در ستارهاي سمت
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شوند/ دوست هم با تا دارد نگه خود خواب در را او و بگيرد را سگ
خـيلي جنگل چوببُِر پسر نبود/ زمستاني شب سردي به ديگر آنجا

1. Joel Gustafson

در بـار نـخستين بود/ گوستاوسون١ جوئل اسمش برد/ خوابش زود
كه بود سال همان زمستان در و ديد, را سگ آن ١٩٥٦ سال زمستان

شد/ آغاز سگ آن با كه چيزهايي تمام افتاد, اتفاق چيز همه



٢

كـنار مـيكرد, زنـدگي آن در سـاموئل پـدرش با جوئل كه خانهاي
كـوههاي سـوي از غرشكنان رودخانه, امواج داشت/ قرار رودخانه
زنـدگي آنـها كـه جايي درست داشت/ جريان تاريك, جنگل پشت
بيشتري شتاب با را سفرش آنجا از و ميزد پيچي رودخانه ميكردند,
زير رودخانه زمستان, سرماي در ,lحا ولي ميداد/ ادامه دريا سوي به

بود/ خوابيده يخ و برف سفيد پوشش
مـيشد/ ديـده بودند, خراشيده را سفيد برف كه اسكي چوبهاي َرّد

داشت/ رازي خودش براي رودخانه پاييِن در جوئل
قطار و ميداشتند نگه خود روي را آهني پل كه سنگي ستونهاي كنار
كه داشت قرار صخرهاي درميآورد, لرزه به را آنها بار چندين روز هر
آن باعث زمين رانش ميكرد فكر جوئل بود/ كرده نيم دو را آن شكافي
بوي رفت, صخره شكاِف داخل بار اولين براي وقتي است/ شده شكاف
قسـمت عـميقترين در را خود خورد/ مشامش به مرطوب خزههاي
اين وجود از ديگران چون اما كرد, حس ميكرد زندگي آن بر كه زميني
جوئل بود/ درآمده راز يك صورت به جوئل براي بودند, بيخبر صخره
جان داشت, دوست كه رؤياهايي به صخره, شكاف دروِن خزيدن با
ريشـههاي ايـن بـهاري, رودخـانة پـرتtطم جريان در ميبخشيد/
آبـي اسـبهاي و دلفينها بلكه ميرقصيدند, كه نبودند كهنسال درختان
در كه تمساحهايي و ميآوردند بيرون آب از را سرشان گاهي كه بودند

بودند/ شيطنت سرگرم آب, زير
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پـرواز خـود رؤياهاي در صخره شكاف ميان در نشستن با جوئل
زندگي محّل تاريِك جنگلهاي از هرگز جوئل واقعي, دنياي در ميكرد/
نـبود, مهم او نظر از ولي بود, نديده را دريا هرگز بود/ نشده دور خود
كار جنگل توي ديگر كه ميگرفت جدي تصميم ساموئل موقع هر چون

كنند/ سفر هم آنجاها به هم با ميتوانستند نكند,
سـفرهاي بـه صخره شكاف در ميتوانست جوئل زمان آن تا ولي
رودخانه كه كند راضي را خود ميتوانست او دهد/ ادامه خود خيالي

1. Mauritius 2. Réunion

از خارج در كه رئونيون٢ و مائوريتيوس١ جزيرة دو بين است تنگهاي
است/ شده واقع گاسكار مادا

باباساموئل چون هستند, شكلي چه جزيرهها آن ميدانست جوئل
زيرا كرد, عبور تنگه كنار از احتياط با چقدر بايد كه بود كرده تعريف
از كشتي مهار گر ا كه داشتند وجود آنجا در كي خطرنا دريايي تپههاي
مـيشد/ غـرق دريـا مـتري هـزار عـمق در مـيرفت, در دسـتشان

بزند/ حرف چيزي چه دربارة ميدانست و بود دريا مرد باباساموئل
مـيديد, رودخـانه تـوي را آبـي اسـبهاي و دلفـينها جـوئل وقتي
واقـعيت به و ميگرفت جان چشمانش مقابل باباساموئل داستانهاي
در كـه را بـاباساموئل عكسـهاي از تعدادي وقتها بعضي ميپيوست/
نگاه با تا ميبرد صخره شكاف به خود با بود گرفته دريايي سفرهاي
كند/ تبديل خودش خيالي دنياي به را رودخانه راحتتر آنها به كردن
است, بازي يك فقط اين كه ميدانست بود, ساله يازده جوئل كه lحا
رازش نگهداري در وگرنه باشد, جّدي كام[ بازي كه بود آن مهم ولي
جوئل و بود برف از پر صخره شكاِف زمستانها در بود/ كرده كوتاهي
آنـجا به را خودش اسكي كفش با گاهي اما نميرفت, آنجا به خيلي
قـرار خـود جاي در همچنان صخره كه كند پيدا اطمينان تا ميرساند
ميكرد; عtمتگذاري را صخره دور تا دور اسكياش كفشهاي با دارد/
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باشد/ امان در آسيبي هر از تا ميكشيد حصاري واقع در
مينشست آشپزخانه توي پدرش اتفاق به جوئل زمستان, شبهاي در

ميداد/ گوش ميكرد تعريف او كه داستانهايي به عtقه با و
قـرار شيشهاي محفظهاي درون كشتي يك كت ما اجاق, باlي در

1. Celestine 2. Mombasa

فـقير مـرد يك از را آن پدرش بود/ سلستين١ كت ما اين نام داشت/
جـورابـهاي بـاباساموئل كه هنگامي بود/ خريده مومباسا٢ در هندي
از هالهاي شوند, خشك تا ميگذاشت سلستين محفظة زير را خيسش
مـجسم چـنين جـوئل حالت اين در و ميگرفت را محفظه دور بخار
باد منتظر و انداخته لنگر گرفته مه ساحل يك در سلستين كه ميكرد

است/
كشتي نيست, خانه آنجا > ميكرد: تصور گونه اين را خانهشان جوئل
است, انداخته لنگر باد انتظار در رودخانه كنار در كه كشتياي است,

< راند/ خواهد دريا سوي به را آنها و وزيد خواهد كه بادي
زنـدگي آن در كـه اتـاقي و كشتي ديوارة مانند ناهموار پرچين آن
مدفون نيمه كه زنگزدهاي گاوآهن بود/ كشتي كاپيتان كابين ميكردند
خودنمايي كشتي لنگر همچون بود افتاده سيبزميني باغچة حاشية در
بـا مـيكنند زندگي آن در كه خانهاي ميكرد تصور گاهي او ميكرد/
رودخـانه پـايين سـمت به آرامي به را آنها و ميشود كشيده لنگري
در و بگـذرند كـليسا از كـنند, عبور دماغه كنار از تا ميكند سرازير

شوند/ پنهان نظرها از سياه جنگلهاي
بـرايـم دريا از ميكنم خواهش > ميگفت: پدرش به جوئل معمو�

< بزن/ حرف
را مـوجش قـدر آن مـيكرد/ روشـن را راديـو باباساموئل آنوقت
هـمچون مـيرسد, گوش به كه چيزي تا ميبرد طرف آن و طرف اين

ميگفت: جوئل به بعد شود/ خروشان دريا, امواج غرش
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ندارد/ انتها هرگز كه دريايي كن, مجسم را دريا ببند, را چشمهايت ــ
كاناپه روي داشت, داستانسرايي حوصلة باباساموئل وقتي معمو�
صحبت دريانوردياش جالب اتفاقات تمام دربارة او بعد و مينشستند
و نداشت زدن حرف به ميلي هيچ كه ميآمد پيش هم گاهي ميكرد/
وقـتها بـعضي كـند/ پـيشبيني را لحـظات آن نـميتوانست جــوئل
برميگشت, كار سر از خيس جورابهاي و يخزده دماِغ با باباساموئل
ضـرب زمـين روي پـايش بـا يا ميكرد زمزمه ترانهاي خود با ولي
همچون درميآورد, را لباسهايش راهرو توي كه هنگامي و ميگرفت
صـندلي روي آنوقت مـيزد/ نـفسنفس بـلند صـداي با شاد اسبي
از را چكـمهها تـا مـيكرد خواهش جوئل از و مينشست آشپزخانه
آماده و پخته را سيبزمينيها قب[ جوئل موقع اين در درآورد/ پايش
و مـينشستند ظـرفها, شسـتن و عصرانـه خوردن از پس بود/ كرده

ميگفت/ خودش ماجراهاي از باباساموئل
شنيده پلهها روي باباساموئل سنگين قدمهاي صداي فقط گاهي اما
آه صداي درآورد, تن از را سنگينش پالتو ميخواست وقتي و ميشد,
و بـود خشك و جـّدي بسـيار صـورتش ميرسيد/ گوش به عميقي
بـايد كـه مـيفهميد جـوئل وقت آن ميشد/ خيره سويي به نگاهش
بـياهـميت مـوضوعات دربارة و نكند شلوغ باشد, خودش مواظب
در و ميكرد آماده را سيبزمينيها ميچيد, را ميز فقط نكند/ پرسشي
بود كرده سرخ ماهيتابه توي باباساموئل كه را غذايي سنگين, سكوتي
دور پدر چشم جلو از و ميرفت اتاقش داخل سرعت به بعد ميخورد/
نتواني اينكه و چيست علت نداني اينكه بود: بد خيلي چيز دو ميشد/
دريا به كه دارد وجود ماجرايي ميزد حدس جوئل بدهي/ انجام كاري
و بود كرده ترك را آن باباساموئل كه دريايي ميشود/ مربوط مادرش و
درون بـارها و بـارها جوئل بود/ كرده ترك را باباساموئل كه مادري
سادهترين هميشه او بود/ رفته فرو فكر به و بود نشسته صخره شكاف


