
اول فصل

جـز كـه دارد وجود زيادي دنج فرعِي خيابانهاي وستِاند مركز در
خيابان به را خودشان و ميگذرند آنها از خبرگي با كه كسي تا رانندههاي
هيچكس تقريباً ميرسانند, جنوبي آدلي بلوار و بركلي ميدان و پارك

نميشناسد/ را آنها
دو يكي و ميشويم فرعي خيابانهاي از يكي وارد كه پارك خيابان از
سـمت كه ميرسيم خلوتي خيابان به ميپيچيم, راست و چپ به بار
جنگ زمان در بوده/ آنجا قديم از برترام هتل است/ برترام هتل راستش
سـمت در دورتـر كمي كه ساختمانهايي و راست سمت ساختمانهاي
برترام هتل البته ماند/ سالم هتل خود ولي شد, ويران بود, واقع چپش
معقولي مبلغ صرف با ولي افتاد, نما از و ديد آسيب بنگاهيها قول به هم
سال مثل دقيقاً شد, كه ١٩٥٥ سال برگشت/ اوليهاش حالت به دوباره

پرهزينه/ و باشكوه و ساده بود/ ١٩٣٩
و نجيبزاده زنان ,Qبا سطح روحانيان محبوب هتل سالها برترام هتل
اين عضو دختران و بود اخYق تهذيب مدارس گردان شا و ثروتمند
اقامت هتل اين در خانه به راهشان سر تعطيYت هنگام در مدارس
مجرد دختر يك كه جاهايي است كم لندن تو > ميگفتند: زنها ميكردند/
مشكلي و است خوب برترام هتل ولي كند/ اقامت آن در بتواند تنها و

< داشتيم/ اقامت برترام هتل تو سال چند ما خود ندارد/
از چندتايي هم هنوز و بود فراوان برترام هتل مثل هتلهايي Yًقب البته
همگي بود/ كرده تغيير آنها همة تقريباً ولي داشت/ وجود هتلها اينجور



برترام هتل در ٢

خدمات ديگري گروههاي به و شده نوآوري دستخوش ضرورت به بنا
آنقدر تغييراتش ولي بود, كرده تغيير هم برترام هتل خود ميدادند/

نميشد/ متوجه كسي اول نگاه در كه بود نامحسوس
ايستاده نگهباني ميشد, باز بزرگي چرخان دِر به كه پلكاني انتهاي در
مختلف, نشانهاي و زرين نوارهاي نداشت/ ارتشبد از كمتر ابهتي كه بود
وقتي بود/ عالي برخوردش ميكرد/ تزئين را مردانهاش و ستبر سينة
با ميشد, پياده اتومبيل يا كسي تا از رماتيسم از ناشي درد با مسافري
برود Qبا پلهها از كه ميكرد كمكش ميرفت, سويش به اشتياق و عYقه

ميكرد/ راهنمايياش هتل داخل به بزرگ چرخان دِر از و
و ميبرد ماتش ميرفت آنجا به بود اولينبار كه مسافري هتل, داخل
در و برگشته عقب به زمان شده/ ديگري دنياي وارد ميكرد احساس

م/ ــ /i م/ ١٩١٠ تا ١٩٠١ از k است هفتم ادوارد پادشاهي دورة مقصود /١

دارد/ قرار ادوارد١ دورة
ولي بودند, گذاشته شوفاژ و كرده نو را هتل گرمايِي سيستم البته
سـالن وسـط در بـزرگ زغالي بخاري دو سابق مثل نميشد/ معلوم
زغال نگهداري مخصوص برنجي سطلهاي و ميكرد خودنمايي مركزي
هر خدمتكارها كه ادوارد دورة مثل درست ميزد; برق بخاريها كنار
و بود زغال از مملو سابق مثل سطلها ميانداختند/ برق را سطلها روز
آدم كه داشت فضايي Yًك بود/ نكرده فرق هم زغال تكههاي بزرگي حتي
شده/ اعياني و شيك و راحت و دنج جاي يك وارد ميكرد احساس
باQتر زمين سطح از خيلي نبود/ زمانه و دوره اين مال راحتي صندليهاي
زور شدن بلند براي نبودند مجبور داشتند رماتيسم كه خانمهايي و بود
از خيلي مثل نه بود, بلند صندليها كفِي ببرند/ را خودشان آبروي و بزنند
بيشتر را ران از نيمي و است كوتاه عرضشان كه امروزي صندليهاي
عذابآور دارند سياتيك و رماتيسم كه كساني براي و نميدهد پوشش
و صاف پشتِي بعضي نبودند/ نوع يك از صندليها همة بهعYوه است/



٣ برترام هتل در

مـيكرد, فـرق هم با آنها اندازههاي و داشتند متحرك پشتِي بعضي
افراد درد به بعضي و ميخورد چاق افراد درد به بعضي كه بهطوري
وجود مخصوصي صندلي برترام هتل در هيكلي هر با هركس براي Qغر/

داشت/
سالن البته بود/ پر انتظار سالن بود, چاي وقت چون ساعت آن در
سـالن بـخورند/ چاي ميتوانستند مهمانان كه نبود جايي تنها انتظار
طبق كه بود سيگاركشي سالن ;iگلدار كتان پردههاي با k بود نشيمن
صندليهاي و بود شده گرفته نظر در آقايان براي فقط نانوشتهاي قانون
ميتوانستند افراد كه بود نگارش اتاق تا دو بود; خالص چرم از بزرگش
گر ا يا كنند گفتگو هم با دنجي گوشة در و ببرند آنجا به را دوستي
دورة رفاهي امكانات از كه اينها, بر عYوه بنويسند/ نامهاي خواستند,
تبليغات موردشان در كه داشت وجود هم ديگري جاهاي بود, ادوارد
دور گوشهاي در راهرو, ته داشتند/ خبر آنها از افراد خود ولي نميشد,
كسـي گـر ا كـه داشت وجـود هـم تـلويزيون اتاق يك همه, ديد از

كند/ استفاده آن از ميتوانست ميكرد, درخواست
مسن بانوان بود/ انتظار سالن عصر, چاي صرف براي جا بهترين ولي
به كه را افرادي و بخورند چاي بنشينند انتظار سالن تو داشتند دوست
را خودشان قديمي دوستان و بگيرند نظر زير ميكنند آمد رفتو هتل
ابـراز و بـزنند حـرف زمـانه تـحوQت مورد در و بشناسند آنها بين
داشتند دوست كه بودند هم امريكايي مهمانان البته كنند/ ناخشنودي
بـرگزار را عـصرشان چـاي مراسـم چطور اصيل انگليسيهاي ببينند

بود/ برترام هتل ويژگيهاي از عصر چاي مراسم چون ميكنند/
به مراسم برگزاري اصلي مسئوليت ميشد/ برگزار عالي خيلي مراسم
و دلسوز چندساله, و پنجاه تنومند, و هيكلي مردي بود; ِهنري عهدة
كه قديمي پيشخدمتهاي آن از بود/ مثالزدني وقارش و ادب كه رئوف
تركه و Qغر جوانان را واقعي كار ولي ندارند/ وجود ديگر مدتهاست
سينيهاي از بود/ سختگير هم خيلي كه هنري نظر زير ميدادند, انجام



برترام هتل در ٤

م/ ــ /i م/ ١٩٣٦ تا ١٩١٠ از k است پنجم جورج پادشاهي دورة مقصود /١

ميشد/ استفاده جورجي١ دورة نقرة قوريهاي و ماركدار نقرة بزرگ
و كينگهام را فنجانهاي شبيه نبود, داونپورت يا كينگهام را گر ا فنجانها
بYيند معروف بشقابهاي بهترين از بشقابها ميرسيد/ نظر به داونپورت

جورج افتخار به و بود رايج ١٧٦٠ از كه است چيني بشقاب طرح نوعي نام ;Blind Earl /٢
نامگذاري < نابينا ارل > معني به ارل, بYيند بود, كور كه كاونتي ششم ارل كاونتي, ويليام

م/ ــ ميرفت/ كار به ووستر بشقابهاي روي بيشتر ارل بYيند طرح شد/

سـيYن, بـود/ هـندي چاي انواع مرغوبترين از چاي خود بود/ ارل٢
ميخواستي, هرچه هم كي خورا چيزها/ اينطور و Qپسانگ دارجلينگ,

ميگذاشتند/ اختيارت در
كـه ِهيزي سلينا خانم نوامبر, هفدهم يعني بخصوص, روز آن در
مشغول تمام اشتهاي با بود, لسترشاير اهالي از شصتوپنجساله بانويي
دِر وقت هر كه نبود سرگرم آنقدر ولي بود/ روغني كلوچة خوردن
نكند بلند سر ميشد, وارد جديدي مهمان و ميخورد چرخ هتل ورودي

نبيند/ را او و
دوربين و رشيد و مردانه قيافة آن با Qسكوم كلنل وقتي بنابراين
كرد بلند سر سلينا خانم شد, هتل وارد بود آويخته گردنش از كه چشمي
آدم ذاتاً چون و كرد سYم او به سر حركت با و زد لبخند ديد/ را او و
بعد لحظه چند خواند/ خودش نزد را او و كرد اشارهاي بود, مستبدي

پيشش/ آمد Qسكوم كلنل
ميكني؟ كار چه اينجا تو سلينا/ سYم ــ

داد: جواب نامفهومي لحن با ميجنبيد, دهانش كه سلينا
آمدهام, اينجا تا كه Qحا گفتم خودم با بعد داشتم/ دندانپزشكي كار ــ
خـاطر بـه مـرتيكه/ ايـن پـيش هـارلي خـيابان تا بروم هم سر يك

ميگويم/ را كي كه ميداني روماتيسمم/
خـيابان در مختلف رشتههاي در متخصص پزشك صدها اينكه با



٥ برترام هتل در

پرسيد: ميگويد/ را كسي چه ميدانست Qسكوم داشتند, مطب هارلي
داشت؟ هم فايدهاي ــ

گفت: ناچاري روي از سلينا خانم
كه لحظهاي در است/ وارد خيلي كارش به نبود/ بيفايده نظرم به ــ

پيچاند/ جوجه گردن عين و گرفت را گردنم نداشتم, انتظار
داد/ حركت بااحتياط و آرام را گردنش

نشد؟ طوريت ــ
ولي ميشد, طوري بايد پيچاند را گردنم او كه آنطور راستش, ــ

نفهميدم/ چيزي
داد: ادامه و داد حركت راست و چپ به را گردنش دوباره

پشت و برگردانم را سرم ميتوانم سالها از بعد شدم/ بهتر خيلي ا�Qن ــ
ببينم/ را سرم

گفت: تعجب با گهان نا بعد كرد/ هم را كار همين
پيش سالها ميكردم خيال است/ مارپل جين اين نظرم به واي, ــ

باشد/ داشته صدسالي بايد ا�Qن ُمرده/
زنـدگي كـه انـداخت مـارپل جـين طرف به نگاهي Qسكوم كلنل
از برترام هتل نظرش به نداد/ نشان عYقهاي ولي بود, يافته دوبارهاي

داشت/ زياد خالهخانباجيها اين
ميگفت: داشت سلينا خانم

واقعاً كلوچهاش ميشود/ پيدا كلوچهها اين از اينجا فقط لندن در ــ
صبحانه منوي تو امريكا/ بودم رفته پارسال نميكني/ باور ندارد/ حرف
كلوچه به شباهتي هيچ ولي بود/ كلوچه Yًمث اسمش كه داشتند چيزي
بودند/ ريخته كشمش تويش كه بود صبحانه كيكهاي اين از نداشت/

كلوچه/ گذاشتهاند را اسمش چرا نميدانم
فوري هنري انداخت/ برش دورو به نگاهي و خورد را لقمه آخرين

بود/ آنجا يكباره فقط نيامد/ دواندوان و نكرد عجله شد/ حاضر
ميخوريد؟ كيك خانم؟ داريد, ميل ديگري چيز ــ



برترام هتل در ٦

گفت: سلينا خانم
كيك؟ ــ

بود/ مردد و ميكرد فكر
گفت: هنري

امتحان حتماً ميكنم توصيه داريم/ خوبي زيرهاِي كيكهاي اينجا ما ــ
كنيد/

كـيك واقـعاً نخوردهام/ زيرهاي كيك سالهاست زيرهاي؟ كيك ــ
است؟ زيرهاي

ميآيد/ خوشتان مطمئنم داريم/ كيكها اين از سالهاست خانم/ بله, ــ
زيرهاي كيك دنبال به پسركي و انداخت همراهانش به نگاهي هنري

رفت/
ِدِرك/ بودهاي, نيوبري تو Qبد ــ

روز بمانم/ آخر مسابقة دو منتظر نتوانستم بود/ سرد بدجوري بله/ ــ
نداشت/ شانس Yًاص هم هَري ماديان اين بود/ كي وحشتنا
شد؟ چي سوانهيلدا نميآورد/ شانس بودم مطمئن ــ

گفت: Qسكوم
ببينم/ را اتاقم ميروم من شد/ چهارم ــ

كه را افرادي و ميزها راه, بين پذيرش/ ميز جلو سالن طرف آن رفت
جمع سالن توي زيادي افراد گذراند/ نظر از بودند نشسته آنها پشت
عنوان به چاي صرف قديم/ ايام مثل ميخوردند/ چاي و بودند شده
برترام هتل در ظاهراً ولي بود/ شده منسوخ جنگ از بعد غذايي, وعدة
چيسلهمپتون/ سركشيش و كشيش تا دو بودند؟ كيها نبود/ اينطور

م/ ــ بود/ روحاني طبقة پوشش از بخشي ساقبند /١

ديده گوشهاي در هم ديگر ساقبنددار١ پاي جفت يك آنها بر عYوه
معمولي كشيشهاي است/ اسقف Qاقل طرف كه بود معلوم و ميشد
جامع كليساي كشيش بايد Qاقل طرف > گفت: خودش با بودند/ كمتر



٧ برترام هتل در

معمولي و ساده كشيشهاي كند/ اقامت برترام هتل در بتواند كه باشد
سلينا خانم مثل افرادي كه ميكرد تعجب < ندارند/ را اينجا استطاعت
درآمـدشان بـرآيـند/ آنـجا هـزينة پس از ميتوانسـتند چطور هيزي
افراد ميكردند/ سير را خودشان شكم بهزور و نبود بيشتر چندرغاز
از پوسلتوايت و بري خانم مثل افرادي بودند/ سالن توي هم ديگري

گشنه/ گدا و فقير مشت يك همه سيبلِكر/ و سامرست اهالي
خانم و پذيرش ميز جلو رسيد كه بود چيزها همين مشغول افكارش
گورينج خانم كرد/ استقبال او از باز آغوش با پذيرش, مسئول گورينج,
مثل و ميشناخت را هتل مشتريان تمام بود/ قديمياش دوستان از
و اُمّـل زن نميرفت/ يادش هيچكس چهرة سلطنتي خاندان اعضاي
بـود/ پـوشيده مشكـي ابـريشمي پيراهن بود/ متشخصي ولي بدلباس
گلسينة و درشت طYي گردنبند و داشت زرد به متمايل فرفري موهاي

ميزد/ چشم توي نقشبرجستهاش
گفت: Qسكوم كلنل به

اين از و بوديد ١٤ شمارة اتاق تو آخرينبار نظرم به /١٤ شمارة اتاق ــ
است/ خوبي و كت سا اتاق آمد/ خوشتان اتاق

گورينج/ خانم ميماند, يادتان چيزها اين چطور نميشود/ باورم ــ
باشند/ راحت قديميمان دوستان ميخواهيم ــ

نشده/ عوض هيچچيز پيش/ سالها به گردم برمي اينجا ميآيم وقتي ــ
Qسكوم كلنل آمد/ بيرون خلوتگاهش از او استقبال به هامفريز آقاي

كرد/ قطع را حرفش او ديدن با
خـوِد هامفريز آقاي ميكردند خيال و ميكردند اشتباه ناشي افراد
داشت وجود برترامي آقاي Yًاص يا بود كي برترام آقاي است/ برترام آقاي
سال از برترام هتل بود/ شده گم ساليان غبار در نميدانست/ كسي نه, يا
اين مهم نداشت/ تاريخچهاش به كاري كسي ولي داشت, وجود ١٨٤٠

اشتباهي كسي وقتي هامفريز آقاي داشت/ وجود برترام هتل كه بود
نميكرد/ اشتباهش اصYح براي كوششي ميكرد, صدايش برترام آقاي



برترام هتل در ٨

بـرترام آقاي من كنند خيال بگذار نيست/ مهم > ميگفت: خودش با
نـميدانست ولي ميدانست, را واقعياش اسم Qسكوم كلنل < هستم/

باشد/ مدير ميزد حدس مالكش/ يا است هتل مدير هامفريز آقاي
با و داشت خوبي خيلي رفتار بود/ پنجاهساله تقريباً هامفريز آقاي
زمـينهاي هر در هركس براي ميكرد/ برخورد احترام و ادب با همه
صـحبت اسبدوانـي مسـابقة وسـايل خـريد مورد در داشت/ چيزي
گفتگو خارجي سياست دربارة ميزد, حرف كريكت مورد در ميكرد,
در اطYعاتي ميكرد, تعريف سلطنتي خاندان از حكايتهايي ميكرد,
روي كه جالبي نمايشنامههاي از ميداد, ارائه اتومبيل نمايشگاه مورد
مدت در كه ميكرد پيشنهاد امريكاييها به داشت, اطYع بود صحنه
كشور اين در كوتاهي مدت بود قرار گر ا حتي انگلستان در اقامت
درآمدي و سليقه هر با شخصي هر اينكه مورد در بروند/ كجاها باشند,
ايـن وجود با داشت/ ارزشمندي اطYعات بخورد, غذا ميتواند كجا
هم گورينج خانم نبود/ دسترس در هميشه نميكرد/ سبك را خودش
آقاي گاهي ولي ميكرد/ منتقل بخوبي و داشت را اطYعات اين همة
مختلف افراد به و ميشد پيدايش افق فراز بر خورشيد مثل هامفريز

ميكرد/ رسيدگي آنها كار به شخصاً و ميداد افتخار
Qسكوم كلنل داشت را هامفري آقاي عنايت افتخار كه كسي اينبار
كلنل ولي كردند, صحبت اسبدواني مسابقة مورد در كلمهاي چند بود/
براي حتماً هامفريز آقاي كه ميدانست و داشت ديگري سؤال Qسكوم

پرسيد: دارد/ مناسبي جواب سؤالش اين
را هـتل ايـن استطاعت ظاهراً كه آدمها اين هامفريز, ببينم بگو ــ

اينجا؟ ميآيند چطور ندارند,
گفت: بود/ گرفته خندهاش هامفريز آقاي

اسـتطاعت است/ ساده جوابش كرده؟ مشغول را فكرتان خيلي ــ
/// ولي ندارند, را اينجا

كرد/ مكث




