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  ابله
  

  زاده اسد عظيم: آنتون چخوف ـ برگردان
  

ي مالي خود  خواستم مساله مي. ي خود فرا خواندم اق مطالعهتم را به اا ، پرستار كودكانيوليا واسيليوناچند روز پيش 
  .را با او حل كنم
  :به او گفتم

كه به مقداري پول نياز داري،  اطمينان دارم. مان را حل كنيم بايد حساب و كتاب مالي. ـ بيا بنشين يوليا واسيليونا
خوب بگذار ببينم؛ ما توافق كرديم كه ماهي . كني گاه تقاضاي پول نمي كني و هيچ ولي تو هميشه به تعارف برگزار مي

  گويم؟ روبل به تو بدهيم؛ درست مي سي
  .ـ چهل روبل آقا

خوب حاال بگـذار  . دهم وبل مير سيو هميشه به يك پرستار . كنم من همه چيز را يادداشت مي. روبل سيـ نه، 
  .اي ببينم، تو تاكنون دو ماه براي ما كار كرده

  .ـ نه آقا، دو ماه و پنج روز
. روبل در انتظار تـو باشـد   شصتبنابراين بايد . كنم من كه گفتم همه چيز را يادداشت مي. ـ به طور دقيق دو ماه

كـردي و بـه او    مراقبت نمـي  كولياو در روزهاي يكشنبه از شود؛ چرا كه ت ها كسر مي ه روز يكشنبهولي از اين مبلغ نُ
افـزون بـر ايـن سـه روز تعطيـل هـم       . رفتيد شما تنها براي قدم زدن با يكديگر به خارج منزل مي .دادي آموزش نمي

  ...داشتيم
  .اش سرخ شد و با حجب و حيا لباس خود را مرتب كرد آن كه حتا يك كلمه بگويد، تنها چهره يوليا بي

در آن چهـار روز تـو از او   . پسرم كوليا هـم چهـار روز بيمـار بـود    . كنيم روبل كم مي دوازدهوب بنابراين ما ـ خ
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پس از آن هم تو سه روز دندان درد داشتي و همسرم به تو اجازه داد پـس  . بودي وانيامراقبت نكردي و تنها مراقب 
كـه از   نـوزده شـود   مي هفتي  به اضافه دوازدهخوب . از شام از كودكان دور باشي و كاري به كارشان نداشته باشي

  ماند، درست است؟ روبل باقي مي چهل و يكبه اين صورت . شود روبل كسر مي شصت
اش را  بيني. پاچگي شروع به سرفه كرد اش شروع به لرزيدن كرد و با دست چانه. وليا حلقه زدياشك در چشمان 

  .باال كشيد و هيچ نگفت
البته آن . شود روبل بابت آن كسر مي دووزهاي سال نو تو يك فنجان و نعلبكي را شكستي حدود ر: خوب ببينمـ 

كنيم و اهميتي  خانوادگي بود، ولي ما گذشت مي ي فنجان و نعلبكي بيش از اين مبلغ براي ما ارزش داشت، زيرا ارثيه
توجهي تو كوليـا از يـك    به خاطر بي :راستي يك موضوع ديگر. دهد ي ما به پول زياد اهميت نمي خانواده. دهيم نمي

دقتـي تـو خـدمتكارِ منـزل      باز هم به خاطر بـي . شود جا كسر مي تا ديگر اين ده. ش پاره شدا درخت باال رفت و كُت
. كنـي  داري، زيرا حقوق خوبي دريافـت مـي    ت را باز نگها هاي تو بايد چشم. را به پا كرد و گريخت هاي وانيا  چكمه

  ...كنيم روبل ديگر كم مي پنجبنابراين ما 
  .روبل از من گرفتي دهدر روز دهم ژانويه تو 
  ».نه من نگرفتم«: يوليا زيرلبي زمزمه كرد

  .ام جا يادداشت كرده ـ ولي من در اين
  ....ـ خوب، شما شايد خيلي چيزها را

  .ماند روبل باقي مي چهاردهكنيم كه  را كم مي بيست و هفتروبل  چهل و يكـ از 
  :ش نشست؛ و گفتا عرق سرد بر پيشاني و بيني كوچك و زيباي. دخترك بيچاره پر از اشك شدچشمان 

  .تر روبل از همسر شما گرفتم، و نه هيچ چيز بيش سهبار  ـ من تنها يك
 سـه حاال ايـن  . دارم كند يادداشت برنمي هايي كه همسرم خرج مي پولاز طور، ميداني من هرگز  ـ خوب پس اين

ت را ا پول. روبلي و دو تا يك روبلي سهتا  سهخوب، عزيزم اين پول شما، . روبل يازدهماند  شود مي روبل هم كه كم
  .بگير عزيزم

  :كنان گفت زمزمه. ش گذاشتا در جيبو روبل را به او دادم و او با انگشتان لرزان آن را گرفت  يازدهمن 
  .ـ مرسي

  :از او پرسيدم. خورد م را ميا ز عصبانيت خون خونا. من از جا پريدم و شروع به قدم زدن در اطاق كردم
  ؟»مرسي«ـ تو چرا گفتي 

  .ـ خوب، به خاطر پول آقا
تـواني بگـويي    دزدم و آن وقـت تـو تنهـا مـي     من پول تو را مـي  تواني پي ببري كه من ترا فريب دادم؟ ـ تو نمي

  !»مرسي«
  .دادند آقا كردم پولي به من نمي ـ آخر در جاي قبلي كه كار مي

 هشتادتمام ... من تو را به بازي گرفته بودم؛ يك بازي پليد. دادند؟ خوب، تعجبي هم ندارد ـ هيچ پولي به تو نمي
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گونه ممكن است كسي تا اين اندازه نادان باشد؟ چرا اعتـراض   هآخر چ. جاست؛ داخل پاكت اين. دهم روبل تو را مي
تي ممكن است در اين دنيا كسي تا اين اندازه ضـعيف و ترسـو   ت را بسته نگه داشتي؟ آيا به راسا نكردي؟ چرا دهان

  باشد؟ چرا تو تا اين اندازه ابله هستي؟
در . خواسـت بگويـد دريـافتم    هايي را كه او مي من جمله. م را با يك لبخند كوچك و تكان دادن سر دادا او پاسخ

  ».بله، ممكن است«گويد،  چهره و لبخندش خواندم كه او مي
. زده بود به او دادم فتروبل را در حالي كه بسيار شگ هشتاداين بازي پليد از او عذرخواهي كردم و من به خاطر 

  .»مرسي آقا«، »مرسي«اش تكرار كرد،  چندبار با حجب و حياي هميشگي دفعه و اين
ـ  . شد به او خيره شدم اق خارج ميتهنگامي كه از ا ودن و بـر  با خود انديشيدم تا چه اندازه در اين جهان قـوي ب

  .ترها حكم راندن و آنان را فريب دادن آسان است ضعيف
  
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 85، آبان و آذر 15ي  سوم، شماره ، سالنقدنوي  نامه تر در ماه ــ اين داستان پيش


