
)1920(افشاگري 

كاترين منسفيلد: نويسنده

غالم مرادي : مترجم

مونيكا تايرل از ساعت هشت صبح تا يازده و نيم شب از درد اعصاب رنج مي برد، 
مي . كاري نمي توانست بكند. آنقدر اذيت مي شد كه هر ثانيه برايش يك سال بود

سي و سه ساله است، فقط ولي حاال كه. ». . . .شايد اگر ده سال جوانتر بودم«: گفت
ارم بله، به خاطر د«: مي تواند به ياد آن روزها بيافتد، با چشمان حسرت كودكانه بگويد

با اندامهاي زيبا و ) دختران واقعي(يا دختر خانم ها » ...كه چگونه بيست سال پيش
د يشا«. حركات دلربا را كه در رستوران در كنار آنها نشسته بودند به رالف نشان دهد

» ...اگر ده سال جوانتر بودم

»چرا ماريا رو نمي ذاري دم در تا وقتي زنگ نزدي نذاره كسي بياد طرف اتاقت؟«

»!اي بابا، كاش به اين سادگي بود كه ميگي«

) آقا(دستكش هايش را درآورد و با انگشتانش به چشمانش فشار آورد طوري كه او 
. با اين حركتش آشنا بود

ماريا بود كه اونجا نشسته بود، ماريا با انگشت به سمت راد و خانم اوالً حواسم به«
مون اشاره كرد، در واقع ماريا در مورد بيمارهاي رواني به عنوان نوعي رابط بين يك 

بعدش پستچي اومد، كسي نمي تونست اومدن ! زندانبان و يك پرستار عمل مي كرد



ونه تا ساعت يازده منتظر نامه ها كي مي ت- پستچي رو انكار كنه، حاال كه اومده كي
بمونه؟ 

»نامه هام، عزيزم؟«. كرد) خانم(برق زد؛ تند بغلش ) آقا(چشمانش 

دستي كشيد روي موهاي قرمزش و لبخندي بر لبانش » شايد،«: شل و ول گفت
»!چي توش نوشته«: نشست اما چنين فكرد

هو ي. مي خوردگه در تكانلن. اما امروز صبح با صداي بهم خوردن در بيروني بيدار شد
چي بود؟ بعد از داخل . از خواب پريد، چنگ زد به لحافش و قلبش تند تند مي زد

ماريا در زد و وقتي در باز شد ضربه اي پنجره و پرده ها را در هم . راهرو صدايي آمد
ماريا فرياد زنان روي تري نشست و . منگوله كركره تق تق به پنجره مي زد. كوبيد
. »خانم ما اينجاييم، باده، يه باد وحشتناك« : دويد

مونيكا قبل از . پنجره ناگهان باز شد؛ نوري خاكستري اتاق را پر كرد: كركره رفت باال
اينكه چشمانش را با آستينش بپوشاند نگاهي به رخ رنگ پريده آسمان و پيراهن پاره 

. پوره ابرها انداخت

- تينگ- يكا پريد تو رختخوابش و بعد رينگمون» !سريع، پرده ها! پرده ها! ماريا«
برو ببين « . گفته بوددردش كم شده بود؛ آرام . لفن بودپينگ پينگ كه صداي زنگ ت

.»ماري

آقاس، مي خواد بدونه خانم امروز ساعت يك و نيم ناهار رو خونه پرينس مي «
مونيكا به . بله خواست كه فوراً پيغام را به خانم برسانم. بله آقا خودش بود. »خوره

جاي اين كه جوابي بده استكانش را زمين گذاشت و با صدايي آهسته از ماريا پرسيد 



آرام . آرام دراز كشيد و چشمانش را بست. ساعت نه و نيم بود. كه ساعت چند است
اما وقتي در اتاق بسته شد خشم تمام وجودش را » .به آقا بگو نمي تونم بيام«: گفت

چطور جرات مي كند؟ . كه دارد از ناراحتي خفه مي شودفراگرفت و احساس كرد
مگر خبر ندارد كه اول صبح خانم چقدر . رالف با چه جراتي چنين كاري را مي كند

اگر از قبل و صد البته با اعصاب آرام برايش توضيح نداده و از او ! اعصابش ناراحته
د كه اين كارش خواهش نكرده بود؛ االن نمي توانست به طور مستقيم بهش بگوي

. قابل بخشش نيست

آيا رالف فكر مي كند كه اين از . و حاال نوبت انتخاب اين صبح پر باد ترسناك است
است و يك زن احمق بينوا كه فقط بايد بهش خنديد و گذاشتش ) مونيكا(جنونش 

اما تو بايد يه خورده مرا هم «: كنار، بيش نيست؟ چرا تنها ديشب بهش گفته بود 
»!يريجدي بگ

عزيزم تو به حرف من ايمان نداري، من تو رو بهتر از «: و او در جواب گفته بود
بله، من . در مقابل هر احساس و ايده خوبي سر احترام فرو ميارم. خودت مي شناسم
م مهم نيس كي در مورد واسه«: م زد روي ميز و ادامه دادبعد ل» .عاشق لبخند زدنتم

من با تو در اوج قله هاي خوشبختي هستم و . ي ميگهاين كه من تو رو مي پرستم چ
» .تمام نورافكن هاي لذت دنيا بر ما مي تابند

واقعاً رالف دوباره اين حرف را زد؟ اين مردها . مونيكا چنگ زد به موهايش» !خدايا«
چگونه عاشق مردي - و او هم عاشقش شده است! چقدر آدمهاي عجيبي هستند
از چند ماه پيش كه آن ضيافت ناهار برپا شد و رالف . ندشده كه اين طور حرف مي ز

و باز آن لبخند مليح را بيند، خانه اش را ديد و از او خواست تا دوباره به آنجا سر بزند
و هنوز آن لرز شديد و عجيب - واقعاً چه حماقتي- كار كرده است؟ اه چه حماقتيچه



ياد را قبالً تجربه نكرده بود، بهآن روز را كه به هيچ چيز شباهت نداشت و هرگز آن
.دارد

. تمام شد! اولد آيرون! اولد آيرون! اولد آيرون! كول! كول! كول«: از پايين صدا مي آمد
اين كه آن روز صبح كه باد شديدي مي وزيد با . خانم فهميد؟ آقا كه چيزي نفهميد

نست؟ خانم خنده اش آيا آقا اين را مي دا. صداي زنگ بيدار شد اهميت زيادي داشت
تو منو بيدار مي كني در صورتي كه كسي كه منو درك مي كنه اين « . گرفته بود

آقا گفت اگر خانم نظرش «: و وقتي ماري گفت. ديگه تمام شد» كار رو نمي كنه
. نه ماريا، شاه پسند نه«: مونيكا گفت» عوض شد تو راهرو منتظرش مي مونه

» .دو دسته. ميخك

رنگ از . مونيكا جلوي آينه ايستاد. صبح هوا صاف و طبيعي بود و باد تندي مي وزيد
صورتش شبيه . همه را برد پشت. موهايش را رو به پشت شانه كرد. رخش پريده بود

وقتي خود را در آن شيشه كه به . ماسك بود با پلك هاي تيز و لبهاي سرخ تيره
بهش دست داد، يك حس غريب و رنگ آبي تاريك بود نگاه كرد ناگاه حسي 

آهسته آهسته وجودش را فراگرفت تا اينكه مي خواست دستها را باز كند، ،هولناك
من آزادم، من «: بخندد، همه چيز را به هم بريزد، ماريا را شوكه كند و فرياد بزند

ز پرواز، هيجان، شور و شادي او حاال تمام اين دنياي پر از» .آزادم، من مثل باد آزادم
نه، نه، او به جز زندگي به كسي تعلق . بهشت اين عالم زير پاي اوست. آن من است

. ندارد

» .م بگيرو حاال يه تاكسي واسه. تم، كيفمماريا كافيه، كالهم، ك«: تته پته كنان گفت
ديگر تاب و تحمل اين سكوت محض، اين مارياي بي . كجا مي رود؟ يك جايي

بايد بزند بيرون؛ بايد به سرعت . نواخت زنانه را نداردزبان، اين امور بي روح و يك
. يك جايي، فرقي نمي كند كجا- رانندگي كند



وقتي در بزرگ بيروني را بازكرد نزديك بود باد او را با خود » .خانم، تاكسي اومد«
كجا بايد رفت؟ سوار تاكسي شد، با طراوت تمام لبخندي به راننده سرد و . ببرد

اگر اين آرايشگر هم نبود چه كار . ننده خواست تا او را به آرايشگاه ببرداز را. عبوس زد
هر وقت مونيكا جايي را نداشت برود يا كاري نداشت، به آرايشگاه . مي خواست بكند

اول به اونجا مي رفت و فري به موهايش مي زد و بعدش هم يك فكر . مي رفت
رفت و مونيكا هم تو صندلي راننده عبوس و بدعنق هم گازش را گ. ديگر مي كرد
خوب، از شر . دلش مي خواست راننده سرعتش را بيشتر و بيشتر كند. لق مي خورد

رفتن به خانه شاهزاده در ساعت يكي و نيم، از گربه ملوس بودن در يك سبد بافته 
شده از پر قو، از خوشگل بودن، گورستان، دختر شاد و شنگل و موجود مليح وحشي و 

ديگه هيچ «: مشتش را گره كرد و با صداي بلند فرياد زد. احت شدمغيره، بودن ر
اما تاكسي توقف و راننده در را برايش باز كرده بود و منتظرش بود تا پياده . ».وقت
. شود

. وي شب بو مي دادبوي صابون و كاغذ سوخته و روغن ب.آرايشگاه گرم و با صفا بود
يد، سرش شبيه يك جا سوزني ساتني خانم پشت پيشخوان بود، گرد و چاق و سف
مونيكا احساس كرد كه او را بيشتر از هر . سياه بود كه رويش پودر پف پاشيده باشي

توي آرايشگاه . كسي دوست دارد و او را بيشتر از ديگر دوستانش درك مي كند
حاال . در آن جا اغلب مرموزانه با هم حرف مي زدند. شخصيت واقعي خود را داشت

. جورج جوان، الغر و سبزه رو بود. جورج بيايد تا موهاي خانم را كوتاه كندقرار بود
خانم حتي حاضر نشد جواب ! اما امروز چه عجيبه. خانم خيلي به او عالقه داشت

چهره اش از هميشه سفيد تر بود اما دور چشمان آبي ريز او حلقه . سالم او را بدهد
به انگشتان خپل او بودند برق نمي هاي سرخ كمرنگ بود و حتي انگشترهايي كه 

وقتي به جرج تلفن زد تو صدايش نكته اي . زدند؛ سرد و مرده مانند براده هاي شيشه
. خياالتي شده. نه باور نمي كرد. اما اين براي مونيكا باور كردني نبود. نبودبود كه قبالً



و وارد از هواي گرم و معطر آنجا تنفس عميقي كرد و از پرده مخملي عبور كرد 
. رختكن شد

اين . كاله و ژاكتش را درآورد و به چوب لباسي آويزان كرد و جورج هنوز نيامده است
اولين بار است كه جورج اونجا نبوده تا صندلي را برايش بياورد، كاله و كيفش را 

يك چيز - طوري بردارد و ببرد كه گويي اولين بار است كه چنين چيزهايي مي بيند
. حتي صدايي از خانم هم در نمي آمد! ايشگاه چقدر ساكت و آرام بودآر. اواخواهري

تنها باد مي آمد، خانه قديمي را تكان مي داد؛ باد زوزه مي كشيد و عكس هاي خانم 
مونيكا گفت كه . هاي اشراف زاده از روي ديوار موذيانه نگاه مي كردند، مي خنديدند

جورج كجاست؟ اگر . اب شد، خرابخر! چه اشتباهي كرد كه آمد. كاش نيامده بود
خواست نمي. كيمونوي سفيدش را درآورد. يك دقيقه ديگر نرسد، او هم مي رود

وقتي داشت يك قوطي كرم را از روي قفسه شيشه اي بر . ديگر به خودش نگاه كند
احساس كرد كسي دارد قلبش را مي كشد گويي . مي داشت دستهايش مي لرزيد

. ردشادماني اش آهنگ رفتن ك

اما در همين لحظه از پله ها صداي پا » .نمي مانم. مي روم«. كالهش را برداشت
چه لبخند . از تو آينه كه نگاه كرد ديد كه جورج دم در ايستاده و تعظيم كرد. آمد

كم سن و - اصالح كرده؟- لبهايش به خنده باز شد. البته در آينه! غريبي بر لب داشت
.سال نشان مي داد

».از اينكه منتظرتون گذاشتم عذرخواهي مي كنم« : رفت و زير لب گفتآهسته جلو 

اما جورج گاز را روشن كرد و و در » ...مي ترسم«: شروع كرد. مانداه، نه، نمي خواهد ب
. حالي كه كيمونو را در دست داشت گيره ها را چيد



را كه در حال مونيكا انگشتان لطيف جورج . مونيكا تاييد كرد» .باده«: جورج گفت
» .بله باده«: عقب عقب رفت و نشست توي صندلي و گفت. دوختن ژاكت بود بوييد

موهاي مونيكا رفت . جورج با مهارت سوزن ها را درآورد. را فرا گرفتفضاو سكوت 
عقب اما جورج بر عكس موارد قبل آن را نگه نداشت شايد مي خواست نرمي، 

ج نگفت كه حالت بسيار خوب و دوست جور. لطافت و سنگيني آن را حس كند
رهايش كرد، يك شانه از كشو كمد درآورد، با يك سرفه آرام گلويش را . داشتني دارد

» .يه خوره سفته« : صاف كرد و گفت

چه ! واي واي. حركت شانه را در موهايش حس كرد. مونيكا جوابي نداشت بدهد
ن بود، تكان مي داد سبك و سريع مثل پر، سنگي! خيلي غم انگيزه! حس بدي

: مونيكا با يك تكان در رفت و فرياد زد. درست مثل تكاني كه دل آدم مي خورد
» .كافيه«

بوي » .معذرت مي خوام«: دوال شد رو گيره ها و گفت» زياد شد؟«: جورج پرسيد
كه به جلو خيره شده حاليجورج در. بويي كه مونيكا عاشقش بود- كاغذ سوخته آمد
جورج يك تار موي را » .اگه باريد، تعجب نكن«. غ را عوض كردبود گيره هاي دا

رد؛ نگاه كبه او. مونيكا كه ديگر طاقت نياورد و مانع ادامه كار جورج شد. برداشت
چي شده؟ «. ه داشت به جورج نگاه مي كردراهبكيمونوي سفيدش مثل يك وندر

ش اظهار بي اطالعي جورج با تكاني به شانه و كج كردن دهن» اينجا اتفاقي افتاده؟
جورج باز يك تار موي » .يه اتفاق كوچيكه. آها، نه خانم چيز خاصي نيست«. كرد

. اتفاق ناگواري افتاده است. درسته. اما نه ساده كه نيست. ديگر را برداشت

مونيكا . سكوت واقعي، سكوت مثل برف مي باريد روي هم انباشته مي شد- سكوت
شير آب مي پاشيد، . همه چيز سرد و براق مي نمود.داخل رختكن سرد بود. لرز كرد

چوب پنجره را تكان مي باد چار. ت يك طوري شيطنت مي كردآن هم انگار داش



اما مرد جوان دوال شده بود روي . داد؛ يك تكه آهن خورد به شيشه و ترق صدا كرد
كه آه اين چه مونيكا با خود فكر كرد . سر مونيكا و داشت گيره ها را جا به جا مي كرد

مثل برگها در هوا . تنهايي خيلي هولناك و نفرت انگيزه. چه زجرآور است. زندگيست
معلقيم و كسي نمي داند و يا اهميتي نمي دهد كه كجا مي افتيم و يا آب چه رودي 

دلش . درد مي كرد، درد. تيك عصبي حاال گلويش را مي زد. به كجا مي بردما را
در » ها رو بده به منكافيه، گيره«: آهسته گفت. يه كندگرمي خواست با صداي بلند

حالي كه جورج مطيع و آرام كنارش ايستاده بود دستهايش را انداخت و هق هق 
جورج جوان مثل يك آدم چوبي رفت كاله و روسري . ديگر طاقت نداشت. گريه كرد

حاال . اند تو كيفشمونيكا پول را چپ. را برايش آورد و پول را گرفت و بقيه را پس داد
كجا مي خواهد برود؟

» .هنوز يه مقدار گرد رو كتت مونده«: با صداي ماليم گفت. جورج برس را برداشت
و بعد ناگهان راست ايستاد، به مونيكا نگاه كرد، چرخش عجيبي به برس . پاكش كرد
وز خانم شما غريبه نيستيد، از شما چه پنهون، دختر كوچولوي ما امر«: داد و گفت

بعد صورتش مثل كاغذ مچاله شد و به مونيكا پشت كرد » .صبح عمرشو داد به شما
از آرايشگاه . هاي گريه كردمونيكا هاي. س زدن كيمونوي كتانيو شروع كرد به بر

راننده كه عصباني به نظر مي رسيد صندلي را به حالت . خارج و سوار تاكسي شد
»كجا؟«. ته كرداولش برگرداند و دوباره در را باز و بس

تمام راه مونيكا چيزي نديد جز يك » .پيش شاهزاده«: مونيكا با هق هق گفت
عروسك كوچك با موهاي طاليي، دستهاي كوچولو و پاهاي جفت شده كه آرام 

قبل از اين كه كاخ شاهزاده برسند چشمش به يك مغازه گلفروشي . دراز كشيده بود
سوسن بري، بنفشه هاي سفيد و !چه فكر خوبي!هببه. تاد كه پر از گلهاي سفيد بوداف

از طرف يكي كه ...از طرف يك دوست نا آشنا...د مخمليروبان هاي سفي،جفتي



مونيكا زد به شيشه اما راننده . . . . تقديم به يك دختر خانم كوچولو... دد مي كشدر
. نشنيد؛ حاال ديگر به كاخ شاهزاده رسيده بودند


