
 
 
 

 ؛لیفأخدمات متقابل ترجمه و ت
  کتاب هفتهبا نگاهی به مجلۀ 

 فرعلی خزاعی
  

بودن دانند. امروز رازهای طالییحق دهۀ طالیی ادبیات و هنر در ایران میدهۀ چهل را به
این دهه بر ما پوشیده نیست. در این دهه، حداقل در حوزۀ ترجمه شاهد کیفیت و کمیت 

های پس از آن هم، به چشمگیری هستیم که در دهۀ قبل از آن سابقه نداشت و در دهه
 مانند است.نسبت جمعیت باسواد کشور، بی

های این دهه که باعث رونق ترجمه شده بود این بود که ترین ویژگیشاید یکی از مهم
بودند و بسیاری  مرز میان نویسنده و مترجم مرز روشنی نبود. بسیاری از نویسندگان مترجم

از مترجمان نویسنده بودند؛ درواقع دو صنف کاماًل متمایز مترجم و نویسنده نداشتیم؛ هر 
توانست کرد و هر مترجمی که میکند ترجمه هم میتوانست ترجمهنویسنده که می

ای کارکرد واحدی نوشت. ترجمه از ادبیات جدا نبود؛ ادبیات تألیفی و ترجمهبنویسد می
 گذاشتند.، همچنان که در هم تأثیر متقابل میداشتند

 هفته کتابساز خوبی مجلۀ جریاندر دهۀ چهل، شاید جایی را نتوان پیدا کرد که به
وحدت میان نویسنده و مترجم و خدمات متقابل ترجمه و تألیف را نشان بدهد. درک این 
خدمات متقابل یعنی درک تأثیر ترجمه بر ادبیات و تأثیر ادبیات بر ترجمه از طریق این 

ای دارد. آنچه مسلم است این است که نامۀ تأثیرگذار و پربار نیاز به بررسی گستردههفته
خود را تا حد زیادی مرهون ترجمه و مترجمان بود و البته با تیراژهای  این مجله اعتبار

 بخشید. اش به ترجمه و مترجمان هم اعتبار متقابل میرویایی
کیهان، که زیر نظر محسن  ۀسسؤ ای بود وابسته به منامهنام هفته هفته تابک

شد. این نشریه منتشر می۱۳۴۲تا ۱۳۴۰مهرماه  ۱۶و شورای نویسندگان از تاریخ  هشترودی
 پس از کرد و سه سردبیر عوض کرد. احمد شاملوتشر شماره من 104 ،طی دو سال انتشار
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 25اول به همکاری دعوت شد و  ۀانتشار چند شمار 
س از رفتن منتشر شد. پ شماره از مجله زیر نظر ایشان

سیدجوادی و محمود حاجشاملو از مجله، علی اصغر 
ترتیب مسئولیت سردبیری به آذین(اعتمادزاده )به

این بیشتر مطالب گرفتند. را به عهده  کتاب هفته
های کوتاه ایرانی و داستانترین گرا تازهمجلۀ نخبه
دگان سنهترین نویب  ها و اشعارنمایشنامهنیز  خارجی و

دوران اوج کتاب هفته بود. و شاعران ایران و جهان 
گفته شده که در شاملو سردبیر آن بود.زمانی بود که 

هزار رسیده است. پس  24این دوران تیراژ مجله به 
از رفتن شاملو از مجله، در دوران حاج سیدجوادی 

هزار بوده و پس از آنکه تیراژ مجله در دوران محمود اعتمادزاده  18تا  17تیراژ مجله بین 
 شود.یل میکند مجله تعطبه دو تا سه هزار نسخه تنزل پیدامی

 کتاب هفتههای مطبوعاتی دارد، ولی کارنامۀ درخشانی در حوزۀ فعالیتاحمد شاملو 
را
 

 کتاب هفتهدانند. با اینکه برخی نقطۀ عطفی در تاریخ مطبوعات فرهنگی ایران می 
هزار، و به روایتی سی هزار، از محبوبیت مجله در میان  24گراست، تیراژ ای نخبهمجله

به یاد دارم »گوید: پور میکند. حسین واحدیطیف وسیعی از خوانندگان حکایت می
 یمطبوعات یهاویژه مقابل کیوسكها بعدازظهر، بهشنبهقبل از انقالب، پنج یهاسال

بودند، در انتظار  یاز جوانان که اکثرشان دانشگاه یاطراف دانشگاه تعداد قابل توجه
 یمختلف سپر یهاکیهان در صف ایستاده و لحظات را با بحث ۀسسؤ رسیدن وانت م

کردند و با یرسید، ایستادگان صف را ترك نمیهم که وانت دیر م یکردند. زمانیم
کرد یحمل نم یکدو سرگرم بودند.این وانت چیز و شکستن تخمه یگاززدن به نان بربر

، یکیهان بود. کتاب ۀسسؤ انتشارات م که احمد شاملو سردبیرش و از کتاب هفتهجز 
 یو هنری ادب یمشتمل بر مباحث و مطالب متنوع و گوناگون که البته همه رنگ و بو 

 .«1داشت
                                                           

رگرفته از ب« ، از امروز منتشر شد.نگاه پنجشنبهکتاب هفته: ( »1390اسفند  14)پور، حسین، واحدی  1
 news/mehrnews.com/۱55۱۱۴5شد/-منتشر-امروز-از-پنجشنبه-نگاه-هفته-کتاب لینک
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های فنی آن بود: بدون شک تا حد زیادی به دلیل نوآوری کتاب هفتهمحبوبیت 
غلط، استفاده از تصاویر، طراحی زیبا و غیرمتعارف صفحات، قطع مجله، حروفچینی کم

های استفاده از هنر طراحی افرادی مثل مرتضی ممیز و اردشیر محصص که با طرح
شود، محتوای مجله مربوط می کردند. اما تاآنجاکه بهتر میها را جذابمینیمالشان داستان

شاید بتوان بر دو عامل دست گذاشت که در محبوبیت این مجله مؤثر بودند. یکی استفادۀ 
جذاب و دیگری تمایل شاملو به زبان کوچه که در انتخاب  ۀشدگسترده از مطالب ترجمه

خش داد. در این مجله شاملو بمطالب و در ترجمه و بازنویسی مطالب خود را نشان می
ادبیات شفاهی، مطالب این بخش را که شامل «. کتاب کوچه»مستقلی داشت به نام 

وانندگانی از سراسر ایران بود خ اعتقادات و باورها و هاها و سرگرمیدانش و فنون، بازی
کرده تا زبان مطالب جدا از بخش کتاب کوچه، شاملو تالش میولی فرستادند. برایش می

تر شود. یک نمونه از چنین تالشی زبان عموم خوانندگان نزدیکمنتشرشده در مجله به 
توان های طنز عزیز نسین است. میبان در ترجمۀ داستانهمکاری شاملو با ثمین باغچه

بان داستان را از ترکی حدس زد که این همکاری به چه شکل بوده است. احتمااًل باغچه
و تعبیرات محاوره زبان ترجمه را تاحد امکان کرده و شاملو با استفاده از واژگان ترجمه می

کرده است. ترجمۀ چند داستان عزیز نسین که در کتاب به فارسی محاوره نزدیک می
 هفته به چاپ رسیده نتیجۀ این همکاری مشترک است.

های عزیز نسین زبان ترجمه در مورد داستان« کردنفارسی»عشق شاملو به بازنویسی و 
حاصل آن چندین داستان به زبان شیرین محاوره است. ولی در یک  نتیجه مثبت داشته و

کتاب های و انتشار آن در یکی از شماره« گیلگمش»مورد دیگر، یعنی بازنویسی ترجمۀ 
عباس گیری شاملو از مجله انجامید. نتیجه ظاهرًا چندان مثبت نبود و به کناره هفته

علت این کار را »گوید: گیری شاملو میمورد کناره در کتاب هفتهمدیر فنی زاده عاقلی
داشت؛  تأثیرتوانم بگویم. شاملو کاری کرد که شاید آن هم ]در بروز اختالف[ نمی دقیقاً 

از آلمانی ترجمه کرده  زاده قبالً را که دکتر داوود منشی گیلگمششاملو برداشت کتاب 
زاده مسئله ایجاد کرد. منشیکار د. این منتشر کر  «نثر فارسی»بود، زیر عنوان بازنویسی به 

دانست و آدم خیلی باسوادی بود. این کتاب را هم با یک نثر آلمانی خیلی خوب می
زاده قبل از انتشار این کار یا در حین منشی حماسی به فارسی ترجمه کرده بود. ظاهراً 

جا بودیم. زاده. ما هم آن موقع همانانتشار آن، متوجه شده بود و آمد سراغ دکتر مصباح
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ما نشسته بودیم توی اتاق تحریریه و دفتر 
زاده زاده هم بغل همان اتاق بود. منشیمصباح

کرد که، آقا مگر من با صدای بلند اعتراض می
را به چه نثری ترجمه کردم، آیا نثر من  این کار

فارسی نیست؟! اگر ]شاملو[ بخواهد بگوید 
طور نیست، و این کار را ترجمه کرده، که این

خودش هم نوشته "به نثر فارسی". آیا من به زبان 
چه چیزی عربی ترجمه کردم، به عبری نوشتم؛ 

من بوده که نثر جدید ایشان به جای ۀ توی ترجم
... خالصه آن نشسته؟

 

زاده اعتراضش را منشی 
زاده هم پذیرفت. او هم بیان کرد و مصباح

جا چیزی را درخواست کرد و گفت، این همان
ام و اگر بخواهد چاپ شود، من از نظر قانونی شما را تحت تعقیب اثر را من ترجمه کرده

نتشر کنید. م کتاب هفتهمرا به عنوان ضمیمه  ۀترجم دهم، مگر اینکه عیناً قرار می
به این صورت بود که یک تیراژ تهران  کتاب هفتهحجم زیادی هم نداشت و  گیلگمش

پنج هزار  داشت که خیلی باال بود. در تهران حدود پنج شش هزار مشترک داشتیم و چهار
خودشان را ۀ ها هم که سهمیها. شهرستانفروشیروزنامهۀ رفت روی دکنسخه هم می

زاده را هم به عنوان ضمیمه منشیۀ کارهایی که شد، این بود که ترجمداشتند. یکی از 
ها. و دیگر برای فروشی و کتابفروشیمنتشر کردند، اما فقط در حد همان تیراژ روزنامه

زاده هم هرحال این کار انجام شد و رضایت منشیها فرستاده نشد. بهمشترکان و شهرستان
دانم نمی دالیل دلخوری شاملو بوده باشد، اما من واقعاً  فراهم شد. حاال شاید این ماجرا از

 «.2چرا قهر کرد و رفت
و نیز این شیوۀ ترجمۀ مشترک، یکی از  کتاب هفتهبرای آشنایی بیشتر خوانندگان با 

 کنیم.بان و احمد شاملو نقل میهای عزیزنسین را به ترجمۀ مشترک ثمین باغچهداستان
 

                                                           
برگرفته از ، «احمد شاملو، صدا و هوای تازه روزنامه نگاری( »1/7/2010عاقلی زاده، عباس، )  2

 ir-fa/com.dwروزنامه نگاری -تازه-هوای-و-صدا-شاملو-احمد /a-5752819 لینک
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نشینی را چون از اول عمر مزۀ تلخ کرایه ▪
بود، دو پایش را به یک کفش  چشیده

بود که هرطور شده برای خودش  هکرد
ترین و ی دست و پا بکند...عمیقاخانه
ش، اترین خاطرات دوران کودکیدقیق

کشی و از این خاطراتی بود که از اسباب
خانه به آن خانه شدن در ذهنش مانده بود: 

کشی صورت بگیرد، محال بود که اسباب
ی راه او بین پدر و مادرش دعوا و مرافعه

رشان به قهر و اوقات تلخی نیفتد و کا
 نکشد!

کشی هم برای خودش قوانینی باسبا      
بشقاب و و ه و کوزه سداشت: مادر، کا

چیزهای شکستنی دیگر را الی رختخواب 
ها نکه رختخوابآگذاشت ... پس از می

پیچیدند الی کاغذ و ریزهای دیگر را میدودکش و سه پایه و منقل و خرده، شدپیچیده می
 .ها بسته بودند قرارشان می دادند ..ی که در رختخوابیهاامه و این چیزها، و زیر طنابروزن

ها، مد جلو در خانه ... اول بقچهآشد مییک گاری بارکش که با دو اسب کشیده می
های مختلف، های آنها را با قوطیگذاشتند آن تو، سوراخ سمبهصندوق، و رختخواب را می

و بعدش، گنجه را از  -کردندی از این قبیل پر مییی سفالی و چیزهاهاکوزه ترشی، گلدان
وقت گاری، تلق  دادند. و آنقرار می -این چیزها ۀروی هم -آوردند بیرون و آن باالخانه می

ی دیده ااین گاری را که از یک طرف درست به شکل بشکه ۀافتاد. منظر و تلق به راه می
ن ییجدید، وقتی اثاث را از گاری پا ۀلو خانجکرد. شد، تا عمر داشت فراموش نمیمی
 شد که دسته گل تر و تمیزی به آب داده شده. جا بکنند، تازه معلوم میآوردند تا جابهمی

وگو نداشت که شیشه ود: یعنی گفتبروبرگرد و حتمی باین اتفاق، از آن چیزهای بی
هم جایش میان رختخواب بود مواًل قبیل )که معروغن زیتون، یا بطری سرکه، یا چیزی ازاین

کشید ... یا در بطری نفت باز می شد، و یا شربت شکست و تمام بساط را به کثافت میمی
  رازیرـس -کشیده بودت خود و با هزار زحمت ـکه عرق بهار آن را مادرش به دس -بهارنارنج
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 مد که پدر از کوره در می رفت و قرقرکنان می گفت: آو خالصه بساطی پیش میشد می
عجب بساطی است! عجب روزگاری است! .... به خدا که مرگ هزاربار به زندگی  -

 فقیرانه ارزش دارد!
شد که مادر خسته و مرده و کوفته، ازجا دربرود و چیزی عث میو تازه، همین حرف با

 بگوید؛ و آن وقت هم ... دیگر بیا و تماشا کن!
گرفت. یعنی باز، تازه هم جلو دردهای گذشته را نمی ۀاینها، نقل مکان به خان ۀبا هم

خانه  ۀشک نشده، همان حوادث سابق تکرار می شد: اجار خشان کشیهنوز عرق اسباب
اجرا  ۀافتاد یا زورشان به پرداخت آن نمی رسید. و در نتیجه، صاحبخانه به ادار عقب می

ها را به وسط کوچه نآمدند و لک و پک آکرد. و دست آخر، مأموران مربوطه میشکایت می
می گرفت،  کومکانداختند. یا صاحبخانه تعمیر ملکش را بهانه می کرد، کالنتری را به می

 داشت که خانه را تخلیه کنند. وا می و آنها را
ش اهای استانبول نشسته بودند: دوران اولیه بچگیدر تمام محله ها، به مرور زمان، تقریباً نآ

طی شده بود. موقعی که به مدرسه گذاشتندش اسکودار  و بعد از آن در قاسم پاشادر ناحیه 
کسارایهای مختلف، در محله ۀمدرسنشستند. اما کالس سوم را در سه می سلیمانیهدر  و  آ

در  گذشت، حتماً ی که در استانبول میامحله از هر گذرانده بود! شهرمیبنیو  جراح پاشا
هایش خاطراتی داشت. این حرف پدرش هنوز در گوش او صدا می کرد: یکی دو تا از خانه

 «!ایمان ، در آن دنیامکاندر این دنیا »
ت دنبال درس سبایار میچسه متوسطه را تمام کرده بود و نامدر  ۀکه دور  1930در سال 

نشینی را ول کند و عقب نان بدود، نه پدری برایش مانده بود و نه مادری... و چون درد کرایه
ازدواج فکر نکند، مگر موقعی که توانسته باشد برای  ۀرا چشیده بود، تصمیم گرفت دربار 

.. نه دست .ال آزگار را با یک دست لباس گذراند ی دست و پا کند. پنج ساخودش خانه
تر؟ کجاست؟  گردش و تفریح؟ ئابه طرف سیگار دراز کرد نه لب به مشروب زد ... سینما؟ ت

 بابا خرج بیخود است. چه گردشی، چه تفریحی !...
 ا زندگی کرد، و سرپنجـاض، مثل یک تارک دنیـخالصه مثل یک جوکی، مثل یک مرت

 د، دید تمام و کمال دو هزار لیره ترک دارد. ر ما که شهایش ر سال، پول
 ...دمی مثل او، خودش ثروتی است!آدو هزار لیره، برای دو هزار لیره شوخی نیست: 

ی خرید؛ منتهاش، خانه هزار اشد خانهکه هیچ، حتی با نصف آن هم می با این مقدار پول
 او باشد.  ۀی نبود که باب ذوق و سلیقای خانهالیره
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خودش در آن بسازد:  ۀی به سلیقانشست و فکر کرد دید بهتر است زمینی بخرد و خانه
ای »انداز قشنگ داشته باشد و ضمنًا زیاد هم پرت نباشد: که کنار دریا باشد، چشم یزمین

اش را داشته وحسابینداشته باشد یا اگر دارد خوبش را داشته باشد؛ درست بابا ... آدم یا
 «باشد!

 اش بود گیر آورد.ی که مورد عالقهیدو تا تکه زمین در جاهاباری. 
  «این اولی چند؟»
 «سه هزار لیره!»
  «خوب، آن یکی؟»
 «...سه هزار و پانصد لیره »

ش مناسب اهخرید؛ ولی محل -حتی زمین بزرگتری -نیشد زمالبته با هزار لیره هم می
 انداز کند. بود بازهم پسالزم . نبود

اش را توانست زمین باب سلیقه، پولش چهار هزار لیره شد، حاال دیگر می1937در سال 
خریداری کند. پولش را گذاشت جیبش و راه افتاد. اول رفت سراغ آن سه هزار و پانصدی. 

اند اما نصف دیگرش ویالی خوشگلی ساخته -که فروخته شده -دید در یک نصف آن
 «هزار لیره! پنج»قیمتش را که پرسید، گفتند:  ... طور افتادههمان

ت که چندان مطابق سه اولی رفت که گفته بودند سه هزار لیره ... درست اعسراغ قط
 اش نبود، ولی باالخره هرچه نباشد زمین که هست... سلیقه
 «خوب بابا چند؟»
 «شش هزار لیره!»
  «چی؟»
 «بله.»
  «گفتید هزار لیره ... آن چی؟یآن زمین دیگر که م»
  «.ما چهار و پانصدشآن هم ... برای »
  «ود؟شکمتر نمی »
 «حرفش را هم نزنید! اصالً »

 هایجوتر شد:کفشاش را گذاشت توی بانک. از سابق هم صرفهرهیچهار هزار ل
کت و شلواری پوشید که دیگر وصله روی تختش را داد به تعمیر...تخت روی نیمنیم

 شد. حاال دیگر از کنار دریا بودن زمین هم چشم پوشیده بود. اش بند نمیوصله
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بود  کهه .... هر چشااش کار دارم نه با محله... همین! نه با منظرهتکه زمینفقط یک »
 «باشد، هرجا که بود باشد...

هم  تصمیم گرفت اولین زمین را که با پولش متناسب بود بخرد و خانه اش را بسازد، بعد
 ی راه بیندازد. ارد وتخم و ترکهیاسباب زندگی تهیه ببیند و باالخره زنی بگ

ها و قناعتش، گرانی جوئی، فقط پنج هزار لیره داشت و با تمام صرفه1945در سال 
 نگذاشته بود از این مقدار جلوتر برود.  تاج اولیهحآور مایسرسام

تا  وخته شده بود و تبدیل شده بود به چهارر فای یرهل هار هزارچن در این سال، آن زمی
خورد اگر از مانده بود که صاحبش قسم مییاش باق. فقط یک تکهیخانه قشنگ  وحساب

 «!کندصرف نمی»شش هزار لیره یک شاهی کمتر بفروشد برایش 
 زمین توی»از  چشم پوشیده بود: حاال اصالً « زمین کنار دریا»از موضوع ، ها پیشمدت

 هم صرف نظر کرده بود. « شهر
ط، و در سهای متو های باال نباشد در محلهده بود که در اطراف شهر در محلهشراضی 

ین زمینی گیر یمحالت پا اطرافین. منتها البته در یهای پاهای متوسط نبود در محلهمحله
 آمد!بیاورد و ... گیر نمی

ش شده بود و اخصلت ثانوی نخوردنگذشته بود ... جوئی صرفهحاال دیگر کارش از 
 «ک مرد به تمام معنی خسیس!ی»مش را گذاشت: سطورکلی ادیگر می شد به

 ت: فقط پول جمع می کرد. سزیپوشید، نه میخورد، نه مینه می
ش باال رفته بود. حقوق کارمندان اداری هم که زیادتر شده بود و در نتیجه، ااداری ۀرتب
فقط هفت هزار لیره  ۱95۰آورد. با وجود این در آخر سال دست میه پول بیشتری باو هم 

 پول داشت. 
 «؟زمینچی؟ هفت هزار لیره و »

 خندیدند...همه به این حرف می
ساختن یک  ۀر حومه، حتی نوک کوه هم به انداز با این پول نه تنها در شهر، نه تنها د

 دهند!آدم نمیبه زمین  یت و گلشخ ۀکلب
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ها دو هزار لیره گفته ن اولآبیستم آن زمین را هم که یک ریباً روزگار تقو در این روز 
 دادند. تر نمیبودند، از چهل هزار لیره کم

خریدن خانه یا ساختن آن در هر  یفکر کرد که در هر حال باید پول جمع کرد... برا
 حال باید پول داشت و این کار هم جز با پس انداز بیشتر امکان ندارد!

 انداز کرد. با سرعت وحدت و شدت بیشتری شروع به پس
در عین حال نقشه خانه را هم حاضر و آماده کرده بود: روی هم پنچ اتاق در نظر گرفته 

غذاخوری، یک سالن، یک اتاق دم دستی و یک  بود: یک  اتاق برای خواب، یکی برای
ی یها ... البته این پنج تا اتاق، الزم بود که ... خوب باالخره، یک دستشو اتاق هم برای بچه

 یک مستراح فرنگی هم تعبیه شود ... -عالوه بر مستراح معمولی -هم داشته باشد که در آن
لی این اواخر نقشه دو طبقه عوض اخته شود و سم سابقش این بود که خانه، دو طبقه یتصم

ها باقی ن رفتن از پلهییهای پیری حالی برای باال و پاشده بود؛ چون که دیگر با فرارسیدن سال
 نمی ماند... فکر کرده بود منزلش همان یک طبقه باشد و بدون پله. 

 .1945سال 
 مبلغ ذخیره: ده هزار لیره. 

شنه درکرد: با این مبلغ فقط در را از پاوجب به وجب همه جای شهر و اطراف شهر 
 می شد زمین کوچکی خرید.  کارتالهای کمجه و یا در دامنهی

 الزم بود باز هم دندان روی جگر بگذارد و هرچه بیشتر پس انداز کند. 
 «آخ ... اگر می شد یک روزی یک تکه زمین بخریم!»

ی یدستشو  ۀهم از برنام ه بود. مستراح فرنگیها پیش چشم پوشیداز پنج اتاق، مدت
حذف شده بود. فقط یک چهار دیواری باقی مانده بود که سقفی روی آن باشد. و تصمیم 

 گرفته بود همین که این چاردیواری ساخته شد ازدواج کند. 
1956 

 آغاز دوران بازنشستگی و معافیت از خدمات دولتی... 
پس انداز کرد: پولی است  شودافسوس! دیگر با حقوق ایام بازنشستگی هیچ جور نمی

 که فقط کفاف ناهار و شام بخور و نمیری را می دهد... 
 سال آزگار  26کل مدت خدمت 

 در از آن جهت که نه در شهر و نه ناقابلکل مبلغ پس انداز: دوازده هزار لیره ناقابل ... 
 فقط یک حتی - ک چهار دیوارییشود حتی خارج شهر و نه درباالی کوه با این مبلغ نمی
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نگی خورده بود، سدنبال زمین به این در و آن در زده سختی کشیده گر بس از  بنا کرد! -اتاق
 آمد. بیست سال هم از اصل سن خود پیرتر به نظر می

 طور یک ریز توی گوشهایش زنگ می زد: همان شصدای پدر 
 !ایمان، در آن دنیا مکاندر این دنیا  -

 مکانی برای او منظور نشده بود، پس الاقل به فکر آن دنیا باشد!...افسوس که در این دنیا 
گشت، گذارش از بر می« ییزمینجو »حاصل یکی از روزها که خسته و مرده از کار بی

ی بود: درست مثل باغچه خانه یالعاده با صفاجای فوق .شدجا داخل آنکنار گورستانی افتاد. 
های مرمر قبور ها چشمش به سنگی که میان چمنآلش، پربود از گل و چمن ... وقتایده

 ها و گیاهان بود، به خودش گفت: اد که غرق گلتاف
 «کند که توی آن بخوابد!...هوه! اگر قبر به این خوشگلی است، آدم هوس می»

و فکر کرد حاال که مرگ یک امر حتمی است، چه بهتر که تکه زمینی برای قبرش بخرد 
 و تا زنده است آن را مطابق سلیقه و ذوق خودش بسازد. 

ن رو رفتن به خواب ابدی در سایه ایفیا آئی مشرف به دریا بود ... این گورستان، روی تپه
 داشت؟...گی بیشتر لذت نمیسسروهای بلند، از آنچنان زندگی 

 روز دیگر، اول وقت به اداره متوفیات رفت و گفت: 
 «...الن گورستان فام گوری خریداری کنم. در فالن جا، آمده»

 های مربوطه را زیر و رو کرد و گفت: تر مربوطه را ورق زد، پروندهفامتصدی مربوطه، د
اگر بخواهید در آن گورستانی که مورد نظر سرکار است محل خالی موجود نیست، ولی »

  «گر گوری تقدیم حضورتان کنیم.یتوانیم در یک گوشه خوش منظره یک گورستان د می
 با نهایت خجلت گفت: 

 «خواستم.میتری مناسبالبته ولی .... یک قطعه »
شود گوری خریداری لیره هم می 1000با  ، یا اصالً 12000ا یلیره،  1500چرا ... حتی با »

 «کرد...
کرد اگر در مورد قبر هم امروز و فردا کند، زمین تجربیاتی به دست آورده بود. فکر ۀدربار 

ممکن است قیمتش باال برود و دیگر نتواند گوری هم برای آسایش پس از مرگ خود به 
 دست آورد.

 یده و نسنجیده، خرید و رفت. را، ند رهمان روز معامله را تمام کرد و زمین گو 
 خود را دید: فردا رفت و زمین گور 
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های ته و نردهسهای شکنگساندازی در یک گورستان، میان گوشه تاریک و بی چشم
  .پوسیده

 !زمین -با این وجود، باالخره باز زمین بود
رخشید، لبانش به لبخند باز شد، آهی د هایشهایش دوید، چشماز شادی، خون به گونه

 کشید و زیر لب گفت: 
 «اوه.. مال من است... اینجا!»

از آنروز تاکنون، زندگی او رنگ و جالئی به خود گرفته: ازدواج نکرده است، ولی، 
رفت، هر روز صبح از خواب برخاسته و به اداره میاست خها بر میدرست مثل سابق که صبح

های علف« صاحب ملک»آید و با غرور و تبختر یک سراغ قبر خود میپوشد وبه لباس می
به جای آن  که همراه آورده استرا هائی هرزه را از اطراف آن کنده به دور می اندازد و گل

 کند. می نشا
 


