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 عروس

 ی آنتوان چخوفنوشته
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 به که را نذری یعصرانه بساطِ تازه خانه، در. 1درخشیدمی ر فراز باغب ماه، کامل قرص و بود، گذشته شب هنُ از ساعت
 پشت از ،بود شده باغ وارد پیش دقیقه يک که «ناديا» .کردندمی جمع ،بود شده برپا «میخائیلوونا مارفا» مادربزرگ دستور
 ابريشمیِ دامنِ بامادربزرگ  ؛چینندمی غذاخوری اتاق در را انواع غذاها و مُخلّفات دارندکارها خدمت که ديدمی پنجره
  اعظمِاسقفِروحانی و ) «آندری پدر» دهد؛کارها، دستوراتی میبه خدمت و روداين سو و آن سو می به اش،مجلّل
ای که از پنجره شبانگاهی نور در اکنونو )د نکبه گرمی صحبت می« ايوانوونا نینا» ،ناديا درِما با دارد (ی جامعکلیسا

 ايستاده «آندری پدر» پسر «آندريچ آندری» آن دو نفر، کنار ( ورسیدمی نظر به جوان خیلی به دلیلی، تابید، مادرمی
 داد.می گوش آنها گویوگفت به دقت به و بود
 هم شايد ،دوردست یانقطه از. بودند شده پخش زمین روی ،آرام و نگرتیره ایههساي و بود خنک و آرام هوا ،باغ در

 توانستمی انسان داشتنی!داد؛ بهاری دوستهمه چیز بوی بهار می. رسیدمی گوش به هاقورباغه آوازِ ،شهر از بیرون
 مزارع در درختان، یهاشاخه فراز بر و آسمان سقف زير شهر، از دور بسیار جائی که کند تجسم و بکشد عمیقی هاینفس

که فراتر از  ، غنی و مقدسشاد و زيبا، آمیزراز ایزندگی ؛گشايدمی چشم ایتازه زندگی به ديگر بار بهار ها،جنگل و
 خواست گريه کند.اش میو به دلیلی انسان دل کار است.توان و گناهکمدرکِ انسانِ 

 آندری با حاال و در سر داشت ازدواج يایرؤاو با شور و عالقه،  ،سالگی شانزده از. بود شاسال سه و بیست حاال ناديا
 بود قرار و داشت دوست را يچآندر آندری او. بود کرده نامزدآن سوی پنجره ايستاده بود،  که جوانی مرد آندريچ،

 و خوابیدمی بد هاشب. کردنمی خوشحالی احساس وجه یچه به همه اين باشود،  برگزار ژوئیه هفتم در عروسی مراسم
 بود. بربسته رخت وجودش از شادمانینشاط و 

 هم به صدای و سر ی خدمتکارها،وجوشِ باعجلهجنب ،قرارداشت زيرزمین در که آشپزخانه باز هایپنجره ازناديا از 
 مشام به هزدادويه آلبالوی و کرده سرخ بوقلمون بوی ،هوا در شنید.و باز و بسته شدنِ پیاپیِ در را می کاردها خوردنِ

به همین شکل ادامه خواهد  همه چیز ،اشی زندگیدر تمام طول عمر و ادامه که رسید  ناديانظرِ بهبه دلیلی  و رسیدمی
 و بدون هیچ پايان و اتمامی. تغییری هیچ بدونيافت؛ 

 روز ده وا .کردندمی شاخطاب «ساشا» همه که بود «ئیچوفِتیم لکساندرا» او. ايستاد ايوان در و آمد بیرون اتاق از کسی
 یابیوه ، )که يکی از اقوام دور مادربزرگ و«پترونا ماريا»، یشترهاپ خیلی. ها مانده بودو پیش آن بود آمده مسکو از پیش

 اين. کردمی مراجعه مادربزرگ به مادی کمک دريافت برای معموال بود( و رنجور ظريف ،الغر اندامی نجیب با و تنگدست
 ،از دنیا رفت مادر ساشا وقتی دانستند.می قريحهخوش نقاشی را ساشا ناحق، يا حقهب ،مردم. داشت ساشا نام به پسری ،زن

 يک به را خودش او بعد، سال دو يا يک. فرستاد مسکو در «سکیکمیساروف» یمدرسه به را او خدا، رضای خاطره بمادربزرگ 
 را نهائی امتحانات ،زياد تقالی با باالخره کهآن تا شد ماندگار جاآن در سال پانزده حدود و کرد منتقل نریه هآموزشگا

ه ب شغلی مسکو در خانهچاپ يک در بلکه نکرد، کار معمار عنوان به وقت هیچ ساشا. گذراند موفقیت با معماری یرشته در
اين  به مِلکِ مادربزرگ در -دبو بیمار شدته ب معموال که حالی در -را تابستان هر سال، تقريبا تمام مدت او. آورد دست

 آمد تا کمی استراحت کند و معالجه شود.شهر يیالقی می
 شاپیراهن .داشت برتن سايیده، هایپاچه با نمايینخ کتانِ شلوارِ و شدمی بسته گردن زير تا هايشدکمه که بلندی تِکُساشا 

 پوستی و استخوانی و باريک انگشتانی درشت، انیچشم تکیده، ایجثه. بود ژولیده رفتههمروی ظاهرش و نخورده اتو
 نمود. می جذاب همه اين با .صورت بر ريشی و ؛داشت رنگتیره
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 خودش یخانه مثل کامال را آنها یخانه وطوری خو گرفته بود که انگار خود نیز جزء افراد همین فامیل بود  جااين به ساشا
 شد.نامیده می« ساشا اتاق» قديم از ،کردمی اقامت آن درها او در تابستان که اتاقی دانست.می

 باز کرد: را صحبت سر و رفت طرفشه ب. ديد را «ناديا» ،خانه ايوان از ساشا

 !خوب است چه قدر جااين هوای -

 !دنیبما ما پیش همین جا پائیز تاکاش البته! خیلی خوب است.  -

 به مسکو بازنگردم. تامبرسپ تا احتماال. بکنم ار کار همینشم ابمجبور  کنم فکر -
 : گفت ناديا. نشست ناديا کنار در و کرد ایخندهدلیل بی ساشا

 !دآيمی نظر به نقدر جواچه جااين از. کردممی تماشا را مادرم و جااين بودم ايستاده -
 ای سکوت اضافه کرد:و پس از لحظه

 .ای استالعادهقفو زن اين همه با هم دارد. یضعف اطنق مادرم که نمدامی البته -
 و گفت: کرد تايید را حرف او ساشا

 چه ...امادر شما هم جذاب است، هم خیلی مهربان البته به سبک مخصوص به خودش... ما. خوبی است زن بله، -
 اند...طور روی زمین خوابیده همینکارها را ديدم که خدمت رفته بودم... نهآشپزخا به صبح امروز !...م؟ويبگ طور

شپش بودند... درست مثل بیست  و سوسک از پر و دادندگند می بوی که هايیگلیمی رو ...خوابترخ بدون
 است. شده پیر حاال ديگر او. توان انتظاری داشتنمیمادربزرگ از  البته. تغییری ترينکوچک بدون سال پیش...

او ديگر قاعدتا بايد اين چیزها را  ...!بلد است و ذوق تئاتر دارد فرانسه او ناسالمتی زبان !؟چه در شماما اما
 بفهمد!

کمی سکوت کرد  بگیرد، اشمخاطب طرفه ب را استخوانیِ خود و باريک انگشت دو زدن حرف موقع داشت عادت که ساشا
 :دفزوا و سپس

خانه ام عجیب است. خدا شاهد است که در اين جا برایجا کنار بیايم. همه چیزِ اينتوانم با وضعیت اينصال نمیا -
چرخد. مادربزرگ هم ول میخانم دهد. مادرتان از صبح تا شب مانند يک شاهزادههیچ کس هیچ کاری انجام نمی

 کند.ها ايد. آقا داماد، آندری آندريچ، هم هیچ کاری نمیزند. شما هم مانند آندست به سیاه و سفید نمی
تر هم همین طور. او های قبلرسید که سالبه نظرش می پارسال هم از ساشا شنیده بود و را هاحرف اين یهمه ناديا
 جالبکننده و سرگرم برای ناديا هاحرف اين در گذشته. تواند فکر و انتقادگریِ ديگری ارائه دهدساشا نمی که دانستمی
 :گفت ناديا کرد.يلی احساس آزردگی و ناراحتی میاکنون به دال اما بود

 خورد.ام به هم میام، حالها را شنیدهمن از بس آن. و ها کهنه و تکراری انداين حرف -
 سپس از سر جای خود بلند شد:

 ، فکر کرده باشید! کمی جديدتر شما بايد به چیزهای الاقل -
اندام قیافه و خوشناديا بلندقد، خوش .راه افتادند خانه ه سمتب هم با آن دو اش بلند شد.او هم از جای و کرد ایخنده ساشا
نسبت به رسید. ناديا خودش هم از چنین چیزی آگاه بود و تر به نظر میشیکتر و و در مقايسه با ساشا، بسیار سالمبود 

 لی( احساس شرمساری داشت.دالي سوزی و )بهساشا احساس دل
 :گفت ناديا

لی که خودتان زديد، در حاحرف می من یِآندر مورد درهمین اآلن زنید که نبايد بزنید! می هاخیلی حرفشما  -
 !شناسیدشما اصال او را نمی دانید کههم می
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 ناراحت و نگرانِ جوانی شما هستم.  من تان! ]اما[شما نگران و نارحتِ او باشید، آندری !...من یِآندر -
طور همان  -يا ناديا مادربزرگ د.نشستنمی شام میز دور داشتند همه شدند،سالن ناهارخوری  واردهنگامی که آن دو جوان 

 بلند، صدايیا ب . اوداشت پُرپُشت و کلفت ابروهايی و بود بدقیافه و چاقزنی  مادرجان، -کردندکه اهالی خانه صدا می
در بازار  مادربزرگ،. ستاو خانواده اصلی رئیس واقع در که فهمید شداش میزدن حرف طرز از. زدمی حرف ريزيک

 هراو  اين، وجود با. ندبود آن هم، همگی متعلق به او ملحقاتِ ساير و غبا و مسکونی یخانه ينا و اشتد چندين مغازه
بالی ورشکستگی و  از را او که خواستمی خداوند ازدست به دعا برداشته و  آلود،اشک چشمانِ با نماز، سر ،صبح روز

 چشمر ب پنسی عینک يک ،چسبان پیراهن ،بور یهامو بازنی بود  (ناديا مادرِ) ايوانوونا نینا، او عروسِ. کند حفظ نابودی
 همیشه اشقیافه که ريخته هایدندان با الغربود  پیرمردی روحانی، پدر .بود نشانالماسانگشتر  ، يکشادر هر انگشت و

 آندریفرزند او،  .بگويد دارخنده یچیز خواهدمی االن همین پیرمرداين  که کردمی ايجاد را تصور اين بیننده در
 بازيگر اي مندهنر يک به تربیش که موهای فرفری بر و رو، با، خوشدرشت هیکل بامردی بود  ناديا، نامزد ،آندريچ
 بودند.  هیپنوتیزم درباره گفتگو گرمِسر سه نفر، هراين  .داشت شباهت

 شرطی به اما»: افزود و کشید آهی بعد و «اين جا که باشی، ظرف يک هفته سرحال خواهی شد!» :گفت ساشا به مادربزرگ
 «ای! به راستی که اوالد ناخلفی هستی!ای! وحشتناک شدهای پیدا کردهببین چه قیافه. و خوب بخوری برسی غذايت به که

های نادرست بر باد داد، همراه با حیواناتِ الشعور به غذا خوردن و راه آن که اموال پدرش را در عیاشیپس از  -
 2.پرداختمی

 هايی خندان اين را گفت.شمو با چبه آرامی  روحانی پدر
 ی استپیرمرد. دارم دوست خیلیرا  پدرم»: گفت ،کردمی نوازش را پدرش ایههشان که درحالی آندريچ آندری

 «مهربان و نازنین! یپیرمرد سیرت؛نیک
 ت.گرف شادهان جلوی را اشسفره دستمال فورا و از خنده منفجر شد ساشا بود. ناگهان فرماحکم سکوت مدتی

 س شما به هیپنوتیزم باور داريد؟پ -
 پدر روحانی به نینا ايوانوونا گفت.

 :داد جواب متین و جدی حالتی با ايوانوونا نینا

های نامفهوم و توانم دقیقا بگويم که اعتقاد دارم، اما بايد اعتراف کنم که طبیعت پر از پديدهدر واقع نمی -
 اسرارآمیز است.

ای، شفاف مالحظههای اسرارآمیز را به طور قابلدين، بسیاری از پديده اضافه کنم که اما بايد امموافق کامال با شما -
 کند. و روشن می

. دادندمی ادامه شانبحث به چنانهم ايوانوونا نینا و روحانی پدر .شد گذاشته میز روی درشتی یکردهسرخ بوقلمون
شروع به درخشیدن  او چشمان در اشک قطراتنیز ظاتی بعد، و لح ددرخشیدنمی ايوانوونانینا  انگشتانِ روی هاالماس

 .بود شدهزده منقلب و هیجان او کردند.

در زندگی معماهای الينحل بسیاری وجود اين را ديگر قبول کنید که  اما نیست، من کار شما با کردن بحث البته -
  دارند.

 دهم!حتی يکی هم وجود ندارد. من به شما اطمینان خاطر می -
 در پیش سال ده ،ندريچآ آندری. کرد شاهمراهی پیانو با ايوانوونا ینان و زد ويلون مدتی آندريچ آندری شام زا بعد

 فقطشغل مشخصی نداشت. هیچ پستی را نگرفته و  هنوز ،حال اين با. بود شده التحصیل فارغ دانشگاه از هنر یرشته
 داننوازنده و موسیقی را او همه ،شهر در .کردمی شرکت ،شدمی هب دادترتی خیريه امور برای که هايیکنسرت در گاهیگاه
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 آرامی به بخار میز، سماورِ روی از. بودند ساکت گوش، سراپا همه و میزد ويلون ،آندريچ آندری .آوردندمی حساب به
همه . شد پاره نوويل هایسیم از يکی ،دوازده ساعت سر. خوردمی چای هم سر پشت که بود ساشا فقط و رفتمی هوا به
 .کردند ترک را اتاق صدا و سر با و خنديدند حادثه اين از

 در تماما، اول طبقه) رفت ،بود مادرش و او مالِ مشترکا که باال، یطبقهه ب کرد، خداحافظی نامزدش از که آن از بعد ناديا
 بود نشسته چنانهم ساشا اما شدمی موشخا يکیيکی ،پايین یطبقه در غذاخوری سالنِ هایچراغ(. بود مادربزرگ اختیار

 چای استکانِ هفت شش. بود همین کارش هم مسکو در. نشستمی چای بساط پای ديروقت تا همیشه او. خوردمی چای و
 .کشیدمی سر هم سرپشت را

 به مادربزرگ ندِلُروغُ و میزها کردنِ پاک صدای زيادی مدت تا بود، رفته بستر به و بیرون آورده را شالباس که  ناديا
 از که نینیرطَپُ هایسرفه گاهگاه فقط را خانه بر حاکم سکوت و خوابید صداها و سر یهمه باالخره. شنیدمیرا  خدمتکارها

 .زدمی برهم ،رسیدمی گوش به ساشا اتاق
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 هایضربه صدای دوردست از .زدمی سپیده داشت تازه پريد. خواب از ناديا که بود شب نیمه از بعد چهار ساعت حدود گويا
 خوابیدن برای شارختخواب که کردمی حس و بردنمی شاخواب ناديا 3.رسیدمی گوشه ب نگهبانانِ شب یِدستچوب
 ؛سپرد درازش و دور افکار دست به را خود و نشست خوابرخت توی ناديا ،اخیر ماه در پیش هایشب مثل. نیست راحت
 آندری چطور که آوردمی خاطر به. آوردندمی هجوم مغزش به هم قبل هایشب که جیمِسِ و فايدهبی افکارِ همان درست

 را مهربان و فرزانه مرد اين وجود تدريجه ب و بود کرده قبول هم او و کرده ازدواج پیشنهاد و عشق اظهار اوه ب آندريچ
 بهتشويش  و ناراحتی نوعی بود، مانده هاآن واجازد به ماه يک فقط کهاکنون  به داليلی اما. بود شده پذيرا شازندگی در

نواخت: به کندی ضربه می نِ شبنگهبا در انتظار او بود. مُهاجممبهم و  یچیز که انگار ؛بود کرده رخنه شاقلب
 «تق...تق...تقتق...تقتق»
 سردِ هوای در شکوفه، در غرق ياس، هایبوته ،باغ سوی آن و شدمی ديده باغ ، اتاققديمیِبزرگ و  یپنجره کنار از

 هاآن خواستمی یگوي که چنانآن ؛بود گرفته بر در را ياس هایبوته ،غلیظی مه. بودند رفته خواب به آرام ،بیرون
 .کردندمی قار قار ،دستدور هایدرخت روی آلودخواب هایکالغ. ببلعد را

 قدر سنگین شده است؟!ام اينخدايا چرا قلب -
 هم ساشا اما است؟ ساشا هایحرف تأثیرِ نکند !داندمی چه کسی دارند. احساسی چنین ازدواج از قبل دخترها یشايد همه

زد، به که حرف می ]و همیشه هم[ وقتی شده.؛ مثل يک کتابِ کپیگفتمی دوباره و دوباره را هاحرف همان سال هر که
 از فکر خود بیرون کند؟ چرا اين گونه بود؟ ساشا را توانستنمی چراپس  رسید.آور میلوح و خندهنظر ساده
 در مه. زدندمی چهچهه هادرخت روی و پنجره پای هاپرنده. بود کشیده دست محلهآن  در زنیگشت از ديگر نگهبانان

 آمد. می نظر به شادی از ماالمال چیز، همه. درخشیدمی بهاری آفتاب پرتوِ در چیز همه و بود شده برطرف باغ
 همچون هادرخت برگ روی شبنم قطرات. گرفت سر از را شازندگی دوباره باغ خورشید، بخشِنوازش گرمای اب زودیهب

 شده سرشار نشاط و جوانی از دوباره ،که کسی به آن اعتنايی نداشت قديمی باغِدر آن روز صبح، زدند و می برق الماس
 .بود

 صدای و سر پائین یطبقه از. کردمی عمیق و خراشدل ایههسرف چنانهم ساشا. بود شده بیدار ترپیش مدتی مادربزرگ
 مدتی. گذشتمی کندی به زمان. کردندمی جابجا را ها صندلی و بردندمی اتاق به را سماور کهشد شنیده می کارهاخدمت

 .بود زود صبحِ هنوز اما ،مشغولِ قدم زدن در باغ شده بود و شده بلند ناديا که بود
 از چندی پیش او. دست در معدنی آبپر از  لیوانی و گريان چشمانی ؛ باشد پیدا ايوانوونا نینا یکله و رس وقت دراين

 داشت دوست و کردمی مطالعه زياد کرد.ها را دنبال میمند شده و آنعالقه درمانیانرژی و معنويتمثل  موضوعاتی به
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 عمیقی رازآلودِ اهمیت هااين یهمه در که کردمی حس ناديا .بحث کند ،ها دچار شده بودبه آن ی کهترديدهاي مورد در
 .است نهفته

 به قدم زدن در کنار او پرداخت. و بوسیدبا از راه رسیدن نینا ايوانوونا، ناديا او را 

 کنید مادر؟بابت چه چیز گريه می -

کند و رئیس اداره عاشقِ ی يک مرد پیر و دخترش. مرد، در يک اداره کار میخواندم دربارهديشب کتابی می -
 شد روی آن گريه نکرد.ای از آن بود که نمیام اما قطعههنوز آن را تمام نکردهشود. دخترِ او می

 ادامه داد:ای از آب معدنی نوشید و نینا ايوانوونا جرعه

 ام گرفت. امروز صبح هم به ياد همان قطعه افتادم و و باز گريه -
 ناديا پس از اندکی مکث گفت:

 توانم بخوابم؟!ها نمیدانم چرا شبنمیام. افسرده بوده و در تمام اين مدت به شدت غمگینهم من  -

و پیش خودم  اين طور... بندم...هايم را محکم میزند، چشمخوابی به سرم میدانم عزيزم. اما من وقتی بینمی -
های يک چیز تاريخی ديگر از دوره... يا جا شدن و حرف زدن استجابهکنم که در حال آنا کارنینا را تصورم می

 باستان.
اولین باری بود که چنین حسی داشت و اين امر به . بفهمد تواندنمی اصال و نفهمیده را او مادرش که کرد احساس ناديا

به اتاق  اش بخواهد خود را پنهان سازد. ناديا آن جا را ترک کرد وشد که دلو باعث می انداختمی هراس به را وضوح او
 خودش رفت.

به همین . داریروزه مخصوصِ روزهای از يکیبود؛  چهارشنبه روز، آن. بودند نشسته ی شامسفره سر همه دو، ساعت
 بودند.  گذاشته شده مادربزرگجلوی  پز(، ]تهیه شده و[آبهمراه با غالت سوپ سبزيجات و ماهی )غذاهايی مثل خاطر، 

 تمام دراو خورد. سبزيجاتِ مادربزرگ هم می سوپخودش، از  به جز سوپ ،بگذاردزرگ مادرب سر به سر آنکه برای ساشا
تأثیر بود و  ارشاد اخالقی همراه با مطابق معمولزمخت و  ،هايششوخیکرد اما ازی میو طنّ گفتمی لطیفه شام طول
آورد؛ انگشتانی اش را باال مینگشتانا ،طنزی کننده نبود؛ بخصوص وقتی که قبل از بیان يک نکتهبه هیچ وجه سرگرم آن،

و احتماال مدت زمان  آورد که او به شدت مريض استحاکی از مرگی نزديک. و وقتی کسی به ياد میو  کشیده، نحیف
 رسید.سوزی نسبت به او پیدا کرده و به مرزِ گريستن میزيادی در اين جهان نخواهد زيست، احساس دل

 .شد خارج اتاق از هم او بعد و زد پیانو کمی ايوانوونا نینا. رفت خودش اتاق به ستراحتا برای مادربزرگ ،غذا از بعد
  :گفت و رفت غذا از بعد همیشگیِ بحثِسراغِ  به باز ساشا

 !...داديد! اگر گوش می...داديدهای من گوش میبه حرف ناديای عزيز! اگر آه، -
 گفت:زد و میی ديگرِ سالن قدم میای به گوشهته بود. ساشا از گوشههای خود را بسناديا روی مبل قديمی لم داده و چشم

؛ تنها چنین ارزش توجه دارند ،فکر و متعهدهای اهلتنها انساندانید، ! می...داديدی تحصیل میادامهاگر ...  -
ین برقرار تر باشند، ملکوت خدا زودتر بر زمهايی بیشهر چه چنین انسانداشتنی هستند. هايی دوستانسان

بیخ و بُن، زير و رو  همه چیز ازباقی نخواهد ماند.  سنگ در آن زمان، از شهر شما حتی يک قطعهخواهد شد. 
جا در آن زمان، در اينخواهد شد. همه چیز دگرگون خواهد شد؛ چنان که گويی جادويی در کار بوده است. 

اما العاده... آور؛ مردمانی فوقحیرتهايی چشمه ؛زانگیهايی شگفتباغ هايی خواهند بود وسیع و باشکوه؛هخان
ا به کارش می که معنايآن به ) ی مردمتودهاين است که  ترين رخدادترين رخداد نیستند. مهمها، مهمی اينهمه
که ]در قلمرو  راچ  عظیم، ديگر وجود نخواهد داشت،رِّاين شَ معنايی که امروزه وجود دارد(، آن بهبريم؛ می

 چیست و هیچ کس اشداند که هدف زندگیمی ند داشت و هر انسانیباور و ايمان خواه هاتکِ انسانتک ند[خداو
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ناديای عزيز، دختر ت. ی مردم ]و همرنگی با آن[ نخواهد رفبه سراغِ توده روانی-حمايت روحی برای دريافتِ
اين را ثابت بیزار هستی.  فاسدکد، کهنه و ها نشان بده که از اين نوع زندگیِ رای آنام، برو! به همهبمحبو

 کن، الاقل به خودت!

 کنم.محال است ساشا، من دارم ازدواج می -

 خورد!مزخرفات! اين کار به چه درد میاَه،  -
 ساشا صحبت قبلی را از سر گرفت و گفت: .پرداختند باغ در گردش به و رفتند بیرون اتاق از هم با دو آن

تان معنیِ فعلیدختر عزيزم، شما بايد فکر کنید، بايد درک کنید که زندگی پوچ و بی ،طوری هم که شده باشدهر  -
 تانتا چه حد آلوده و غیراخالقی است. آخر سعی کنید بفهمید که به عنوان مثال وقتی شما و مادر و مادرجان

داريد از کنند و شما دهید، معنايش اين است که کسانِ ديگری دارند به جای شما کار میهیچ کاری انجام نمی
 آيا چنین عملی، پاک است؟ آيا کثیف نیست؟کنید. کشی و ارتزاق میها بهرهزندگیِ آن

 را ديدگانش اشک اما کند،می درک را هااين یهمه که بگويد خواستمی، «بله، اين درست است» :بگويد خواستمی ناديا
 .برگشت خود اتاق به ،رفته فرو خود در ناديا، . جان و جرأت در او پژمرده بود.گرفت فرا

 و بود حرفیکم آدم ذاتا او. زد ويلون درازی مدت معمول طبق و آمد هاآن یخانه به  آندريچ یآندر عصر حوالی
 بعد کمی. نداشت کردن صحبت به نیاز ،زدمی آهنگی وقتی که شدمی ناشی جااين از ويلون به اشعالقه علت هم شايد

 و هاشانه و صورت بر گرمی هایبوسه و کشید آغوش در را ناديا برگردد خانه به تا پوشید را شاتکُ یوقت ده، ساعت از
 :کرد زمزمه لب زير و زد او هایدست

 شوم! نهديوا نزديک است خوشبختی از! ماخوشحال چقدر خدايا ام!خوشگل عزيزم، دلم، جان -
 .. در.است خوانده جايی در يا است شنیدهای دور، بسیار دور، هدر گذشت را عبارات اين عین که رسید نظرش به ناديا
 نشسته میز کنار غذاخوری دراتاق ساشاها پیش به دور افکنده شده است. که مدت ایشدهورقورقداستانی قديمی و  کتابِ

 ايوانوونا نینا. بود زده ناخوشی به را خودشمادربزرگ  .خوردمی چای و بود گرفته اشکشیده انگشتان نوک با را نعلبکی و
 ناديا. رسیدمی نظر به برجا پا و آرام چیز همه ،کردمی روشن را مقدس شمايل که مشعلی یشعله جزه ب. خواندمی کتاب
 زمانهم قبل، شب مثل هم باز اما. برد شاخواب ،رختخواب به رفتن محضه ب و رفت خودش اتاقه ب و گفت بخیر شب

 در. آوردمی فشار شاقلب بر آرامنا و سنگین یچیز. بردنمی شاخواب. پريد خواب از ،دمپیدهس هایروشنايی اولین با
او به داليلی  ...داشت پیش در که ازدواجی به و کرد فکر نامزدش به. گذاشت زانوهايش روی را سرش و نشست رختخواب

 يکسره وجودش و ندارد شازندگی در چیز هیچ هم حاال و نداشته خود شوهر به ایعالقه وقتهیچ مادرش که آورد ياد به
 او نظر بهمادرش  چرا که آورددرنمی سر کردمی سعی هرچه ناديا. ستا ش )يعنی مادربزرگ(شوهر مادر به وابسته

 است.  ناشاد و لوحساده ی،عام کرده است و چرا متوجه نبوده است که او زنیمی جلوه استثنايی و العادهفوق
دل و ساده دارخندهمردی ساشا  :انديشید ناديا. شنیدمی را او هایسرفه صدای ناديا و بود بیدار ساشا ايین،پ یطبقه در

و مضحک را  احمقانهآورش، آدم چیزی های حیرتانگیز و چشمههای شگفتاست و در تمام رؤياهايش، در تمام آن باغ
؛ چیزی که به ر، چیزی به غايت زيبا وجود داردحک بودنِ آشکادلی او، در اين مضاما به داليلی، در سادهکند. حس می

 کرد وروانه می اشرا به سوی قلب و سینه تپش و هیجانی خنکانديشید، به امکانِ رفتن به دانشگاه می محضِ آن که او
 د.نمومی غرقهسیالبِ شادمانی و شور ها را در آن

 نبايد به آن فکر کنم. فکر نکنم...بهتر است به آن فکر نکنم. بهتر است  -
 ناديا زير لب زمزمه کرد. 

 . رسیدمی گوش به نگهبانِ شب چوبدستِ هایضربهتقِ از دور صدای تق
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 تصیم گرفت به مسکو بازگردد. با لحنی افسرده گفت:اواسط ماه ژوئن، ساشا ناگهان احساس خستگی و مالل کرد و 

جا شام بخورم؛ بینم که اينهست، نه فاضالب هست. آزار میکشی آب نه لولهتوانم در اين شهر باشم. نمی -
 کثیفیِ آشپزخانه باورنکردنی است.

گفت: و به داليلی به نجوا و زير لب می« تر بمان، اوالد ناخلف!کمی بیش»کرد ساشا را قانع کند: مادربزرگ سعی می
 .«هفتم ژوئیه مراسم عروسی است»

 خواهم.نمی -

 بر بمانی!تا سپتام خواستیمیتو  -

 خواهم. بايد به سر کار بروم.دانی، اما حاال ديگر نمیمی -
 نمود وگیر و ناآشنا میها از آب باران خیس بودند و باغ دلدرخت. بود شده بارانی و سرد هواتابستانِ ]آن سال[، 

 شنیده خانه هایاتاق یهمه زا ناآشنا هایزن صدای. نمودمی طبیعی کامال امری، کار رفتن به سر و جاآن ترک گفتنِ میل
 یيهزجهی خاطر هب صداها و سر اين ی همه. رسیدمی گوش بهمادربزرگ  اتاق از مدام خیاطی چرخ يک صدای. شدمی

 غرور بامادربزرگ  که طوریه ب -هاآن ترينارزان که دوختندمی زمستانی تکُ دست شش ناديا برای .بود عروس
 شااتاق در قهر حالته ب غالبا او. انگیختبرمی را ساشا خشم هاجنجال و جار اين تمام .ارزيدمی روبل سیصد -گفتمی
 آنجا از ژوئیه اول از زودتر که بود داده قول هم او و بماند که کنند شاقانع بودند توانسته هاآن حال اين با. نشستمی

 .نرود
 نگاهبا هم  تا ردبُ مسکو خیابان به را ناديا ،هاران بعداز آندريچ، آندری ،«تریپ سن» عیدِ روز. گذشتمی سرعت به زمان

 آن تا ولی بود طبقه دو یاخانه. بود شده آماده و خريده جوان زوج برای قبل مدتی از که ایخانه ديگری بیندازند به
 .بود شده مرتب اثاثیه لحاظ از دوم یطبقه فقط موقع

 برای جايگاهی و بزرگ پیانوی يک ،های اتريشیصندلی ،براق پوشانده بودندبا پارکتی  را شافکَ که ،پذيرايی سالن در
 بزرگی نقاشیِ تابلوی ، در يک قاب طالکاری شده،ديوار روی. بود کرده پر را فضا رنگ بوی داشت. وجود ويلون نواختن

 .بود شکسته آنهای دسته که رنگبنفش گلدان يک در کنار برهنه یزن بود: نصب

 العاده!قيک تصوير فو -
 آمیز کشید و اين چنین ادامه داد: ، آهی تحسینآندريچ آندری

 کار شیشماچوسکی است.  -
 ،کاناپه باالی. بود شده روکش روشن آبی پارچه با که مبل چند و کاناپه ، گردمیزِ يک :رفتند پذيرايی اتاقا هم به ب بعد

بر  رسمی بلند کاله و کردهسینه وصل به را هايشنشان یهمه ؛ در حالی کهبود شده آويختهآندری  درپ از یبزرگ عکس
 نور در جا،آن. سر زدند خواب اتاق به باالخره و رفته داشت قرار آن در میزی که غذاخوری اتاق به جاآن از. داشت سر

و  مانچیدفکر با اين طرز  را خواب اتاق که رسیدمی نظر به چنین و بود شده داده قرار يکديگر کنار در بستر دو ماليم،
 باشد. جز اين ممکن نیستهم(  يک درصدآمیز خواهد بود و )حتی جا همه چیز خوشايند و توافقدر اينکه  اندکرده تزئین

 احساس ،ناديا. بود ناديا کمر دور شادست مدت اين تمام در و داد نشان ناديا به يکی يکی را ها اتاق  آندريچ آندری
 برهنه، زنِ آن تصوير و بود انگیزنفرت برايش هاصندلی و بسترها و هااتاق اين یمهه کرد.می وجدانعذاب و ضعف
 هرگز دوست اصال هم شايد و نداردرا دوست  آندريچ آندری اکنون برای ناديا واضح بود که ديگر. زدمی مه به را شاحال

ناديا  يد؟ و بگويد که به چه چیز معترض هستم؟اما اين را بايد چه طور بیان کند؟ آن را به چه کسی بگو. است داشتهمین
 به اين مسأله هاو شب هاتوانست پیدا کند، با اين حال روزکرد نمیکرد و هر چه فکر میپیدا نمیرا  سؤاالت پاسخِ اين
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ه حرف بسیار گرم و مهربانان ؛بود هکرد حلقه او کمر دور را شادست خانه، در گردش حین چآندري آندری... کردفکر می
 نظرِ به هااين یهمه امازد. و در اين خانه که متعلق به خودش بود، پرسه می بود خوشحال خیلیفروتنانه؛  بسیار زد؛می

 یحلقه يک مثل ،کمر خود دوررا  او ناپذير. بازویتحمل و احمقانه لوحانه،ساده ابتذالی ؛آمدمی محض ابتذال ناديا
؛ از گريه منفجر شود يا خودش را از پنجره حظه، در مرزِ آن بود که پا به فرار بگذاردهر ل .يافتمی ،سخت و سرد ،آهنی

 ،بود شده پیچ ديوار به که را شیر آب جا او. در آنبیرون بیندازد. آندری آندريچ ناديا را بُرد و حمام را به او نشان داد
 .کرد فوران آبناگهان  و فشرد

 ؟چیست اين به راجع نظرت -
 و گفت: خنديد يچ به ناديا چنین گفت. سپسآندری آندر

توانیم همیشه نصب کنند با ظرفیت صد سطل آب. به اين ترتیب میبام عمارت، منبعی ام روی پشتدستور داده -
 مان دوش داشته باشیم. در حمام

به . بود کرده تیره ار هوا ،غبار و گرد. شدند درشکه سوار و رفتند خیابان به بعد و زدند قدم خانه حیاط در مدتی آنها
 های خود را در مقابل گرد و خاک تنگ کرد و پرسید:چشم آندريچ آندریرسید که هر آن، ممکن بود باران ببارد. نظر می

 تو سردت نیست؟ -
 :گفت آندريچ آندری ،سکوت مدتی از بعد .نداد جوابی ناديا

هست که؟ حق با اوست! خیلی هم حق با دهم، يادت کرد که هیچ کاری انجام نمیديروز ساشا مرا سرزنش می -
 امچرا اين فکر در ذهنام؟ توانم بکنم. واقعا چرا اين گونه است، عزيز دلو نمی کنماوست! من هیچ کاری نمی

ام به يک چرا وقتی چشمواقعا تنفربرانگیز است؟  تا اين حد يا خدمت دولتی بر سَر گذاشتن کاله فُرم وجود دارد
ی سرزمین مادری، روسیه آه قدر احساس ناخوشايندی دارم؟افتد، اينکارمند دولت میيا  قاضی يا معلم زبان

شان! چه بسیار افرادی کشیکار که تو هنوز بر دوش میو بی مصرف بیای مام وطن، چه بسیار مردمانِعزيز! 
 ی وطن!کند، ای مادرِ بسیار زجرکشیدهکه وجودشان بر تو سنگینی میچون من هم

 ی امروز جلوه داد. ای همگانی عنوان نمود و آن را يکی از مشخصات زمانهکارگی خود را پديدهیاو ب

ما کار خواهیم  .خريمشويم. زمینی با باغ و رودخانه میرويم روستا و مشغول کار میعزيزم، بعد از ازدواج می -
 ی خواهیم داشت!راستی که روزگار جالب و خوبآه، ... کرد و به زندگی چشم خواهیم دوخت!

داد، آندری اين را گفت، کاله از سر برگرفت و موهای خود را به دست باد سپرد. ناديا در حالی که به سخنان او گوش می
رگ رسیده بودند تقريبا به چند قدمی منزل مادربز «خواهد برگردم خانه!ام میخدايا، دل»گفت: در دل با خود چنین می

 گفت:با خوشحالی و با صدای بلند آندری آندريچ ديدند.  که پدر روحانی را

 آيد!اين هم پدرم که دارد می -
 کرد، گفت:اش را تکان داد. آندری در حالی که پول درشکه را حساب میپدر روحانی، کاله

  مهربان و نازنین! پیرمردی سیرت؛نیک پیرمردی است ام را خیلی دوست دارم!پدر جان -
ای به اين خانه خواهند آمد و او بايد به خانه رفت. او با خود فکر کرد که باز هم تا آخر شب عدهخُلق ناديا خسته و کج

ی ديگرِ مهمالت گوش بدهد و درباره انواعِصدای ويولن گوش دهد، به تمام  بهها را سرگرم سازد: لبخند بزند، برود و آن
 هیچ چیز حرف نزند جز ازدواج.

 ها داشت،ی که همیشه در حضور مهمانغرور همان نخوت و با بود، گرفته ژست خود یابريشم لباس در کهمادربزرگ 
  :گفت و کردمادربزرگ  به رو. شد اتاق وارد ،اشهموذيان تبسم با روحانی پدر. بود نشسته سماور کنار
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 !بینممی کامل سالمت در را شمادهد وقتی که آرامش مبارکی به من دست می لذت و چه -
 کند.در حال شوخی کردن است يا جدی صحبت می که داد تشخیص شدمی زحمت به
 

4 
 بخاری سوراخ در کسی انگار آمد؛می باد یزوزه صدای. کردمی صدا و سر مرتبا باد بام، روی و پنجره یشیشه پشت

. نبود خواب کسی ولی بودند بستر در همه خانه اهل. بود شب نیمه از ساعت .کردمی زمزمه بارماتم و غمگین آوازهای
ی پايین ويولن در طبقه رسید که گويی دارندتمام مدت به نظر ناديا چنین می و بود ايشههانديش سرگرم چنانهم  ناديا
 که ايوانوونا نینا بعد ایدقیقه. بود شده کنده جا از ایپنجره گويا رسید. گوش به بیرون از بلندی صدای ناگهانزنند. می
  :پرسید. شد اتاق وارد بود، گرفته دست به شمعی و داشت تن به پوش زير

 صدای چه بود ناديا؟ -
تر و پیرتر و معمولی، آلود بر چهرهترس خندیشده در يک گیس و با لبموهايی بافتهدر اين شب توفانی، مادر ناديا با 

 رسید. ]از همیشه[ به نظر میتر تاهکو
 به دادن گوش از و دانستمی العادهزنی فوق را مادرش ،پیش وقت ندچ همین تا طوره چ که آورد خاطره ب ناديا

و هر چیزی هم که ]از آن  آوردها را به ياد نمیچیز اکنون ناديا هیچ يک از آنکرد. احساس افتخار می ،های اوصحبت
 .نمودمی بیهودهاثر و آمد، بسیار کماش میزمان[ به ذهن

گويند: شنید که میحتی می. ناديا خواندندمیی گروه کُر با صدای بم آواز نندهدر سوراخ بخاری، گويی چندين خوا
 ناديا در رختخواب نشست، و ناگهان به موهای خود چنگ زده و انفجاری از گريه سر داد. «آآآه، خداااای من!»

کنم، اجازه بده ات میکنم، التماسمیگذرد! خواهش دانستی که چه در درون من میمادر، مادر، مادر من! اگر می -
 کنم!ات میبروم! التماس

 : پرسید روی تخت نشست و ،بود شده گیج در حالی که ايوانوونا نینا

 کجا؟ بروی کجا؟ -
 توانست حتی يک کلمه حرف بزند. سرانجام گفت:گريست و نمیمدتی طوالنی، ناديا می

 آن مرد را دوستاين را درک کن مادر! من  د!بگذار از اين شهر بروم. مراسم ازدواجی نبايد و نخواهد برپا ش -
 صحبت کنم. ندارم... اصال هم حاضر نیستم در مورد او

 بود، تند و سريع گفت:زده شده نینا ايوانوونا در حالی که مضطرب و وحشت

گذرد، ات پايین آمده است. اين چیزها میروحیهاين چیزها فقط به خاطر اين است که  نه، دخترم، نه! آرام باش... -
ات شده است، اما بگومگوی عشاق همیشه به بوسه به احتمال زياد با آندری حرفآيد. وال اين چیزها پیش میممع

 شود!ختم می
 بغض ناديا ترکید:

 آه، برو بیرون، مامان، آه، برو! -
 پس از اندکی مکث گفت: ايوانوونا نینا

... در طبیعت، همواره ایاست و حاال عروس شده ی کوچولو بودی، زياد نگذشتهبله، از زمانی که يک دختربچه -
تحولِ مداومِ چیزها وجود دارد. قبل از آن که بدانی کجا هستی، برای خودت مادر و يک زن پیر خواهی شد و 

 گر خواهد بود.ی دختر من، سرکش و طغیاندختری خواهی داشت که به اندازه
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شاد و خوشبخت نیستی. خیلی دانی که میخودت تو هستی،  و فهمیده عزيز من، مادر عزيز من، تو باهوش -
 گويی؟ به خاطر خدا، چرا؟پاافتاده را به چه کسی داری میهای احمقانه و پیشاين حرف. ایناشاد و افسردههم 

جا را ترک کرد تا به اش ترکید و آنبغض. بیاورد زبانبه  ایکلمه نتوانست حتی اما بگويد چیزی خواست ايوانوونا نینا
زدگی کرد. از صداهای بم باز هم در دودکش بخاری شروع شدند و ناديا ناگهان احساس وحشتاتاق خودش برگردد. 

تغییر کرده  گريه اثر بر اشرنگ چهره ، کهايوانوونا نینابا سرعت به سمت مادرش رفت. اش بیرون پريد و رختخواب
 اش گرفته بود.دست در را کتابی و ودب کشیده دراز رنگی کمآبیِ پتوی زير شارختخواب در بود،

 ناديا گفت:

کوچک و حقیر فهمیدی که زندگیِ ما چه قدر می کنم، درک کن! ای کاش توتو تقاضا میمادر، به من گوش کن! از  -
 فهمچرا؟ او آندريچِ تو کیست؟  بینم. آخر اين آندریاند و من حاال همه چیز را میهای من باز شدهاست! چشم

 مادر! خدای مهربان، سعی کن بفهمی، او احمق است! رد،ندا و درک
 :گفت زدمی نفسنفس گريه اثر بر که درحالی. شد بلند جا از تند حرکتی با  ايوانوونا نینا

 خواهم زندگی کنم، زندگی کنم!دهید! من میات مرا شکنجه میتو و مادربزرگ -
 ی خود کوبید ]و ادامه داد[:به سینهاش او اين را تکرار کرد و دوبار با مشت کوچک

يک مرا به گذاريد، با فشاری که روی من میخواهم زندگی کنم. شماها رهايم کنید! من هنوز جوان هستم، می -
 ايد.پیرزن تبديل کرده

بسیار بسیار کوچک،  حالت اين در .پیچید آبی پتوی در را خودش و کشید دراز دوباره و گريست به تلخی و با شدت او
 انتظار بهرسید. ناديا به اتاق خودش برگشت، لباس پوشید و در کنار پنجره به نظر می رانگیز و بسیار احمقبترحم

ضربه  رسید کسی به پنجرهجا نشست و فکر کرد؛ در حالی که به نظر میاو تمام شب در همان. نشست صبح فرارسیدن
 کشد.سوت زده و صفیر می در حیاط و زندمی

هوا  .است شکسته را زردآلوسال کهن درخت يک و ريخته را هاسیب یهمه باد که داشت شکايت ربزرگماد بعد، روز صبح
های سرما شکايت داشتند. باران به شیشهها روشن شده بودند. همه از آور بود؛ آن قدر تیره که شمعتیره و يأس، گرفته

 خورد.پنجره می
ی اتاق، به زانو دارِ گوشهمقابل صندلیِ دستهدر  ،ایکلمه آوردن زبان به نبدو و رفت ساشا اتاق به ناديا ،صبحانه از بعد

 اش را در دستان خود پوشاند. ساشا پرسید:افتاد و صورت

 چه شده؟ -

توانم بفهمم... سر در نمی جا ادامه دهم...چگونه حاضر بودم به زندگی در اين تاکنون منتوانم... من نمی -
 معنا بیزارم.و بی بیهوده 4ارم... از خودم بیزارم... از تمامِ اين زندگیِاز نامزدم بیز آورم...نمی

 ساشا که هنوز منظور او را درک نکرده بود، گفت:

 .شودهمه چیز درست میمشکلی نیست... خب، خب...  -
 ناديا ادامه داد:

رفت. به خاطر خدا، مرا با جا بمانم. فردا خواهم طاقت ندارم حتی يک روز در ايناز اين زندگی خسته و بیزارم.  -
 خودت ببَر!
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او . چون يک کودک شادمان شدهم و شد دستگیرش موضوع سرانجام. شد خیره او به شگفتی با ساشابرای يک دقیقه، 
. باشد درآمده رقصه ب شادی از که بود اين مثل ؛دکوبیمی زمینبه  اشپايیدم در را پاهايش و دادمی تکانهايش را دست

 :گفت ،مالیدمی مه به را هايشدست که درحالی

 محشر است! خدای من، اين، چه قدر عالی است! -
افسون شده بود. هر لحظه منتظر ؛ گويی آمیز و سرشار از عشقستايش؛ بدون پلک زدن؛ با نگاهی به او خیره شد ناديا

 چنانهم ناديا گفت، با اين وجودساشا به او هیچ چیز ننهايت عمیق و معنادار. بیبود که او چیزی مهم بگويد؛ چیزی 
 ،ناديااو، چیزی نو و بزرگ در پیش روی او گشوده شده است که تاکنون آن را درک نکرده بود. کرد که میاحساس 

 ای رويارويی با هر چیز، حتی مرگ.آماده بر و به ساشا چشم دوخته بود؛ سرشار از انتظار چنانهم
 ساشا پس از چند لحظه تأمل گفت:

گذارم توی تان را می... وسايلبیايیدآهن ايستگاه راه ی من، تابه عنوان بدرقهروم. شما جا میدا از اينمن فر -
شود و وقتی زنگ ايستگاه برای سومین بار نواخته شد، شما وارد واگن میخرم. ام. برای شما هم بلیت میچمدان

و بعد از آن، تنها به پترزبورگ خواهید رفت. مدارک افتیم. من تا مسکو همراه شما خواهم بود با هم راه میما 
 سفر داريد؟

 بله. -

 ساشا با ايمان و اطمینان گفت: -

و پس  خورم، شما هرگز از اين کار پشیمان نخواهید شد! شما خواهید رفت، تحصیل خواهید کردتان قسم میبرای -
دگرگون کنید، همه چیز تان را زير و رو میبَرَد. وقتی که زندگیرويد که سرنوشت شما را میاز آن، به جايی می

پس اهمیت اند. تان را زير و زبر کنید؛ باقی چیزهای ديگر بیترين چیز اين است که زندگید. مهمخواهد ش
 بنابراين ما فردا راهی خواهیم شد؟

 بله، به خاطر خدا! -
و  ی عمرش شده استتر از همیشهینگاش سنکرد که قلب؛ حس میی داردشديدهیجان خیلی کرد که ناديا احساس می

به سختی  که اواما  ،افکار دردآور خواهد گذشتدر رنج و  اشساعاتکرد که تا فرارسیدنِ موقعِ رفتن، تمام احساس می
هايی ؛ با رد و نشانرفت خیلی زود به خواب فرو ز کشیده بود،اش دراخوابروی رخت و ی باال کشاندهخودش را به طبقه

 درست و راحت، تا شب خوابید.  اوتبسمی بر چهره. از اشک و 
 

5 
يک بار ديگر به  تا رفت باال یطبقه به ،داشت و پالتو به تن پوشیدهکاله در حالی که  ناديا. بودند فرستاده درشکه دنبال

 بدن گرمای وزهن که بستری کنار ،اتاق خودش درتعلق داشتند.  به خودشبه تمام چیزهايی که ]نیز[ و مادرش نگاه کند؛ 
نینا ايوانوونا در خواب . رفت مادرش [تاقسمت ]ا به آرام بعد و به دنبال خودش گشت؛ ايستاد ،داشت خود در را او

جا[ خاموش نهماازش کرد و دقايقی ]فرما بود. ناديا مادرش را بوسید، موهای او را نوبود. در اتاق او، سکوت کامل حکم
 ها پايین رفت. پله گاه به آرامی ازايستاد... آن

اش کشیده بود، در درگاهِ ]خانه[ ايستاده بود؛ در حالی که چی با کالهی که روی صورتدرشکهباريد. باران سنگینی می
 سراپا خیس بود. 
 گذاشتند، مادربزرگ گفت:ها را در درشکه میکارها چمدانهنگامی که خدمت
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بهتر  !پیشنهادی بود که در چنین هوايی او را بدرقه کنی اين چهنیست.  جا تو ديگر برای رشکهناديا، در د -
 آيد!است در خانه بمانی. خدايا، ببین چه طور دارد باران می

ساشا به ناديا کمک کرد که سوار درشکه شود و گلیمی روی پاهای او انداخت. ناديا سعی کرد چیزی بگويد، اما نتوانست. 
 سپس خودش هم کنار او نشست.

 ها داد زد:روی پلهمادربزرگ از 

 يادت باشد که برای ما از مسکو نامه بنويسی، ساشا!ات! موفق باشی! خدا پشت و پناه -

 چشم. خداحافظ مادربزرگ. -

 دارت باشد!نگهمريم مقدس  -
 «آه، چه هوايی شد!»ساشا گفت: 

د؛ چیزی که تا به حال باور نکرده روواقعا دارد میاکنون برای او واضح بود که ناديا شروع به گريستن کرد.  که بود جااين
خداحافظ، ای رود. که دارد می باورش نشده بودی نگريستن به مادرش حتی موقع خداحافظی با مادربزرگ و لحظه ؛بود

ها ديگر نه او را تمام اينی کنار گلدان. ی جديد و زن برهنهشهر! و ناگهان به ياد همه چیز افتاد: آندری، پدرش، خانه
نشینی تر عقبتر و بیشنمودند و بیشمی ناچیزپا افتاده و پیش، بلکه ندکردو نه بر او سنگینی می ندافکندمیبه وحشت 

شروع به راه افتادن کرد، تمام گذشته که اين چنین آهن شدند و قطار ها سوار واگن راهوقتی آن 5.شدندکرده و دور می
آن بود، در پیش روی  تر متوجهِتا پیش از آن کمکه  بیکرانیع و ای وسخرد و کوچک شد و آيندهبزرگ و جدی بود، 

های . هیچ چیز قابل ديدن نبود، مگر دشتخوردمی های قطارپنجره به باران قطراتاو شروع به آشکار شدن نمود. 
اديا را بند شادی، نفس نشدند. های آن نشسته بودند و به سرعت رد میسیمکه پرندگان روی  یسرسبز و تیرهای تلگراف

سخن رود؛ به سوی تحصیل ]و آموختن[. اين درست شبیه دارد به سوی آزادی میکرد که آورده بود. او به اين فکر می
 6!«آزاد باشد انسانرفت که يک »: شدگفته میهای قديم که در دوره رايجی بود

 کرد.دعا میگريست و میخنديد، زمان میهمناديا 

 راه است!همه چیز روبه -
 «راه است!همه چیز روبه»چنین گفت:  ساشا لبخندزنان

 
6 

 و مادر به روز هر و بود شده تنگ خانه برای شادل ناديا. گرديد پریس هم زمستان ،آن دنبال به و گذشت پائیز فصل
دارای  و آمیزحبتم ند،رسیدمی شادست به خانه از که هايینامه. کردمی فکر نیز ساشا بهاو . کردفکر می شامادربزرگ

بعد از گذراندن امتحانات، ، 7 مِیْماه رسید که اکنون همه چیز بخشوده و فراموش شده بود. در به نظر می. ندبود ماليملحنی 
ساشا درست مثل ی باال، به سمت خانه به راه افتاد. در مسکو، توقف کرد تا ساشا را ببیند. ناديا سالم و سرحال و با روحیه

کُت و شلوار کتانی را  زيبا، و هنوز هم همان ا همان ريش و موهای آشفته، با همان چشمان درشتِب :سال قبل بود
کرد و به دلیلی در میچنان سرفه نمود و هماو پیرتر و الغرتر میرسید؛ احوال و پريشان میپوشید. اما به نظر مريضمی

 و شهرستانی جلوه نمود. نظر ناديا، فردی قديمی

 يا آمده است!خدای من! ناد -
 شادمانه خنديد:ساشا اين چنین گفت و 

 دختر عزيز من! -
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کننده، در بوی جوهر و رنگ به نحوی شديد و خفهجا پُر بود از دود تنباکو و خانه نشستند. آنها در همان اتاقِ چاپآن
طرف و  . کف اتاق، ايندادمیجا نیز بوی تنباکو کمی بعد به اتاق ساشا رفتند. آنرسید. فضا پیچیده بود و به مشام می

رنگ روی ای بود که کاغذی تیرهنزديک يک سماور خاموش، بشقاب شکستهشد. تُف انداختن ديده می طرف، اثر و جای آن
. همه چیز نشان از آن داشت که ساشا زندگی روی میز و کف زمین بودندهای مرده، آن قرار داشت. انبوهی از مگس

حداکثر خوارشماری نسبت به راحتی کند؛ با و به هر نحوی که شد زندگی می بردپیش می فتهطرزی آشبه را  اششخصی
، شخصیِ خود او ی زندگیِدرباره) وی صحبت کند خودِ ی شادمانیِ فردیِخواست با او دربارهو اگر کسی می و آسايش.

 خنديد.فهمید و فقط مینمیاو  (،عالقه و محبت نسبت به خود اوی درباره

 اوضاع خوب است. همه چیز خوب پیش رفت. -
 شتابان و عجوالنه اين جمالت را گفت و ادامه داد:ناديا 

ام به پترزبورگ آمد. او گفت که مادربزرگ ديگر عصبانی نیست و فقط مُدام به اتاق مادرم، در پايیز برای ديدن -
 کشد!بر در و ديوار عالمت صلیب میرود و من می

چنان او را ناديا همزد. دار حرف میکرد و با صدايی خشچنان سرفه میرسید اما همنظر می ساشا شاد و بانشاط به
قدر شديد بیمار است يا آن که اين صرفا تصور و خیال او که آيا ساشا واقعا اين توانست سر در بیاوردنگريست و نمیمی

 است.
 ناديا گفت:

 ساشای عزيز، شما بیمار هستید. -

 ام، اما شديد نیست...من مريض شدهنه، چیزی نیست.  -
 ناديا با اضطراب فرياد زد:

 تان نیستید؟ عزيزم، ساشای من!رويد؟ چرا مراقب سالمتیآه، عزيزم! چرا شما به سراغ دکتر نمی -
ش ای کنار گلدان و تمام گذشته، آندری آندريچ و زن برهنهاش سرازير شد و به داليلیناديا اين را گفت و اشک از چشمان

و سر برآوردند. ناديا شروع به گريستن  اش مجسم شدهدر خیال، ندرسیدچون دوران کودکی دور به نظر میکه اکنون هم
 رسید.نمیبه نظر کرده و جذاب چون سال قبل نوانديش، تحصیلديگر هم او ساشا برایه بود زيرا کرد

. پريده نباشیدری بکنم تا شما اين قدر الغر و رنگايد... من حاضرم هر کاساشای عزيز، شما خیلی خیلی بیمار شده -
ايد، ساشای خوب من! توانید تصور کنید که چه کار بزرگی برای من کردهمن به شما خیلی مديون هستم! شما نمی

 ترين و عزيزترين کسِ من هستید. در حقیقت، شما حاال نزديک
، لبخندش ساشا، کارهايشدر  کرده بود، زندگیرا در پترزبورگ زمستانی  کهاکنون ناديا، ها نشستند و گفتگو کردند. آن

که چه بسا  های دورگذشتهچیزی متعلق به ؛ ديد[]و می کردحس می شدهو کهنه غیرامروزیچیزی  اشتمام قامتدر  و
 شده بود.ها پیش مرده و دفن مدت

 ساشا گفت:

شیر  ام[برای بهبود حالجا در آن] قصد دارم !سبنوشیدن شیر ا جادر آن و فردا قرار است راهیِ ولگا شومپس  -
ای است. العادهام و همسرش با من همراه هستند. همسرش زن فوقدر اين سفر، يکی از دوستان. مبخور 8اسب

خواهم که کنم متقاعدش کنم که به دانشگاه برود ]و تحصیل کند[. از او میکنم. سعی میمُدام دارم روی او کار می
 ش را تغییر داده و متحول کند.ایزندگ
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 ساشا او را به چای و سیب مهمان کردآهن رفتند. هايشان را زدند، به طرف ايستگاه راهساشا و ناديا، بعد از آن که حرف
]طرز ايستادن و حرکتِ[ حتی از داد، تکان می ،لبخندزنان ،اش را برای نادياو وقتی قطار به راه افتاد و ساشا دستمال

 آشکار بود که او به شدت بیمار است و مدت زيادی زنده نخواهد ماند. پاهايش
ها کرد که خیاباناز ايستگاه قطار به سمت خانه راه افتاد، احساس  کههنگامی اش رسید. روز بود که ناديا به شهر زادگاهنیم

در  آدمی]در راه[ هیچ رسند. ر میبدقواره به نظ ها خیلی کوچک، خمود واند و خانهیع شدهعريض و وسخیلی و مسیرها 
 ای بر تن داشت.و پالتوی کهنه نديد به جز يک آلمانی که متخصص تنظیم پیانو بود هیچ کسیدور و اطراف نبود. ناديا 

رسید کامال پیر مادربزرگ، که به نظر می اند.ای از غبار پوشیده شدهرسیدند که گويی با اليهها چنین به نظر میتمام خانه
يا قرار ی ناداش بر شانهناديا را در آغوش گرفت و در حالی که صورت بود، بدقیافهچاق و  همیشهچون ولی هم ده استش

و  رسیدنینا ايوانوونا خیلی پیرتر به نظر می .دخودش را از ناديا جدا کنتوانست نمی داشت، مدتی طوالنی گريست و
 هنوز و بود اندام باريک سابق مثال هم هنوز نمود امامیطراوت ک و بی؛ خشاش را از دست داده بودبیش از قبل زيبايی

اش بدن تمام که درحالینینا ايوانوونا . زدندبرق می شاانگشتان روی کرد کهنشانی به دست میالماسانگشترهای 
 :  گفت لرزيدمی

 عزيزم، عزيزم! -
دانند که گذشته از واضح بود که هم مادر و هم مادربزرگ می .کردند گريه که چیزی بگويند، آنبی و نشستندها گاه آنآن

 ؛اندشان را از دست دادهها ديگر در میان مردم جايگاه و منزلتآن هرگز باز نخواهد گشت و ،دست رفته و تمام شده است
وضع آنان شبیه به  د.شان دعوت نماينهای زيادی را به خانهتوانند میهمانو ديگر نمی را ندارند پیشین حیثیتِآبرو و 

 هجوم بیاوردعمل به درون خانه با شدتهنگام پلیس دغدغه، ناگهان شبی يک زندگیِ راحت و بیوقتی است که در میانه
جعل اسناد کرده يا مرتکب اختالس شده است... و  ،و شروع به تفتیش و جستجو نمايد و مشخص شود که بزرگ خانواده

 !دغدغهزندگیِ راحت و بی ایخداحافظ برای همیشه، بعد 
ها همان ساده؛ و بیرون از پنجرههای سفید و با پرده ها؛ همان پنجرهخواب را ديدتتخهمان  ی باال رفت وبه طبقهناديا 

میز کشید، نشست و به فکر فرو رفت. او دستی به ؛ غرق در نور خورشید بود. باغ را، شادمان، رنگارنگ و پُر سر و صدا
]در آن جا[  ،ای غلیظ و خوشمزه. با اين همهو چای هم نوشید؛ چای همراه با خامه خانه[ شام خوبی خورد ]درو شب نیز 

بودند. شب  کوتاهها بسیار وجود داشت و سقف 9و بیهودگی خألسی از ها حدر آن اتاق ؛شدفقدانِ چیزی احساس می
رم و بسیار ن خوابیدن در چنین رختخوابرسید که به داليلی به نظرش پوشید و خواب ناديا به رختخواب رفت، لباس 

 احمقانه است. راحتی، مسخره و 
با نگاهی  وزده خجالت نشست؛ کار بودن دارند،گناهمثل کسانی که احساس ای به اتاق او آمد. او نینا ايوانوونا چند دقیقه

 . زيرچشمی
 پرسید:پس از مکثی مختصر، 

 ت[ راضی هستی؟ کامال راضی هستی؟خب، بگو ببینم ناديا، ]از اوضاع خود -

 بله، مادر. -
 کشید و گفت:صلیب ها عالمت نینا ايوانوونا برخاست و روی سر ناديا و پنجره

ی فلسفه هستم و همیشه در اين ايام، در حال مطالعهدانی، ام. میبینی، من فردی مذهبی شدههمان طور که می -
چیزی که ورای به نظر من، اند. مثل روز روشن شده امبرای حال تفکر و تفکر و تفکر هستم... و خیلی چیزها

 از منشور [نور]گويی  به نحوی که بايد بگذردتمام چیزها ضروری و حائز اهمیت است، اين است که زندگی 
 .گذردمی
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 مادربزرگ چه طور است؟، وضعیت سالمتیِ مادر، بگو ببینم -

ات به ما رسید، مادربزرگ همراه ساشا رفتی و تلگراف موقعآن وقتی که تو رسد که کامال خوب است. به نظر می -
خورد. بعد اش افتاده بود و از جايش تکان نمیافتاد. سه روز او در رختخوابوقتی تلگراف را خواند روی زمین 

 اش کامال خوب است.اما حاال دوباره حال کرد.خواند و گريه میاز آن مُدام نماز می
 و در اتاق به قدم زدن پرداخت. نینا ايوانوونا بلند شد

 ...«تَق تق، تق تق، »زد: اش ضربه مینگهبان شب با چوبدستی. «تَق تَق»
 نینا ايوانوونا گفت:

. باشد چون گذشتن ]نور[ از منشورزندگی همگذرِ چیزی که ورای تمام چیزها ضروری و حائز اهمیت است، اين است که  -
طور که ترين عناصرِ ممکن برسیم؛ همانتا به ساده تجزيه و تحلیل نمود و دقیق هانهآگارا بايد  به عبارت ديگر، زندگی

 کنیم. سپس هر عنصر بايد به نحو مجزا و جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.تجزيه مینور را به هفت رنگی اصلی 
 زيرا او خیلی زود به خواب فرو رفت.  که او کِی از اتاق رفت، نفهمید را نشنید ونینا ايوانوونا  هایی حرفناديا ادامه

مادربزرگ خودش را با سماور خانه عادت کرده بود.  بیش از پیش به بودن درژوئن از راه رسید. ناديا  گذشت، یْمِماه 
کرد. او هنوز هم رانی میاش سخنی فلسفهها درباره. نینا ايوانوونا شبکشیدمی دم از تهِ دل آهبهدمکرد و مشغول می
، دست به دامان مادربزرگ مخارجِ جزئیبرای حتی و ناچار بود  نوا را داشتنقش يک خويشاوند فقیر و بی ،در آن خانه

مادربزرگ و نینا ايوانوونا به شوند. تر میرسید که هر روز کوتاه و کوتاهها به نظر میخانه پر از مگس بود و سقفشود. 
 نادياگذاشتند. و پدر روحانی، از خانه خارج نشده و به خیابان پا نمی خاطر ترس از روبرو شدن با آندری آندريچ

کرد کرد و احساس میانگیز نگاه میو ماللرنگ حصارهای خاکستریزد، به ها قدم میدر اطراف باغ و در خیابان کنانگردش
همه چیز تمام شود که يا  کشدا میانتظار آن ر، قديمی و منسوخ گشته و تنها که در اين شهر همه چیز پیر و فرسوده شده

ای که در زندگی رسید...آن حیات روشن و نو زودتر از راه می کاش فقطآه،  آغاز گردد.و يا آن که چیزی جوان و تازه 
و بفهمد که کار درستی کرده است، ، و شودبا سرنوشت خويش مواجه  تا شجاعانه و با تمام وجود باشدآن هر کس قادر 

 -زرگی مادربزمان فراخواهد رسید؛ وقتی که از خانه. آن ای فراخواهد رسیددير يا زود چنین زندگید باشد! شاد و آزادل
ی زيرزمین ناچار اند در يک اتاق، در فضايی کثیف، در طبقهچهار خدمتکار اند که شکل گرفته ایبه گونه که در آن چیزها

ای ای هیچ نشانی برجا نخواهد ماند؛ چنین خانهاز چنین خانهکه ... آری، آن دوران فراخواهد رسید -زندگی کنند
 کس آن را به ياد نخواهد آورد.فراموش خواهد شد؛ هیچ 

ها و ها به نردهآن حوالی بودند. وقتی او در حالِ گردش بود، آنهای سرگرمی ناديا، پسربچهتنها ]در هنگام گردش[ 
 «عروس! عروس!»زدند: کوبیدند و با تمسخر داد میحصارها می

ها نوشته بود که سفرش به ولگا اش، برای آنصانخط شادمان و رقاو با دست. رسید ساراتوف شهر از ساشا طرف از اینامه
تواند حرف بزند و در ساراتوف اندکی مريض شده است، صدايش گرفته و نمی، اما بخش بوده استنتیجه]مؤثر و[ کامال 

و  ها چیستمعنیِ اين حرفدانست که ناديا میی درمانیِ خود در بیمارستان است. هادر حال گذرانِ آخرين دوره
د از اين که چرا اين و البته آزرده بورسید، وجود او را فراگرفته بود. ای که حتمی به نظر میکنندهنگرانبینیِ پیش

ناديا میلی پرشور سازد. رب و پريشان نمیبه میزان زياد، مضط چون قبل، او را همه در مورد ساشا داردفکری ک نگرانی و
 رسید؛به نظر می چیزی دوراما  نشیندلاکنون  ش با ساشاابه زندگی داشت، دوست داشت در پترزبورگ باشد و دوستی

در واقع او گاه، در کنار پنجره نشست؛ در حالی که گوش سپرده بود. و بافاصله! ناديا تمام شب را نخوابید و صبح دور
پرسید. می درپی سؤاللتی شديدا مضطرب، پیشنید: مادربزرگ با حارسید را دقیق میی پايین میيی که از طبقهصداها

ای ايستاده بود، در مقابل ی پايین رفت؛ مادربزرگ در گوشهسپس يک نفر شروع به گريستن کرد... وقتی ناديا به طبقه
 روی میز افتاده بود.. تلگرافی اش از اشک خیس بودخواند و چهرهشمايل مقدس دعا می
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های مادربزرگ گوش داد و سپس تلگراف را برداشت و آن را ناديا مدتی در اتاق از اين سو به آن سو قدم زد، به گريه
 خواند.

تر، ساشا، در ساراتوف بر اثر بیماری سل از داد که صبح روز پیش، الکساندر تیموفئیچ، يا به شکل سادهتلگراف خبر می
 رفته است. دنیا

اش ناديا به راه رفتناين حین ، در بدهند را مراسم يادبود برگزاری ترتیب تا رفتند کلیسا بهمادربزرگ و نینا ايوانوونا 
دگرگون و متحول شده طور که ساشا آروز داشت، اش همانيد که زندگیدمیاو به وضوح . دادادامه فکر کردن ها و در اتاق

جا نیز برای او و همه چیزِ اين است وجودی بیهودهجا در اين ؛تنها شده است بیگانه ومحیط  اين باديد که ت؛ میاس
از او جدا شده و محو گرديده است چنان که گويی سوزانده شده و خاکسترهايش را به باد ديد که گذشته بیهوده است؛ می

 جا ايستاد. او به اتاق ساشا رفت و مدتی در آن اند.سپرده

 ، ساشای عزيزخداحافظ -
سربرافراشت و آن زندگی، که  کرانبیاندازِ يک زندگیِ جديد، وسیع و و در برابر ذهن او، چشم ناديا چنین انديشید

 کشید. خواند و سوی خود میاو را به خود فرامیهنوز هم مبهم و سرشار از رازهای بسیار بود، 
از  اش خداحافظی کرد و سرشارخانواده جمع کند و صبح روز بعد از اش رارفت تا وسايل خودشاتاق  به ی باال،او به طبقه

 .( برای همیشهپنداشتمی آن چنان که خود)شهر را ترک کرد...  ،ای عالیحیات و با روحیه
1903 
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 نوشت:پی

 .www.ayat.ir :«آيات»سايت  ه شده توسط( ترجم1
 مورد مطابقت قرار گرفته است: ،ی اين اثر با دو ترجمهترجمه

 ی سروژ استپانیان، مجموعه آثار چخوف، جلد دوم، داستان عروس خانم.الف. ترجمه
 ، انتشارات ارمغان«عروس»ی م. رئوف، با نام ب. ترجمه

. در انجیل («شدهپسر گم»يا )« کارپسر اسراف» به داستانِدارد ی ساشا، اشاره ره( شوخیِ پدر آندری پس از حرف مادربزرگ دربا2
کند. پسر کند. پدر، اموال خود را بین دو پسرش تقسیم میتر سهم خود از اموال پدر را مطالبه میمردی دو پسر دارد. پسر کوچک

کند. در اوج های نادرست تلف میهای خود را در راهتهی داشجا همهرود و در آنتر سهم خود را برداشته، به شهر میکوچک
 کوچک به خاطر فقر شديد و از سر ماچاری، نمايد. پسرتر از قبل میرسد و شرايط زندگی را سختچیزی، قحطی نیز از راه میبی
که روزی به خود . تا اينخوردمیبار در کنار همان حیوانات غذا پردازد و در وضعی مشقتمی برای ديگران بانیخوک شغل به

خیزم و شوم؛ برمیجا از گرسنگی هالک میچه بسیار کارگران و کارگزاران پدرم که نان به وفور دارند، اما من در اين»گويد: می
ده ی آن نیستم که پسر تو خوانروم و بدو خواهم گفت ای پدر، من بر آسمان و برابر تو گناه کردم؛ ديگر شايستهنزد پدر خود می

کند. بر خالف انتظار خودش و ديگران، پدر به سوی او تر چنین میپسر کوچک«. شوم، مرا چون يکی از خدمتکاران خود بگیر
 «اين پسر من مرده بود و زنده گشت؛ گم شده بود، پیدا شد.»گويد: شتابد و با ديدن او جشنی بر پا کرده و به همگان میمی

جا، ظاهرا برای اعالم حضور خود يا به طور معمول زدند. در اينقديم در کوچه و خیابان گشت می( مأموران يا نگهبانان شب، در 3
شود. دستیِ نگهبانان شب، بارها در اين داستان تکرار میکرده است. صدای چوبشان صدا میدستیدر حین قدم زدن، چوب

 چون ناديا. زدگانی همشان بیدارباشی است برای شبستیداند و صدای چوببرانگیز شبهای تأملها حافظانِ لحظهگويی آن
4) Existence 
5) continually retreated further away 

 نژاد از قومی (،Cossacks) هاکُساک يا هاازاکک «.رفت که يک کازاکِ آزاد باشد»اللفظی اين عبارت اين است: ی تحتترجمه (6
 هایقوم از مردمانی هاآن. است روسیه غرب جنوب و کنونی اوکراين شان،ينامروز زيستگاه که هستند اسالو تبار با اروپايی سفید

 و جنوبیهای دشت در را آزادی زندگیِ دار،زمین اربابانِ دست از فرار با که بودند لهستان و اوکراين ،روسیه جنوب مختلف
 قوم با نبايد را نام اين .بودند معروف سوارکاری هایمهارت و شجاعت به هاکازاک. بودند برگزيده نیپردُ و ندُ رودهای اطراف
 .گرفت اشتباه هستند میانه آسیای مناطق و قزاقستان در مردمانی که (Kazakhsقزاق )

7 )May ارديبهشت و اوايل خرداد. ، مصادف با يا مه مِیْ: ماه 

8 )koumissرود. ی سل به کار میمعالجه آيد و درای که از تخمیر شیر اسب به دست می: قمیز، ماده 
9) emptiness 
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