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   تاگور کوتاِهِيها داستان
  ∗مارر کُدنْراِج

سنده ي مفکّر و نو،دان يقي موس،لسوفي ف،او شاعر. ت تاگور بعد گوناگون داشتيشخص
فته يفته و فري که شي لعل چکرورتيهاريشاعر ب.  کوتاه بوديها ها و داستان شنامهينما
.  متأثّر کرديليعت خي طبةني تاگور را در زم،نات تاگور بود ندرايعت و معاصر رابيطب

. نمود بيدار را يستود ميهنت و ي در تاگور عنصر مل، شاعر نامبرده،عتيعالوه بر طب
.  دوست داشتيلي را خ١ و وشنَوويد يداس و ج ي کالعالوه بر اين آثاِرتاگور 

 نوزدهم شهرت تاگور قرنتا . تر بود ز مهمي چة تاگور از هميت براي و مليپرست هنيم
چاپ رساند  وان صد شعر را بهي او د،ستمي بقرنل يالت بنگال منتشر شده بود و اواير اد

 يدوست هني مي و براساخت  مينرهنموافعال درست   روزانه بهيکه مردم را در زندگ
ن يلة ايوس د و بهيطبع رس م به ١٩١٣ن اثر تاگور در سال يا. داد يحت ميپند و نص

  .٢ جهان شناخته شدنات تاگور در سراسِر ندرايراب
ن صنف در هند کامالً در آن يا.  کوتاه را نوشتن آغاز کرديها  تاگور داستانيوقت
کس  چي قبل از تاگور ه،الت بنگالي ايسينو نة داستانيشده بود و در زمنس ي تأسزمان

 در يسندة خارجينواز  يريتأث چياو ه.  دست آزموده باشدين صنف ادبينبود که در ا
که کرد  ي مياو سع.  تاگور بودزادة فکر خودنوشت  ي هرچه ميعنيگرفته بود نه نين زميا
 .رد و چارچوب داستان کوتاهش را بسازديالهام بگ. افتاد ي هرچه دور و برش اتّفاق ماز
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  ٦٠٠  قند پارسي

  

آنها   با هر روزباشند که خواننده يش قهرمانان عموم مردم مين در داستانهايبنابرا
 ،تواند در زمان کوتاه ي م،لة داستان خوديوس سنده بهي نو،تاگورنظر  طبِق. دکن يبرخورد م

 غور و فکر کنند مسائلآن  دست خوانندگان بدهد تا آنها مجبور شوند راجع به  بهيزيچ
  .ده استشسنده مطرح يدر داستان نوکه 

ک يدر ش يها شتر داستانيب. ع هشتاد و چهار داستان نوشته استوجممتاگور در 
 مزبور در ظرف ة مجموعيها نصف داستان. چاپ شده است» لپگُچگَ«نام   بهيا مجموعه
. ديطبع رس به» سادهنا کال«  موسوم بهيا م نوشته شد و در مجلّه ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۱ يها سال

 يها ش در ظرف ساليها شتر داستانيباشد که ب يم» گَلپ سموه«نام  مجموعة دوِّم به
 يا ذکر شده را تاگور قبالً در مجلّه مجموعة يها داستان. م تأليف شد ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۴

»يور پاتراَ پاتر«نام  ن مجلّه بهي تاگور در همن داستاِنيآخر. منتشر کرده است» رتْسبز پ «
  .١ديچاپ رس م به ۱۹۱۷در سال 

ن ييدست و طبقة پا ان تهي مردم،ي در ادبيات زبان بنگال،تا زمان تاگور
 يها ها را قهرمان داستان ن نوع انسانين بوده که چيتاگور اولين کس. نداشتند يجا

  .شگام بوده استين مورد پيتوان گفت که تاگور در ا يم. خودش ساخته است
 گوناگون را مطرح کرده است از جمله مسائل کوتاه خودش يها تاگور در داستان

ها  ن داستانيچن. رهيغ  ومشکالت اجتماعي ، ازدواجمسائل ، در خانوادة مشترکمسائل
ستم تاگور ي بقرنر درآورد و در آغاز يرشتة تحر  نوزدهم بهقرنور در اواخر را تاگ

  بار اولي جوان شهري مرد،ن داستانيدر ا. را نگاشت» ٢رتپوست ماس«داستان معروف 
د و در يآ ي ميعنوان پستچ بهنام شاهزادپر   بهياو در ده. گردد ي آشنا مي دهاتيزندگ با

کند که  ي مياو سع. شود ي مسختدر آنجا وقت گذراندن ش يست و براياد نيار زکآنچا 
ن کارها لذّت ي اازواش او يواش ي.  درست کنديا ا باغچهيد ي شعر بسراي خالدر وقِت

 .دهد ي را انجام مي خانگيارهاک او ي برا،يا م دوازده سالهيتي يدر آن ده دختر. برد يم
 .دهد ياد ميختر را خواندن و نوشتن  آن ديشود و پستچ ي مين آنها دوستي ب،مرور زمان به
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تواند  ي نموده است که نشان دهد که چگونه در دهات مين داستان سعيلة ايوس تاگور به
  .عتي دهقانان و چه در طبي چه در زندگ،آورد ير مييتغ

م شده است ي دختر و زن ترس، خواهر،عنوان مادر  زن به تاگور کوتاِهِيها در داستان
 ين وفاداري مشترک را مطرح ساخته است که زن چطور بيلي فامئلمسا آن ةليوس و به

بعضي اوقات خود ده است که کرريل خودش گيفام  بهل شوهرش و نسبتيفام نسبت به
ت يشخصمعرفي نمايش گذاشته است که   عروس کمسني را بهمسائليابد يا  را ناچار مي

 يبيش غريل برايفام در يموقع هرشخصرا در آن يافت زيدختر چطور رشد خواهد 
ن مسئلة بزرگ را يا.  کندي زندگ بايدچاره چه جوري دختر ب،ين اوضاعيدر چن. باشد يم

  . رفاه زنان روشن ساخته استيتاگور برا
 است و يک پسريقهرمانش . باشد يم» ١ياَِتِت«نام  گر تاگور بهيداستان معروف د

رو هم ش باشد و خو انگار ملککهباشد  ي تمام صفات خوب ميت او دارايشخص
اح يک سياصالً او . گردد يفته او ميفته و فري ش،کند ي که مالقات ميهر کس  بااو. سته

در اصل او .  داشته باشديمي و دايمي روابط صميکس  باتواند ين او نمياست و بنابرا
موقع در  چي وجود دارد و هيطرف يرتش داد و دهش و بيرا در سيعت است زي طبفرزنِد
  .کند ي نمتلا دخي کسيکارها

در . رآمده بودي تحرةرشت م به ۱۹۰۱که در سال » ٢ريت ِننَشْ« گر موسوم بهي دداستاِن
 ييپروا يه بين قضيتخمة ا. گردد يمحبت عموزادة شوهرش گرفتار م ک زن بهين يا

  .باشد يمن ي زن تحمل کردني براکهباشد  يشوهر زن م
 او تمام آثار خود را .برد يکار م  مسجع را بهوع  زبان مرصّيسينو تاگور در داستان

.  نوشته استيسيزبان انگل  را بهش آثاري ازوجود آورده است و بعض زبان بنگله به به
داند که قبل از نوشتن داستان چه  ي مسندة امروزيباشد که نو ير مک امر الزم قابل تذکّي

کند و بعداً  ي را غور و فکر ميسينو ن داستايها هيتمام زاو باشد و او به ي الزم مييابزارها
ن ابزارها را در ي در زمان تاگور چنيسينو  در آغاز داستاني ول،گردد ينوشتن مشغول م به
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پرداخت  ينوشتن م کرد و به يک قهرمان را انتخاب مي ياو فور. آورد يسنده نميذهن نو
 آن داستان را شکل و سنده طبِقيآمد و نو يوجود م بهخود   داستان خود بهيها و اتّفاق
عنوان سبک  باشد و به يم» ١تاي کا بيراس من«نام   داستان بهين نوعيچن. داد يصورت م
ب که دوچار مشکل ينجل ين داستان فاميمطالب ا.  است مهميلي تاگور خيسينو داستان
 که زن »ينم رس«نام   داستان بهي قهرمان اصلکهن موجب شده ي شده است و ايمفلس
. جنگد ي چطور مي دستين اوضاع تهيا  باباشد و ي ميم مصمياس ولر و حسالغ

ن يا. م شده استيترس»  پديکال«ر مرگ خوفناک ين داستان تصوين در ايعالوه بر ا
  .باشد ي تاگور ميها ن داستاني از بهتريکيداستان 

. مند بود القه عيليشان خ التيتحص هاو ب. باشند يها م ه قهرمان تاگور بچ،ننابعد از ز
ند و ي اتاق بنشيها تو هخواست که بچ ير بود و نم خود متنفّاو از روش آموزش زماِن

 کرد يانگذاريتن را بنيکي نين او دانشگاه شانتي بنابرا، درس بخواننديدر آن مانند زندان
ن و يي از طبقة پا، قهرمانان داستان اويها هبچ. کرد يها کالس برگزار م ر درختيو ز
  . خودشان برسنديها رمانآ خواهند به يات هستند که مده

آنها   باکند که يک دو قهرمان آغاز مي  باها را نات تاگور معموالً داستان ندرايراب
ا شخص سوم را ي يگرافيتوباوة اَي شيسينو تاگور در داستان. فاقاً مالقات کرده استاتّ
 ديگررده بود و شرفت کيسنده پيعنوان نو  تاگور بهم ۱۹۱۴بعد از . کاربرده است به

 مسائلطرف  را ذهن تاگور تا اکنون بهين و ناداران نبودند زيي پاةاز طبقتنها قهرمانانش 
  .ل شده بودي ماي و آزادياجتماع

ز ي ن.شود ين شمرده ميتر  معروف»٢واال کابلي« داستان موسوم بهش يها  داستانةاز هم
 ،باشد که معروف شدن ي ميعين امر طبيا. باشد يها م ن داستانين شامل مجموعة بهتريا

 ي و مرد افغانيا  دختر پنج سالهي مذکور دوستدر داستاِن. باشد ين بودن نميشرط بهتر
 يها وهي م،الت بنگالي عالم عمده است که در هند در شهر کلکته در ا،نام رحمت به

ن که ي همين ِم پدِردر آخر. گردد يدوست م» يِمن«دختر   بافروشد و اتّفاقاً يخشک م
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تا زمان تاگور، در ادبيات زبان بنگالي، 
دست و طبقة پايين  مردمان تهي

تاگور اولين کسي بوده . نداشتند جاي
هرمان ها را ق که چنين نوع انسان

 .هاي خودش ساخته است داستان

  پدِري باشد وليکند که خواه رحمت افغان ي م حس،نديب ينشان دست دختر رحمت را م
 يست و آن شفقت و محبت که او براسرشار ا احساسات پدرانه از است و يدختر

 ي دوستينِم  با باعث شد که،دخترش داشت
 خواننده را ،ن داستانيتاگور در ا. داشته باشد

 ،ل شدهيحنة داستان بدون حاص م بهيمستق
 را حس يبرد و خواننده آن تمام احساسات يم
.  دخترش داشتيکند که رحمت برا يم

شود و  يان مي بيلة راويوس داستان مزبور به
شود تا دوستان  يده مآوراش  نجا ترجمهيدر ا
  .بشوند آشنابيشتر  يوة تاگور کميش  بايرانيا

 بعد.  باشدتتواند ساک ي بدون حرف زدن نم، منة دختر پنج سال،ينِم: واال کابلي
 که او يوقت. ده بودصرف کرک سال را ي او تنها ،گرفتن صحبت ادي ياز تولّدش برا

کند تا او  يخ ميمادرش بعض اوقات او را توب. تواند خاموش بماند ي نم،دار استيب
نظرم   به،نديشن ي او ساکت ميوقت. توانم مانند مادرش رفتار کنم ي نميساکت باشد ول

ذوق   بان ما هردويبنابرا. توانم تحمل کنم ي نم،رياد دين وضع را زيرسد و ا يب ميعج
  .ميپرداز يصحبت م و شوق به

 آمد يآن وقت ِمن. سميمان را بنوکه باب هفدهم ر بودم   حاضر شدهنوقت صبح م
قبل “  درسته؟،داند يز نميچ چي او ه،ديگو ي کالغ را زاغ م،اليد  پاسبان راماباب”: تو گف
موضوع   او به،ز دو اسم وجود دارديک چي ياو بفهمانم که در زبان برا ن که من بهياز ا
. بارد يکند و از آن باران م يطرف آسمان آب پرتاپ م ل بهيف” :گفت يوال م باباب. گر شتافتيد

او . “ندز يم تهسر و  ي بيها  حرفيلي خ،زند يها م  حرفيبوال چه جور  با منيخدا
  .“تو چه نسبت داره؟  بابابا مادرم”:  کردسؤال شودالعمل  منتظر عکسآنکه بدون 

اکنون .  کنيبوال باز  با،يبرو ِمن”: و ظاهراً گفتم“ خواهر زن”: درون قلب گفتم
 شروع ، خود گذاشتهيش را بر زانويها  دست،زمي ميآنگاه او کنار پا. “ دارمي فوريکار
 بلند يصدا د و بهيطرف پنجره دو  بهيناگهان ِمن. ابان بوديک خينزداتاقم .  کرديباز به

  .“واله کابلي يواله ا کابلي”: گفت
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 بر پشت و در يبار سر دستار داشته و کوله لباس مندرس و فرسوده بر تن و به
حدس زدن  .رفت يواش راه ميش اويابان يواله در خ کابلي ،دست جعبة کشمش گرفته

: فکر کردم.  مطرح شده بودياشد که در ذهن دخترم چه احساساتب يار مشکل ميبس
  .“شد  نخواهدمان تمامستاد و باب هفدهم ريم خواهد ايرو ه روبي آفتيبار کوله  بااآلن”

طرف  طرفش گرداند و به  سرش را به،ديواله شن کابلي را ي ِمنيکه صدا نيهم
در ذهن او وهم بود که . دي دو درون خانهي ِمنيفور. قدم زدن کرد ام شروع به خانه

ه باشنددرون کوله بارش حتماً دو چهار بچ.  
  اوفکر کردم فروشنده را صدا زدن و از. ستادي سالم کرد و امن بهواله آمد و  کابلي

. مي صحبت کرديک کميهم   با.دميرخ يزيازش چ. چندان خوب نيستدن يز نخريچ
  “خترتان کجا رفت؟آقا د”: دي پرس،برگشتن شد  او حاضر بهيوقت

ک ين او را نزدي بنابرا، برودر دويخواستم که خوف و ترس از ذهن ِمن يمن هم م
واله و کوله بارش  کابليافة يطرف ق نظر مشکوک به  باد ويمن چسب ه باو. خود آوردم

  او آنها را قبول نکرد ويوة خشک داد ولياو کشمش و م واله به کابلي. کرد ينگاه م
  .واله بود کابلي  باين اولين معرفيا.  گرفتمحکم  مرا،رادتيشک ز با

 يدم که ِمنيد. رفتم يرون از خانه مي بي کاري داشتم برايبعد روز از آن به
زد و  يداد و لبخند م يدقّت گوش م  بازد و او ي متهسر و  ي بيها واله حرف کابلي با
تا هنوز عالوه . داد يرا هم م شکسته نظر خودش يزبان بنگال  بهي ِمنيها ان حرفيم در

دم که يد. افته بوديدار ن ن شنوندة حوصلهين چنيا. يا  در عمر پنج سالهيبر پدرش ِمن
قدر  نيچرا تو ا”: واله گفتم کابلي من به. باشد ي پر از بادام و کشمش هم ميآغوش ِمن

او . او پرداختم  بهبم درآوردم وي از جيو سکّة پول. “نده ندهي آ،يا  دادهنيا  بهوهياد ميز
  . را گرفتيا د سکّهيبدون ترد
.  شور و غوغا برپا شده استيپول  خانه راجع بهيدم که توي د،خانه برگشتم  بهيوقت
ن سکّه را ياز کجا ا”: ديپرس يخشم م ا بيمن نشان داد و از ِمن  را بهيا  سکّهيمادر ِمن

  .“يا افتِهي
  .“واله داده کابلي”: گفت ي ميِمن

  “؟يا چرا ازش پول گرفته”: گفت يمادرش م
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  .“ خودش داده،نخواسته بودم”:  پاسخ دادياني گريصدا  بهيِمن
 معلوم شد که. رون از خانه بردميب او را آرام کردم و به او رفتم و ِکيمن نزد

وة يزد و بهش م يم   سريِمن که هر روز او بهل ب، نبودين اولين مالقات ِمنيواله ا کابلي با
 او را ي ِمنيوقت. دا کرده بوديپ يِمن  بايکيق روابط نزدين طريا داد و به يخشک م

  “ست؟ي کوله بارت چي تو!واله کابلي يواله ا کابلي”: ديپرس يده مي خند،ديد يم
آور   خندهيها  حرفيليهم خ  با هردويعني“ ليف”: گفت  يرحمت هم لبخندزده م

ک بالغ و کودک شفقت و محبت را ين يبگذراندند و من هم  يزدند و خوش م يم
 ١سسرال به”: ديپرس ي ميبعض اوقات رحمت از ِمن. آمد يخوشم م. دميد يده مييرو
د و نفهم ي کلمة سسرال را خوب مي از بچگي بنگاليهادختر“  رفت؟ي نخواهيوقت چيه
 يِمن سرال بهن دربارة سيم بنابرايشرفت کرده بودي پيک کمي ما يد ولندان يمآن را  يمعن
 سؤال پاسخ يجا  بهياو فور. رتش بوديه سيم اما ساکت ماندن علياد نداده بودي يزيچ
  “ رفت؟يسسرال خواه ا تو بهيآ”: کرد

من سسر را خواهم ”: گفت يزند و م ياو مشت م ش رحمت باشد و بهيانگار سسر پ
  .ديخند ي تصور کرده خوب ميواني سسر را حيِمن“ کشت

 يا خارجي اسم کشور خارج يوقت. رون از شهر کلکته نرفته بودمي بتوق چيهمن 
ن که اتاقم را ترک ي هم،باشد ين ميرتم چني سيآنجا بروم ول خواهم که به ي م،شنوم يم
 زدم و حس يواله حرف م کابلي  بان در اتاق خودمي بنابرا،شوم يکسل م. کنم يم
 شکسته راجع يزبان بنگال  او بهيوقت. باشماحت کرده ير و سي خارج سدرکردم که  يم
  .گشت ير تمام ماجرا زنده مي چشمانم تصويرو روبه. کرد يکشورش صحبت م به

کرد  يد فکر ميشن ي در کوچه شور و غوغا ميوقت.  دارديرت مشکوکي سيمادر ِمن
 نين زميند و انگار ايآ يده مياش دو طرف خانه  بههاخوار ها و مشروب که تمام اوباش

. ستها و حشرات وحشتناک ا  پلنگ، مارها،ها يها و لوط اوباشپر از دزدان و 
البتّه راجع . ن خوف و ترس دور نشده بودي چرا از ذهنش ا،دهين سن رسيا به دانم ينم
 .دميخند يشه ميمن هم. من گفته بود  بارها بهدربارة او اما ،واله کامالً مشکوک نبود کابلي به

                                                   
  .نديگو ي م شوهر و موقع طنز و مزاح زندان را هم يلي فاميمعن به  .1
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ا در افغانستان حرفة يشوند؟ آ يده نميها دزد ها بچيآ”: کرد ي مالسؤمن از آن وقت 
دن يبچه را دزد. ل داردي مانند فيواله که تن کابلي يا براي وجود نداره؟ آيفروش بچه

 ،ن باشدي هر آدم چنيگفت ول ياو دروغ نم. رفتميل زنم را پذيمن دال“ ست؟يممکن ن
ن خوف در ذهن زنم يا. ستي ني امر معمول. اعتماد داشتنيبيهر غر بر. ستيممکن ن

وارد شدن از  رحمت را ، ترس زنميتوانستم تنها برا ينممن  اما ،ماند يشه باقيهم
  .کنم ام منع خانه به

 ،ها گشت و در آن ماه يکشورش باز م  رحمت به،هيه و فوري ژانويها هرسال در ماه
ن قصد يا بهماند و  ي مشغول م،وام داده بود مردم به  که بهي وصول کردن پولياو برا
اگر . آورد يدست م  بهي حتماً فرصتيِمن زدن به  سري برايرفت ول يدور و دراز مسفر  به

وقت . آمد ي مالقات مي آن روز وقت عصر حتماً برا،ديايتوانست ب ياو در صبح نم
. شستن ي م، بر پشت داشتهيبار  کوله،دهي پوشياو لباس سنّت.  اتاقميا غروب در گوشه
واله  کابلي  باي که ِمني وقتيگشتم ول يده بعض اوقات مشکوک ميمن هم او را د

ن دو دوست روابط يد که بيرس ينظر م آن وقت به. ديخند يشد و م يگفتگو وارد م به
دن آنها يداز من هم . زدند ي مي شوخيها آنها حرف.  وجود دارديمي و قديميصم

  .گشتم يخوشحال و مسرور م
 ،دمدا را انجام ميمان  متن ري اتاقم نشسته بودم و بازخوانيبح من توروز صيک 

د در آن روزها يد که شايرس ينظر م  آن موقع بهيد وليرس يان ميپا ت بهشفصل سرما دا
 آن يافتاد و گرم يم ميز برپاهاير مياز پنجره نور آفتاب ز. ش شده بوديش از پيسرما ب
دم که ي د، برپا شدابان شور و غوغاي در خ.بودصبح د وقت هشت يشا. ديبخش ي ملذّت

بر لباس و . ديآ  يآورند و عقبش گروه پسران م ير کرده ميدو پاسبان رحمت را دستگ
رون از اتاق يب.  خنجر بودها  از پاسبانيکيشد و در دست  يده مي خون ديها تنش لکه

  .“چه اتّفاق افتاده”: دميآمدم و پرس
 ي پولمقدارة ما از رحمت ي که همساشنيدمز رحمت  اي گفتند وليزيپاسبانان چ

رحمت ن آنها نزاع برپا شده بود و يداد و ب يوام گرفته بود و اآلن او آن پول را پس نم به
هماندم . داد يگو گفته دشنام م ه را دروغيرحمت همسا. ده بودزاو چاقو  خشم آمده به به
. دي را دين که رحمت ِمنيهم. خانه آمدرون از يواله گفته ب کابلي يواله ا کابلي يِمن
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اش  ان آنها دربارهيم  نبود و دريبار ش کولهشامروز بر دو. اش مانند گل شگفته شد چهره
  “ رفت؟يا سسرال خواهيآ”:  گفتي فوريِمن. صحبت هم نشد
  “روم؟ ي همانجا دارم م،بله”: ده پاسخ داديرحمت خند

بسته را نشان يها رحمت دست. مداي را خوش ني کردم که پاسخ رحمت ِمنحس 
  .“م بسته استيها  دست، چه کنميزدم ول يسسر را حتماً م”: داده گفت
مرور زمان  به و من يزندان فرستادند و ِمن  چند سال بهي رحمت را برا،سبب قتل به

موقع  چيگذشتند و ه ي معمول ممان طبِق يروزها. ميرحمت و آن اتّفاق را فراموش کرد
 چطور در زندان وقت خود را ،يد که آن مرد آزاد افغانين فکر نرسي ا،نذهن م به
مرور زمان  به. کنم که من تمام خاطرات رحمت از ذهنم رفته بود يقبول م. گذراند يم
چ موقع ياتاق من ه  بهيهم سن دختران دوست شد و حتّ  باد ويسن بلوغ رس  بهيِمن
گر فصل ي دباِر.  چند سال گذشت.شد ين ما اکنون صحبت هم نميزد و ب ينم سر

 برگزار خواهد يالت جشن عروسي شده بود و در تعطي طي ِمنيعروس. زمستان آمد
. ديرس روز عقد فرا. خانة شوهر خود خواهد رفت  به،زودي او بهکردم که  يفکر م. شد

 رفت و آمد مهمانان شروع شده ،از صبح در خانة من. باشد ي مي ِمنيامروز شب عروس
 ي مهمي تمام کارها، جشني بود و برايل من مشغول کار عروسيدر فامهر کس . بود

  .آمد ي آهنگ خواندن و شور و غوغا از هر سو ميصدا. داد يرا انجام م
 من يهماندم رحمت جلو. دميد يحساب و کتاب جشن ازدواج را م.  اتاقميتو

 ي داشت نه موهايبار ولهاو نه ک. توانستم او را بشناسم يبار اول نم. آمد و سالم کرد
 از يک”: دميپرس. اش او را شناختم  خندهي از صدايل بود وليبلند و نه بدنش مانند ف

  .“روزيد”: پاسخ داد“ ؟يا زندان آزاد شده
ستاده تجربه ي خودم ايرو ک قاتل را روبهيرا تا هنوز يدم زيده ترسين پاسخ را شنيا

. نجا برودين مرد از اي ا، دخترميناسبت عروسم اقل امروز بهخواستم حد يم. نکرده بودم
 امروز تو برو ، مشغول هستميلي خ،اد دارميامروز کار ز”: او گفتم  بهيچه خوب بود ول

  .“نجاياز ا
ن طرف و آن طرف نگاه کرد و ي ا،دهيک در رسي نزدياو حاضر شد که برود ول

 يد او گمان داشت که ِمنيشا“ نم؟ي را ببي ِمنيتوانم بار يا ميآ”: دي جمع کرده پرسيهمت
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 ي ا!واله کابلي يا”: گفت يده آمد و مي دو،دهي باشد و او را ديا هم پنج ساله
د گمان داشت که يشا.  پر از خنده خواهند ماندييها و هردو مشغول حرف“ !واله کابلي

براي  ، گذشتهيها  معمول سالاو طبِق. ده باشددا رخ نيتفاوت چيشان ه ين دوستيب
.  خشک آورده بود و آنها را در پاکت کوچک جمع کرده بودةويتا مت خود چنددوس
ن را يا. “ مالقات شوديِمن  باست کهي ممکن ن،مي کار داريليامروز در خانه خ”: گفتم
رون يه بکرد ي و خداحافظستيد نگري امينگاه  باطرف من وس گشت و بهيده او مايشن

فکر کردم که او را صدا زنم تا .  قرار نداشتم.مد ناراحت ش،دهين حالتش را ديچن. رفت
 يک کمي”:  من آمده گفتگردد و نزِد يدم که خودش دارد برمين اثنا ديهم. برگردد

 من آن پاکت را گرفتم و .“د دادي لطفاً بهش خواه،ي ِمنيبادام و کشمش آورده بودم برا
آقا مانند . دي ندهپول”:  دستم را گرفت و گفتياو فور. خواستم که پولش بپردازم يم

 ي نه برا،وه آورده بودمي ميک کمي دخترتان يادش براي  دارم و بهيشما من هم دختر
ک کاغذ چرک خورده را يراهن گذاشت و يب پي جيبعداً دستش را تو. “تجارت

 يدم که رويد. زم آن را پهن کردي ميدقّت تمام ته آن را باز کرد و رو  بادرآورده و
 ،دهيدست مال اه شمع را بهيد دود سيشا.  کوچک چاپ شده است دستيها کاغذ نشانه

ن يا  با رحمت،ين مرد خارجيا!  مني خدايا. فکر کردم. نشان دست را گرفته بود
فروخت و آن نشانة  يوة خشک مي شهر کلکته ميها اباني هر سال در خ،نشانه دخترش

  .ديبخش يت و حوصله ما هميدست دخترش آن را گو
باشد و من از  يوة خشک مي فروشندة م،لاو اهل کاب. اشک جمع شدم يها در چشم

 من ،کرد ي م را که او حسي آن احساساتيفور. ادم رفته بودي از ،ي بنگالي شرفايليفام
آن نشانة دست .  بودمياو هم پدِر دختر بود و من هم پدِر دختر. هم آنها را درک کردم

 ياعضا.  خانه بردمي من رحمت را تويفور.  آوردياد دخترم ِمني  مرا به،دخترش
 را ي لباس عروسيِمن. آنها توجه ندادم  بهي نمودند وليم من اعتراضيام بر تصم خانه
  .ستاديده کنار من ايپوش

توانست مانند  يآمد و نم ي نفس او بند ميي گو،دين که رحمت عروس را ديهم
ا تو سسرال يآ”د؟ يده پرسي خندي کند ول را حسيکيشته روابط نزدذ گيها سال
 ش را بدهدسؤالتوانست پاسخ  يدانست و نم ي سسرال را مة کلمي معني اکنون ِمن“؟يرو يم
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 ي اولين روزيماجرا. گر کرديش را طرف ديا سرخ گشت و رويشرم و ح  باشيو رو
  .ن شدمي غمگيليادم آمد و من خي.  مالقات کرده بودنديکه رحمت و ِمن

ناگهان درک . ن نشستي زميد و رويو رحمت نفس بلند کش درون خانه رفت يِمن
د او را ي شا،ي بزرگ شده است و او هم مانند ِمنيکرده بود که دخترش هم مانند ِمن

 در ظرف هشت سال گذشته.  خواهد کرديدخترش معرف  از سر نو خود را به.نشناسد
ورش رفته بود و کش ل بهيد رحمت در تخيشا. داند ي نميکس. دخترش چه شده است با
  .کرد ياش م ارهنظّ

 کشورت برگرد و  به، دخترتنزِد رحمت به”: رحمت دادم و گفتم من چندتا پول به
علّت پول  به. “ دخترم را ثواب بخشدي تو زندگين دعايد ايشا.  شادباشتدختر با

  منِلي فامزناِن.  را آن چنانکه خواستم نتوانستم برپا کنمي جشن عروس،رحمت دادن به
  .کردم ي م حسيبي و مسرت عجي من خوشيند ولدمن ناراحت شدسِت  از
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