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د داده  در همين کليسا غسل تعمي(Millán)پاکو را خود کشيش می يان   

بعد ها که پاکو بزرگتر شد٬ کشيش . و بر گهوارهء او دعای خير خوانده بود

 برگزار کرد  در همين کليسا  می يان بود که مراسم عروسی او را و هم او .

خود . بود٬  بی آنکه خودش بخواهد٬  پاکو را لو داد و او را تيرباران کردند

 لحظ  واپسين  در  و  اعدام  صحنهء  کشيش در  های  زنده  باالی  گی٬ پاکو سر

  .حاضر بود و آخرين وصّيت های او را شنيد

  حاال که يک سال از اعدام پاکو می گذرد٬ کشيش می يان٬ پشيمان  

 تا    روستاييان نشسته است   آمدن   چشم به راه از کردهء خود٬ در دفتر کليسا

  .بيايند و او مراسمی برای آمرزش روان پاکو برگزار کند

  با الهام از رويدادهای واقعی تاريخی نوشته شده  حوادث داستان که  

 به سال   از سلطنت به جمهوری بر ۱۹۳۱است٬  و زمان تغيير رژيم اسپانيا

 می گردد  کنونی(سالی که آلفونسوی سيزدهم . از اسپانيا ) پدر بزرگ پادشاه

  .   فراری شد و جمهوری دوم بر قرار گرديد

      سندر  ختا  (Ramón J. Sender) رامون  های  با  چهره  از  يکی اينکه

 قرن بيستم به شمار می آيد٬ ولی نام و نشانی از او  دردرخشان ادبّيات اسپانيا

  . در نشريه ها و رسانه های فارسی زبان٬ ديده نمی شود

   اسپانيا"   اهل  روستايی  يک  بود  ياد  مراسم "(Réquiem por un 

Campesino Español)است که چند سال ٬ يکی از معروفترين آثار اين نويسنده 

   باندراس  آنتونيو  بازيگری  با  و  آن  اساس  بر  نيز    فيلمی    Antonio)پيش

Banderas) در نقش پاکو؛ َتَوسُّط وزارت آموزش و پرورش اسپانيا تهّيه شد و 

  .بر روی صحنه آمد

  . اين کتاب در زمان ژنرال فرانکو در اسپانيا٬ اجازهء انتشار نداشت 

 يک سا  تا ل پس از مرگ فرانکو در تبعيد به سر می برد و نويسندهء آن هم

  .نمی توانست قدم به کشور زادگاهش بگذارد

  

  

  يادداشت مترجم در بارهء نويسندهء کتاب
     

  

  

  دوران کودکی

  

   ِسنِدر    Ramón)رامون خوسه José Sender) رامون ُختا   به  که



 ۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
وريه  در زبان اسپانيايی شهرت دارد٬ در سوم ف(Ramón J. Sender)ِسنِدر 

 ۱۹۰۱سال   های استان اوئه سکا  به (Huesca) در يکی از روستا  موسوم

  .٬ در اسپانيا ديده به جهان گشود(Chalamera de Cinca)چاالِمرا ِد سينکا 

  . پدرش منشی شهرداری بود و مادرش به آموزگاری اشتغال داشت 

 هر چند عالقهء بسيار زيادی به پدر بزرگ و مادرش داشت٬ ولی در عوض٬

روابط پدر و پسر هميشه تيره بود و به طوريکه خود او  می نويسد پدرش با 

 است  کتک می زده  اغلب او را  و    می کرده  رفتاری   بد  او  دلبستگی اين .

 که هميشه آرزو داشت پسرش روزی نويسنده ای بزرگ –نويسنده به مادرش 

گذارد و او  باعث شد که او نام مادر را بر روی يکی از دختر هايش ببشود 

  . بنامد(Andrea)را هم اسم مادرش آندره آ 

   مّدت زمان زيادی طول    سينکا  ِد  ِسنِدر در چاالِمرا اقامت خانوادهء

 ۱۹۰۳نکشيد و آن ها در سال  ٬ روستايی که در آن (Alcolea) به آلکوله آ

 نقل   بود٬  نيز  خانواده  اصلی  خاستگاه  جمعّيت داشت و  نفر  هزار  دو هنگام

اين روستا با مناظر طبيعی زيبا٬ چشمه سار ها٬  َچَمن زار ها و . دمکان کردن

صخره های غول پيکر سر به فلک کشيده٬ در مّدت نه سال اقامت نويسنده در 

آن جا٬ تاثيری ژرف و سرنوشت ساز بر شخصّيت و روحّيهء او بر جای نهاد 

  .که تا پايان زندگی باقی بود

   از   صخره٬  از  حصاری  ميان  در  از زندگی  احساسی  يک طرف

ايمنی و آرامش در او به وجود می آورد و از طرفی ديگر حالت يک زندانی 

به او دست می داد و او  را وا می داشت که گهگاه از چهار ديواری محصور 

  .در ميان صخره ها بگريزد و به دشت و صحرا بزند

  پس از چند سال زندگی در روستای آلکوله آ؛ او به روستای ديگری  

 می رود و (Zaragoza) واقع در استان ساراگوسا (Tauste)به نام تااوسته 

در اين جاست که نبوغ ذاتی او شکل می گيرد و  به کودکی استثنايی ُمبّدل می 

کودکان ديگر را مجبور به اطاعت از خود می کند و ضمن عالقهء زياد . شود

د٬ مانند بستن به تحصيل٬ کار های عجيب و غريبی هم از خود بروز می ده

 يک الشخور  گردن  به  زنگوله  عالقه .  ادبّيات  به  پدر٬  از  بيش  که مادرش

داشت٬ با خواندن داستان هايی از آثار نويسندگان بزرگ٬ بذر استعداد ادبی را 

 می کارد  نداشت٬  سال  ده  از  کمتر  که  سال٬  کودک خرد  اين  ذهن  در   از .

 آموزن  و  و سخنان صادقانه  اندرز ها  در او سويی ديگر٬  پدر بزرگ هم دهء

 لوحهء   سر  بود  آموخته  او  بزرگ به  پدر  که  را  آنچه  او  و  افتد  می کارگر

تأثير سخنان پدر بزرگ چنان بود٬ که او سال ها . زندگی خود قرار می دهد

پدر بزرگم کوهپايه نشين "بعد و به هنگام تبعيد در امريکا٬ گفتاری با عنوان 



 ٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
بود
۱
دگی و شرح حال پدر بزرگ خود منتشر  در بارهء زن۱۹۴۰؛ در سال "

  می کند

      هالی  دار  دنباله  ستارهء  بارهء  دو  شدن  سال (Halley)پيدا  در

٬ يعنی زمانی که هنوز بيش از نه سال از عمرش نمی گذشت٬ َتَوجُّه او ۱۹۱۰

و ستارگان " اين سقف بلند سادهء بسيار نقش"را به آسمان و يا به قول حافظ 

 اين ستارهء دنباله دار٬ او را در آن سال های کودکی مشاهدهء. آن جلب کرد

 داشت  َتَفکُّر در بارء محاسبات نجومی و گردش ستارگان وا  به هالی چنان .

تأثيری بر ذهن کودکانهء او بر جای می نهد که هفتاد سال بعد٬ هنگامی که 

ا نمايشگاهی از آثار نقاشی او در مادريد بر پا بود٬ می شد تصوير آن ستاره ر

  .در برخی از تابلو های ِسنِدر مشاهده کرد

  رامون ُختا ِسنِدر٬ زندگينامه اش را در قالب کتابی نه جلدی با عنوان  

 دم"  داشت های سپيده ياد
۲

   است"  کشيده  تحرير  رشتهء  به  اين .  اّول در جلد

 کودکی   دوم  دوران  در  که  می کند  مکان های زيادی ياد  و  کسان  از کتاب٬

 سالگ(  ده  از  بعديعنی  به  ی  نويسندگی و )  و  ادبی  گيری شخصّيت  شکل در

او مخصوصًا از کشيشی . شکوفايی احساسات شاعرانهء او تأثير گذار بوده اند

   آگيالر  خواکين  نام  Joaquín)به Aguilar) سانتا   صومعهء  راهب  سر ٬

آنگاه . کالرا٬ که معّلم خصوصی اش بوده است٬ با احترام فراوان ياد می کند

لد از زندگينامه٬ اسم زنی در صفحات کتاب درخششی خاص پيدا در همين ج

  .(Valentina)والنتينا : می کند٬ و در همه جا پشت سر هم تکرار می شود

   دوازده    در  ِسنِدر  که  رسمی بود  اسناد  يک سر دفتر  دختر والنتينا٬

عشقی سوزان که خاطرهء آن . سالگی ديوانه وار در دام عشق او گرفتار شد

با اينکه ما به رد پای هفت و . ن زندگی از قلب و روح نويسنده محو نشدتا پايا

 ها٬   آن  از  هيچکدام  ولی  خوريم٬  می  بر  ِسنِدر  آثار  در  ديگر  زن  هشت يا

والنتينا الهام بخش خالقيت . نتوانسته است جای والنتينا را در زندگی او بگيرد

 ِسنِدر بود  های شاعرانهء  احساسات و رؤيا  های ادبی و  او در  .  جايی که تا

که ديگر (شصت و پنج سالگی و در پاسخ به نامهء يکی از پسر های والنتينا 

مادر خدا بيامرز شما٬  با آن هالهء ملکوتی که : "می نويسد) در قيد حيات نبود

اکنون بر اطراف چهره خود  دارد و برای من٬ هميشه و بی َتَوجُّه به عالئق 

ياد داشت های سپيده "ر صفحات مجموعهء ظاهری و دنيوی٬ داشته است٬ د

 دم  داشت"  جايگاهی ابدی خواهد  مادر .  نام  بود٬ اگر من شاعری چون دانته

.  بر صفحات تاريخ نقش می بست(Beatriz)شما نيز٬ هم چون نام بئاتريس 

                                            
1 My grand-father was a mountaineer 
2 Crónicas del alba 



 ۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 را   نام مادر شما و اگر روزی کسی چشمش به صفحات کتاب من می افتاد٬

 موقع خواندن نيز بر زبان جاری می ساخت٬   بئاتريس را  نام بدانسان که ما

"آثار دانته  بر زبان خود جاری می سازيم
۳
.  

  بر خالف َتَصّور ِسنِدر٬ يکی از سينما گران اسپانيايی به نام٬ آنتونيو  

 در سال (Antonio Betancor)بتانکور   اّول ٬۱۹۸۲  فيلمی بر اساس جلد

  .گذاشت" والنتينا" را ساخت و نام آن فيلم" ياد داشت های سپيده دم"

  تأثير زندگی روستايی بر زندگی شخصی و روزمرهء او باعث شد  

 يک روستايی تمام عيار به حساب  که او هميشه در گفتن و نوشتن٬ خود را

کالم بی َتَکلُّف٬ بی ريايی٬ صداقت در گفتار و نکات طنز آلودی را . بياورد

 است ک  هايی  چيز  گيرد٬  می  کار  آثارش به  در  منطقهء که  روستاييان  از ه

 است  پدر بزرگ خود به يادگار برده  آراگون و به ويژه : خودش می نويسد.

 منطقه ای که من در –راستش را بخواهيد من يکی از دهاتی های آراگون "

 هستم که نان گندم می خورد٬ شراب می نوشد –آن  زاده شده و رشد کرده ام 

 اثر ادبی مّهمی را نمی توان يافت  به عقيدهء او هيچ."و حرف راست می زند

  .که به نحوی ريشه در روستا نداشته باشد

     

  فرار از خانه و آمدن به مادريد

  

   پايان    از  پس  که  شد  مجبور  ِسنِدر  پدر٬  با  ناسازگاری  خاطر به

تحصيالت دبيرستانی و در حالی که بيش از هفده سال از عمرش نمی گذشت 

اله های فراوانی از او در نشريات دانشجويی و تا آن موقع مق. به مادريد بيايد

  :خود او می نويسد. روزنامه های محلی به چاپ رسيده بود

  از ماه مارس تا ماه مه . با پدرم دعوا کردم و از خانه زدم به چاک" 

 جايی برای خوابيدن در مادريد نداشتم و شب ها را در ۱۹۱۸و يا ژوئن سال 

   به صبح می رساندم روی نيم(Retiro)پارک ِرتی رو  کتی   دار و . همهء

 يک مسواک بود  و  شانه  من يک عدد  ندار  ريش تراش نداشتم .  به احتياجی

  ."چون هنوز ريش در نياورده بودم

   يک طرف   طرفی  از  از  گرسنگی  پولی و  بی  و  پناه٬  سر نداشتن

 بگذراند  ِسنِدر روز های سختی را  باعث می شود که  ديگر٬ صبح يکی از .

٬ )فيلم ساز نامدار اسپانيايی ((Luis Buñuel)٬ لوئيس بونيوئل همان روزها

 که   جوانک آسمان جلی می افتاد  عبور از پارک رتی رو چشمش به هنگام

                                            
3     به    ِسنِدر  نامهء  والنتينا( Rodolfo Araus Ventura از  )پسر  تاريخ  در  اکتبر ٬۱۴

۱۹۶۶  



 ۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
 و به خواب عميقی فرو رفته بود دلش به حال او . روی نيمکتی دراز کشيده

   پستا  دو  و  سوزد  می (peseta) ای   صبحانه  خوردن  با  تا  دهد  می  او  به

   آوردحسابی  در  عزا  از  شکمی  بونيوئل .  دوستان  جرگهء  به  ِسنِدر  ها بعد

  .پيوست

  پيش از آمدن به مادريد٬ او يکبار ديگر هم از خانه فرار کرده و به  

. می رود و در داروخانه ای به عنوان پادو کار می کند(Alcañiz) آلکانيز 

 َتَوجُّه به تجبه همين جهت در مادريد هم طولی نکشيد  ربه ای که در  که با

   داشت  فروشی  شد–دارو  کار  به  مشغول  ای  داروخانه   در  اين . صاحب

داروخانه عالوه بر داروفروشی٬ ذوق روزنامه نگاری هم داشت و َمجّله ای 

  . ادبی منتشر می کرد

   اتاقی برای    هم٬  داروخانه٬  اين  در  کردن  کار  با  بود  توانسته ِسنِدر

 ادبی  استعداد  و هم  بکند  انتشار خودش اجاره  با  را  نگاری خود  و روزنامه

او تا آن موقع . آثاری از نظم و نثر در آن َمجّله٬ به ادب دوستان عرضه کند

 ر  نام  با  را  نوشته های خود  که .  ولی چون ديد خوسه ِسنِدر منتشر می کرد

   نام  رامون"بسياری از بزرگان ادب آن روز اسپانيا داشتند"
٤

 از آن   او هم ٬

  .  ِسنِدر را برای خود اختيار کرد. م رامون ُختاتاريخ به بعد نا

   وزرای    از  يکی  به  دارو  دادن  اشتباهی  خاطر  به  بد٬  بخت از

بازنشسته٬ کار او در آن داروخانه٬  ديری نپاييد و صاحب داروخانه مجبور 

  .شد  او را اخراج کند و بار ديگر دوران پريشانی او شروع شود

   دانشگاه   در  خواست  سال  همان  سال در  در  ولی  کند٬  نام  ثبت

   عّلت ۱۹۱۹ – ۱۹۱۸تحصيلی  به  های مادريد٬  کالس های درس دانشگاه

تعطيل شده بود و او " انفلوانزای اسپانيايی"شيوع نوعی بيماری مسری به نام 

هر چند که بعد ها در دانشکدهء ادبّيات و . نتوانست در ان سال ثبت نام بکند

 ولی کالس د  کرد٬  ثبت نام  نويسی و شرکت در امتحانات فلسفه  جزوه رس٬

چيز هايی نبودند که بتوانند عطش روح سرکش و نا آرام او را فرو بنشانند٬  

  .ازينرو تصميم گرفت که قيد تحصيالت عاليه را بزند

      سال  خدمت سربازی ۱۹۲۲در  به  يک سالگی  بيست و  سّن  در و

ز پايان خدمت پس ا. رفت و او را روانهء جبهه های جنگ با مراکش کردند

                                            
  : مانند  4

Ramón y Cajal 
Juan Ramón Jiménez 
Ramón Pérez de Ayala 
Ramón Valle Inclán 
Ramón Gómez de la Serna, etc. 



 ۸ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 آن   های معتبر  روزنامه  در  کشته  نگاری کار  عنوان روزنامه  به سربازی٬

عصر٬ آثاری در دفاع از جنبش های انقالبی و کارگری به چاپ رساند که از 

   کتاب  بود  ُجمله  امام"آن  رشتهء "  به  مراکش  جنگ با  براساس حوادث که

  .تحرير در آمده بود و به چندين زبان مختلف ترجمه شد

      سال  فعالّيت های انقالبی و ۱۹۲۷در  در  شرکت داشتن  ِاتِّهام  به ٬

  .جنبش های کارگری٬ دستگير و روانهء زندان شد

      اواخر  ۱۹۳۳در  سال  اوايل  نخستين  (۱۹۳۴ و  های  سال در

  . ٬ سفری به اتحاد جماهير شوروی کرد)جمهوری دوم اسپانيا

  مونيستی حمايت می او که در آغاز با شور و اشتياق از آرمان های ک 

 هرگز به   بی آنکه  دلسردی از آن رو گردان شد٬  با    گذشت زمان٬  با کرد٬

  . رسمی در حزب کمونيست عضويت داشته باشدصورت

  

  تيرباران همسر

  

  ٬ او )۱۹۳۶تابستان (موقعی که جنگ های داخلی اسپانيا شروع شد  

 د    خردسال خود٬  دو فرزند  همسر و  همراه ر يکی از تعطيالت تابستانی را

 گذراند  می  اسپانيا  مرکز  ييالقی  مناطق  ژنرال .  های  نيرو  حملهء  دنبال به

واقع در (فرانکو به اين منطقه٬ ِسنِدر زن و فرزندانش را به خانهء پدر زنش 

فرستاد و  شبانه و با تحمُّل خطرات زياد٬ پس از عبور از خّط آتش ) زامورا

 ب  سرباز  عنوان  به  را  خود  مهاجم٬  های  های نيرو  نيرو  از  ستونی ه

در ماه اکتبر همان سال و . جمهوريخواه که از مادريد اعزام شده بود٬ رساند

 از   پس  و  دستگير  را  او  همسر  فرانکو  سربازان  زامورا٬  سقوط  دنبال به

ولی خود او توانست به فرانسه فرار کند و . شکنجه های زياد٬ تيرباران کردند

پس از چندی .  را نيز به آن جا ببردبا کمک صليب ُسرخ٬ کودکان خردسالش

از فرانسه به اسپانيا بر می گردد و تقاضای اعزام مجّدد به جبهه های جنگ با 

ولی کمونيست ها که در گير اختالفات داخلی با . نيروهای فرانکو را می کند

 های کارگری بودند به تقاضای ِسنِدر وقعی نمی نهند و در نتيجه او  سنديکا

 در کنار فرزندانش مجبور می شود  را  ماه  دو  برگردد و  فرانسه  به  دوباره  

 بگذراند  ايراد .  برای  را  او  گيرد  می  تصميم  جمهوری  دولت  عوض٬ در

سخنرانی در بارهء موضع و موقعّيت جمهوری اسپانيا به دانشگاه های اياالت 

سپس از او می خواهند که . متحده و ديگر مراکز آموزشی٬ به امريکا بفرستد

 انتش  نام  به  تبليغات جنگی٬  به " صدای مادريد"ار يک مجلهء  در فرانسه را

 بگيرد  عهده .   سال  اواخر  جنگ های ۱۹۳۸در  پايان  به  مانده  يک سال  و

داخلی چندين بار تقاضای مراجعت به اسپانيا و پيوستن به نيروهای در حال 



 ۹ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
ی جنگ با سربازان فرانکو را می کند٬ که هرگز مورد موافقت کمونيست ها

تا اينکه پس از سقوط بارسلونا٬ از او دعوت می شود . اسپانيا٬ قرار نمی گيرد

 به   اميدی  و  بود  گذشته  کار  از  کار  ديگر  ولی  مراجعت کند٬  اسپانيا  به که

 همراه   به    گيرد  می  تصميم  او  نتيجه  در  نبود٬  خواهان  جمهوری پيروزی

  .فرزندانش٬ راه تبعيد در پيش بگيرد و به مکزيک برود

  

  زندگی در تبعيد  

  

   که جمهوری دوم در اسپانيا سقوط کرد و رژيم ۱۹۳۹از ماه آوريل  

 ِسنِدر در مکزيک می زيست و سپس ۱۹۴۲فرانکو به قدرت رسيد٬ تا سال 

او در اين کشور برای دومين بار . از آن جا راهی اياالت متحدهء امريکا شد

 ادبّيات اسپانيايی در  استاد  عنوان  به  و  های مختلف به ازدواج کرد  دانشگاه

  .تدريس پرداخت

   

      سال  درست ۱۹۷۶در و

 و   مرگ فرانکو  پس از يک سال

 او    از سی و هفت سال تبعيد٬ بعد

توانست  برای نخستين بار دوباره 

 زمانی   مّدت  و    بيايد  اسپانيا به

 خود   زادگاه  کشور  در طوالنی

 بماند .   سال  شهر ۱۹۸۰در  از ٬

 مقامات   با  گوی کاليفرنيا٬ سن ديه

 اعالم   و اسپانيايی تماس می گيرد

 امريکايی   تابعّيت  از  که  کند می

 و   کند  می  نظر  صرف خود

 تابعّيت   مجّدد  کسب خواهان

 است  اسپانيايی  دو .  درست ولی

 ژانويه ۱۶سال بعد يعنی در روز 

  . در امريکا ديده از جهان فرو می بندد۱۹۸۲

  

     رسول پدرام 

 مترجم رسمی زبان اسپانيايی

www.rpedram.com   

           

  
  رامون ُختا ِسنِدر در واپسين روز های زندگی 



 ۱۰ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
     

 

  

  

  

  

  

   يك روستائي اهل اسپانياياد بودمراسم 
 

 

روی تن٬ سرش را   بر مخصوص مراسم عزاکشيش دهکده٬ ردای

 بود و روی صندلی راحتی دسته داری  اشسينه دقيقه شماری می  خم کرده

 کرد  بوی اسفند ودر دفتر.   کليسا  می رسيد عود  مشام  به  ای از شاخه . بافه

در گوشه ای بر جای مانده بود٬  از عيد پاک هء قبل يکشنبکه ازهای زيتون 

 ی به ورقه های آهن می ماندند وخشکاز  شاخه های زيتون برگ .قرار داشت

 موقع عبور٬ تنش به آن ها نخورد٬ سعی می کرد (Mosén Millán)پدر می يان 

  . می ريخت زمينه می شد و بکندهخه  از شا برگ هاچون

 کليسا خادم
٥

 بود  و شد  آمد  در  خود  کوتاه  آستين  روپوش سفيد  با ٬ .

 دفتر کشيش   باز می صحن کليسا کوچکی در ء که به باغچهداشتدو پنجره

  . به گوش می رسيد های ُگنگ و مبهمی پنجره ها٬ صداآن سوی از . شد

  خشکو می شد صدای کشی بود ب تند و تند در حال جارويک نفر

  : ی هم می گفتيصدا. کشيده شدن جاروب را بر روی سنگفرش ها شنيد

 .کوچولو ایماري ماريا٬  

 ٬ملخی   پنجرهکنار در  بازء  نيمه  ای گير ٬  برگ بوته ميان شاخ و

   نجات  برای  و  بود  نوميدانهکرده  کرد جانش  می  َتَقّال .   ترکمی  در  ودور

 پيش خود فکر کرد پدر می يان.  می کشيدنزديکی ميدان دهکده٬ اسبی شيهه

   "که  مثل هميشه در دهکده ول استپاکوی آسيابان يابویبايد  که به  ." باشد

ول بودن آن اسب در کوچه های ده باعث می شد که خاطرهء  ٬کشيشگمان 

  .و  سرنوشت رّقت بار و  تأثر انگيز او هرگز از ذهن مردم محو نشود پاکو

   

                                            
5
  خادم   اسپانيايی .  به انگليسی monaguilloبه  altar boy و  يا .  و پسر بچه های دوازده

  م. سيزده ساله ای که به کشيش در انجام مراسم مذهبی در کليسا کمک می کنند



 ۱۱ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
   بر کشيش٬  را  ها آرنج

 دست  روی  هء  داده  تکيه  وصندلی

 رابازوان   صليبش  روی  وار بر

 دوزی  مليله  سياه  اش ردای  شده

 و  بود  می گذاشته  دعا  لب  زير

٬ پنجاه و يک سالدر طول . خواند

 او ياد گرفته بود که چگونه ضمن

فکر ٬ در آن واحد تکرار آن دعا ها

 ديگری   های  چيز  متوّجه  را خود

 بکند  هم حول و  در کشيشافکار .

او چشم . دهکده دور می زدحوش 

 ا به کليسا خويشان متوّفآمدن به راه

 اطمينان  و بود٬  ها  آن  آمدن به

 مجلس .داشت  به  شد  می  مگر

 ترحيم  ای٬   مرده  چند کسی هر

 تقاضای   نيامد باشدنکردهبرگزاری آن را ٬!   بود که واراميد  می يانکشيش.

   اقوام  از  اوامتوّفغير  دوستان  کنند٬  پيدا  آن مجلس حضور  در   هم .   بهولی

   دوستان  نداشتآمدن  چندانی  اميد   .     همهءتقريبًا  دو  دهکده٬اهالی  از غير

 متنّفذخانواد دون هء
٦

   (Don Valeriano) والريانو   و  Don) گوِمرسيندودون

Gumersindo)مدندبه شمار می آ پاکودوستان   از٬   پول دارهء سومين خانواد.

 يعنی خانواددهکده   اونه دوست هم ٬ (Cástulo Pérez) کاستولو پرز آقای هء٬

  . ی داشت دشمن با اوبود و نه

را که در گوشه ای افتاده  کوچکی  ناقوس.از در وارد شد خادم کليسا

  وبود برداشت گرفت تا صدا   راهء آنزبان دستيک  زير بغل گذاشت و با

  :  پرسيد از اوپدر می يانموقع بيرون رفتن٬ . دنکن

 ا هنوز نيامده اند؟ّف خويشان متو

  : گفتجواب در  خادم

   کدام خويشان؟

  حواّست کجاست؟؛ مگر پاکوی آسيابان يادت رفته است؟

 پدر! چرا  است٬   يادم  پيدا .  کلهء کسی در کليسا ولی هنوز سر و

 .نشده است

                                            
6
دون پيش از اسم . ست" آقا" در زبان اسپانيايی به معنای (señor) و سنيور (don)دون  

  م . کوچک و سنيور پيش از نام خانوادگی افراد قرار می گيرد

  
  (Antonio Ferrandis) آنتونيو فررانديس

  در نقش کشيش



 ۱۲ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
   پاکوی  به  که  حالی  پسرک در  ديگر  بار  کرد  می  فکر به آسيابان

چطور ممکن بود که او پاکوی آسيابان را فراموش کرده . رفت کليسا شبستان

 باشد؟  بود .  چشم های خودش ديده  با  او مرگ پاکو را  پس از  دهکدهمردم.

  :ی از آن را حفظ بودي هاقسمت برايش ساخته بودند و او تصنيفیمرگ٬ 
  

   ٬ پاکوی آسيابان!اوناهاش"  

    البه کنان و گريان٬ 

    " تا کيفرش رو ببينه.ميره طرف قبرستان 

  

   حقيقت   پاکو  بودن  گريان  او  نداشت٬  که  بود  ديده  خادم  خود چون

پاکوی آسيابان با همين چشم های خودم  "–او پيش خود گفت . گريه نمی کرد

 که من بودم. بودند٬ ديدم (Cástulo) آقای کاستلوبقيه که در داخل اتومبيل را با 

قوطی تـَدهين
۷

 خادم٬ تصنيف ." به پای مرده ها بمالدپدر می يان را بردم تا 

بر لب٬ همچنان در رفت و آمد بود و بی آنکه  خودش متوّجه باشد٬ قدم پاکو 

 .هايش را با ريتم آن همآهنگ می کرد

 

  می رسند پای ديوار کاه گلی٬.. ."

    ."!ايست: سر دسته٬ فرمان ميده 

  

   عيد پاک و حرکت  ايام٬ خاطرهء دسته های مذهبیسر دسته کلمهء 

" در باغموعظه " نيايشمردم در مراسمموزون م های گا
۸

خادم  را در ذهن 

سوخته از پنجره ها به درون آمد و  بوی علفدر اين لحظه٬ .  زنده کردکليسا

 پدر می يان را که ٬بوی اين علف های سوخته. کليسا را پر کرددفتر فضای 

   خواندنلمشغوهمچنان  دعا  اش     جوانی  های  روز  ياد  به  حسرت  با بود

در کتاب ُمَقّدس٬  که به قولگذاشته بود  یو پا به سّن شده حاال پير او. انداخت

   نمی کندآن سّن  در دهان آدمی مزه  نمک هم  و .  می خواند او زير لب دعا

ر با گذشت زمان بر اث سرش را به جايی هميشگی در ديوار تکيه داده بود که

                                            
7
آخرين مراسمی که پيش از خاکسپاری مرده٬ در دنيای کاتوليک مذهب .  روغن مالی  

  م. انجام می گيرد
8
 فرانسوی    پاک٬ از کلمهء  pâques عيد  يا  در عالم " هفتهء ُمَقّدس" و مراسمی است که

 ماه   در  آسمان٬  به  او  عروج  و  مردگان  ميان  از  حضرت مسيح  برخاستن  ياد  به مسيحّيت

 شود  می  برگزار  فروردين .   از  باغ"منظور  در  که "موعظه  است  ای  موعظه  آخرين ٬

٬ او را به حضرت مسيح در باغ زيتون خطاب به ياران خود کرده است و پس از آن موعظه
 م . صليب کشيده اند



 ۱۳ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
  .تکيهء سر٬ لکهء سياهی در آن جا به وجود آمده بود

   روشن کند و جام شراب ُمَقّدس و    را  تا شمع ها خادم در تکاپو بود

  .کتاب دعا را برای کشيش آماده سازد

    ."کسی در کليسا نيسـت؟: "کشيش يک بار ديگر پرسيد 

 .خير قربان 

ا هنوز وانگهی٬ دهاتی ه. »زود است« : پدر می يان پيش خود گفت

صدای .  می بايست آمده باشندمتوّفا خانوادهء  افرادولی. نداشته اند خرمن بر

  هاناقوس  کندی که در مراسم عزا٬ ٬ به گوش می تأنی نواخته می شود و با

نوک کفش هايش از زير ردا بيرون . پدر می يان پاهايش را دراز کرد. رسيد

  ون های راديش نخ نما بودسر آستي.  نمايان شداتاقو بر روی زيلوی کف  زد

 کفش هايش در  ها چرم  ترک برداشته يجا  می شود٬  رفتن تا  موقع راه ی که

کّفاش تازه ای به دهکده . کشيش پيش خود گفت بايد بدهم تعميرشان کنند. بود

کّفاش قبلی هر چند به کليسا نمی آمد ولی سفارش های کشيش را با . آمده بود

 پولطيب خاطر  و  داد  می  می گرفت انجام  او  از  کّفاش و  . کمتری هم آن

  . بودنددوستان صميمیپاکوی آسيابان 

  

  

 پاکو   به  کليسا  همين  در  که  آورد  خاطر  به  را  روزی  يان  می پدر

  
در همين کليسا غسل تعميد داده و بر گهوارهء او دعای خير پاکو را خود کشيش می يان 

  . خوانده بود



 ۱۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 بود  داده  غسل تعميد  و صبح روز غسل .  آفتاب نيمه زردی می تابيد تعميد٬

ميدان کف ی که روز پنجشنبهء ُمَقّدس در ي که شن ها يخ بندان بود سرد وچنان

 کرد  می  قروچ  قرچ٬  پا  زير  بودند٬  کرده  پخش  زمين  روی  مادر .دهکده

 تعميدی  الی  که  را  بچه  قشنگی٬  آغوش داشتقنداق  در  بود   پيچيده روی .

 سفيدقنداق  بوی پارچهء  بوددند کشيده  ُقّالب دوزی شده  سفيد  ابريشم  با   . که

 می   بيرون  مذهبی  مراسم  و  اعياد  در  فقط  را  خود  تجّملی  اشياء    ها دهاتی

موقع ورود بچهء تعميدی به کليسا٬ ناقوس های . آورند و به نمايش می گذارند

از طنين ناقوس می شد حدس زد . کوچک را با ضربه های شاد می نواختند

اگر پسر . که می خواهند غسل تعميد بدهند دختر است يا پسرکه بچه ای را 

 می کرد  ناقوس اين طور صدا  بود؛  دختر( تر–ُدخ :  په )  ره  سه– نيست٬

(Lérida) ِلريدا دهکده در حاشيهء ناحيه ای از . )پسره(
۹

 قرار داشت و به همين 

به کار  در مکالمات خود زبان کاتاالنجهت روستاييان گه گاه کلمه هايی از 

  .می بردند

 در   ها  قال بچه  قيل و  تعميدی و همراهان٬  رسيدن نوزاد  با هميشه

 بچه٬ پاکتی کاغذی به همراه می آورد و تعميدیپدر . ميدان دهکده بلند می شد

 ها   به طرف بچه  و  می کشيد  بيرون  نـُقل  قندی و  مشت بادام  آن مشت٬ از

ار را نکند؛ بچه ها َدم می  می دانست که اگر آن کتعميدیپدر . پرتاب می کرد

 به  در اشاره به تر و يا خشک بودن قنداق بچه گيرند و با کلماتی رکيک 

  .پيشوازش می روند

صدای بر خورد بادام های قندی به در و پنجره و گاهی به سر خود 

از برج . بچه ها که همچنان داد و قال می کردند از هر طرف شنيده می شد

وچک به گوش می رسيد که با دينگ و دانگ خود می کليسا٬ صدای ناقوس ک

 "گفت  په  تـَر–ُدخ :  و يکی ." َسِره– نيست؛  بودند  روستاييان صف کشيده

 کشيشی بر جا پدر می يان با ردایپس از ديگری  به درون کليسا٬ که در آن 

  . تن٬ چشم به راهشان بود٬ قدم می گذاشتند

 خاطره  غسل تعميد٬  مراسم  ها  آن روز برای از ميان صد ء مراسم

پاکوی آسيابان کشيش اهمّيت ديگری داشت٬ چون آن روز٬ روز غسل تعميد 

زن .  سوگوار بودندبرخی از حاضران در مراسم آن روز٬ سياه پوش و. بود

مرد ها هم پيراهن . ها روسری و رو دوشی سياه بر سر و دوش خود داشتند

                                            
9
در زبان .  نام شهر و ناحيه ای است واقع در شمال شرقی اسپانيا و غرب ايالت کاتالونيا  

ولی  (niña) و به دختر بچه می گويند نی نيا (niño)اسپانيايی به پسر بچه می گويند نی نيو 

االنی هستند٬ از زبان دهاتی ها  که دو کلمهء کات(nena) و ِننا (nen)در متن اصلی کتاب ِنن 
  م. به کار رفته است و اشارهء نويسنده به اين موضوع می باشد



 ۱٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
زير رواق محّل  تعميد هم از سنگاب واقع در . های يقه آهاری پوشيده بودند

  .رازهای قديمی زيادی حکايت داشت

 مهمان   ناهار را  بود که در روز تعميد٬ از پدر می يان دعوت شده

 تدارک زيادی نديده بود چون در آن سال آن ها. خانوادهء پاکوی آسيابان باشد

 ميهمانی های  تشريفاتها٬ ميهمانی هايی که در فصل زمستان داده می شد٬

 نداشتتا  بستان را .   رویبر پدر می يان به خاطر می آورد که در آن روز٬

 ميز٬ شمع های مارپيچ زينتی گذاشته بودند و در گوشه ای از اطاق نيز يک

در کنار گهواره٬ مادر بچه با سری کوچک و سينه . گهوارهء بچه قرار داشت

پدر بچه هم . دايستاده بوسر پا  و وقار مادران تازه زا٬ متانت با برزگی يها

يکی از آن ها به گهوارهء نوزاد نزديک . از دوستان خانواده پذيرايی می کرد

  :شد و از پدر بچه پرسيد

  .پسر تو است؟ 

پدر بچه با لبخندی معنی دار٬ به خاطر سئوالی به اين واضحی؛ در 

 پسر زن من که ! ای بابا–جواب گفت   باشد  ولی هر چه  نميدانم  هم  خودم ؛

 هست  به د.  زو  صدای بلند   زير خندهدنبال آن با  از سرش پدر می يان.  را

  : و گفتبرداشت روی کتاب دعايی که داشت می خواند

 است   خوب چيزی  نزاکت هم  ادب و  جور .  اين  از مقصودت

  .شوخی ها چيست؟

  ٬ ماما و (Jerónima) خـِرونيمازن ها هم زدند زير خنده؛ مخصوصًا

 داشت بشقابی از س  که  هم  ده  ليوانی از شراب شيرينقابلهء وپ جوجه و
۱۰
 

برای زائو می برد٬ بيشتر از همه خنديد و آنگاه قنداق را باز کرد تا تنزيب
۱۱
 

  . ناف بچه را عوض کند

 گفت   بچه  اندام  قسمت مردانهء  به  اشاره  با  او  اين ميگن :  به

 !پسر دهاتی  به سينه ات ؛  مطمئنم که هيچ دختری دست رّد  

نخواهد زد
۱۲
.  

 يدیتعممادر   هم  موقع برگزاری يک ريز  بچه  که تکرار می کرد

مراسم غسل تعميد٬ پسرک در تمام مّدت زبانش را برای چشيدن نمک بيرون 

 از   و  پسری با اين می آورد  آينده  در  نوزاد  می گرفت که  نتيجه حرف خود

پدر بچه که . نمک و تو دل برو برای دختر ها و زن ها از آب در خواهد آمد

  :ش بود لحظه ای برای ديدن نوزاد َتَوقُّف کرد و گفتدر جنب و جو
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 moscatel شراب  
11
  م.  پارچهء نازک پنبه ای 
12
  . م» .مطمئن ام که از هيچ مجلس رقصی بيرونت نخواهند کرد«:  متن اصلی  



 ۱۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 دنيا !زندگی عجب چيزی است   به  اين کوچولو  پيش از اينکه ؛

بيايد٬ من فقط پسر پدرم بودم٬ ولی حاال هم پسر پدرم هستم و 

 پسرم  پدر  هم  داد.  ادامه  بلند  صدای  با  و  روزگار٬ : گردش

  . خواهد بودهمواره بر همين مدار بوده و از اين به بعد نيز

 می دانست که برای ناهار٬ خورشت کبک پخته قبلپدر می يان از 

 بودند  يخورشت کبک غذا.  به  که  صرف می شدکّراتی بود  خانه  اين .  در

وقتی بوی خورشت کبک از آشپزخانه بلند شد٬ او از جای خود برخاست؛ به 

دعا٬ تعويذ کنار گهواره رفت و از الی کتابچهء
۱۳

د و آن  کوچکی را در آور

 زير بالشت نوزاد گذاشت  را نگاهی به بچه انداخت و دعايي به زبان التين .

.تا دنيا٬ دنياست هرگز بال نبينی: که مضمون آن چنين بود خواند
۱٤

 نوزاد که 

پدر . زدانگار می دانست همهء نگاه ها متوّجه است٬ در عالم خواب لبخندی 

به : "  گفتکر فرو رفت ومی يان موقع دور شدن از گهواره٬ لحظه ای به ف

 خندد؟  می  ."چه  به  آورد٬  زبان  بر  بلند  صدای  با  حرف را طوری که  اين

  : گفتکشيشدر جواب  او ِخرونيما هم شنيد و

خواب رودخانه هايی که شير و مير داغ در . خواب می بيندالبد  

  .آن ها جاری است

"شير و مير"کلمهء هر چند 
۱٥

 ٬ تا حّدی نامأنوس به گوش می رسيد

به همين  چون او هميشه تعجُّبی نداشت چندان از دهان ِخرونيما ولی شنيدن آن

  . حرف می زدنحو

 آمدن آخرين نفر از مهمانان٬ صرف ناهار شروع شد  با در صدر .

مادر بزرگ هم با اشاره به سر ديگر ميز به . ميز پدر خوشبخت بچه نشست

  :کشيش گفت

  .  بنشيندپدر می ياندر اين جا هم پدر ديگر٬ يعنی  

 بزرگ   مادر    که  جايی  در  نشستن  پس از  و  اطاعت کرد کشيش 

 دو بار از مادر متولد شده  فی الواقعاين بچه٬: کرده بود؛ گفتبرايش تعيين 

 دنيای ديانت؛ که است٬ يک بار برای آمدن به اين دنيای خاکی و بار ديگر به

  . در اين دنيای دومی٬ پدر او٬ شخص کشيش است

  

***  
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  فرهنگ معين. و بندند دعايی که برای رفع بال و دفع چشم زخم به گردن يا باز 

14  Ad perpetuam rei memoriam. 
  .م» ٬ تا دنيا دنياستتا ابداآلباد «:به التين

در بهشت رودخانه هايی از : " اشاره به يکی از روايت های مذهبی است که می گويد  15
  م ." شير و عسل روان است



 ۱۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
 می خواست که برای کبک ها نوچکشيد نمی غذا زياد  يان پدر می

  . معده اش جا باقی بمانددر

هنوز پس از گذشت بيست و شش سال٬ کشيش هنوز آن کبک ها را 

بوی همچنان  و صبح ناشتا و پيش از شروع مراسم کليسا٬ می آوردبه خاطر 

شام خود  در مند با آن پخته بود راسير و سرکه و روغن زيتونی که کبک ها

 بر تن و گوش به . حّس می کرد سعی  ناقوس ها٬ طنينکشيش می يان٬ ردا

به   نگاهی. را فراموش کندء آن روز خاطره٬  هم که شده ای برای  لحظهکرد

 کرد٬ خادم  آستانهء که  در  دهان  سعی می کرد انگشت به  و  بود  ايستاده  در

  :بقيهء تصنيف را به خاطر بياورد

  

  دشان٬دارند می َبَرن.. ."

َکت
۱٦

  ." بسته می َبَرند شان

  

 خاطر می آورد  خوبی به  به  خادم  را  آن صحنه  ای خونين : صحنه

  .بود و همراه با شليک گلوله های زياد

 دوبارهکشيش   را  مهمانی  آن  خواست خاطرهء  خود   می  ذهن در

زنده کند که خادم برای اينکه حرفی زده باشد٬ رشتهء افکار او را پاره کرد و 

  : گفت

 يانپ   می  در  شده  چه  امروز  دانم  کليسا است  نمی  به  کسی که

  !نمی آيد؟

ماليد٬ همان گردنی پاکو روغن مقدس را خود کشيش به پشت گردن 

او پيش خود فکر . ٬ دو چين گوشتی در آن به وجود آمده بودچاقیشّدت که از 

حاال آن سر و گردن در زير خاک است و شايد هم خاک شده باشد و : "کرد که

 غبارخ  با ."اکش هم  نوزاد  پدر  مخصوصًا  همه٬  تعميد  غسل  در صبح روز

. نوعی خوشحالی توأم با تشويش و اضطراب به صورت بچه نگاه می کردند

رمز از  يک نوزاد٬ اسرارآميز و پر مانندبه راستی که در اين دنيا هيچ چيز 

  .و راز نيست

ده ای مذهبی پدر می يان به خاطر می آورد که خانوادهء پاکو٬ خانوا

 پشم   يکی  بکند؛  نذر  کليسا  به  را  چيز  دو  ساله  عادت داشت همه  ولی نبود

از نظر پدر . تابستان به کليسا می دادند گوسفند و ديگری گندم بود که در چّلهء

انجام می  اين کار را بيشتر به خاطر حفظ آداب و رسوم سنتیمی يان٬ آن ها 

  . از انجام آن غافل نمی شدند وقت همهيچ و ٬ مذهبی ایفريضهانجام دادند تا 
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...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 با وّراجی و يا  به خاطر حرفهء قابلگی٬ وِخرونيما عادت داشت که

اش؛ هر چند گاه يکبار آرامش دهکده "  خودمانیحرف های"به قول خودش 

و به همين خاطر می دانست که کشيش نظر خوشی نسبت به . را بر هم بزند

 برای دفع تگرگ و سيل٬ دعايی عجيب و عادت ديگر او اين بود که. او ندارد

غريب می خواند و دعای خود را با گفتن يا حضرت عادل٬ يا حضرت قاهر٬ 

 به پايان می برد و يک   از کليهء بلّيات حفظ فرما؛  را يا حضرت حاضر ما

ُجمله ای که کشيش هيچ وقت . جملهء بی معنی التين هم پشت َبند آن می کرد

   سر  آن  معنای  از  بياوردنتوانست  در  ساده ِخرونيما.  روی  از  را  جمله  آن

 از کجا   آن را  که  او می پرسيد  و وقتی کشيش از  زبان می آورد لوحی بر

  .آورده است؛ جواب می داد که از مادر بزرگش به ارث برده است

 اگر به گهوارهءيقين داشتپدر می يان    که با  می شدنزديک  بچه

 داشت اگر  عادتِخرونيما. يدا می کرد٬ در زير آن طلسمی پ بالشتبلند کردن

برای مصون ماندن از زخم اسلحهء سرد و يا به قول خودش٬ زخم  پسر بود٬

آهن؛يک عدد قيچی به صورت باز و صليب وار و در صورت دختر بودن٬ 

گل سرخی را که خودش در نور ماه خشکانده بود برای خوشگلی و جلوگيری 

  .شت نوزاد بگذارداز عادت ماهانهء دردناک ؛ زير بال

   که  افتاد  اّتفاقی  حين  همين  رادر  يان  می  دل پدر  ته  از  حّدی  تا

 جوانی بود از در وارد شد٬ سالمی کرد پزشک دهکده که مرد. خوشحال کرد

  و؛ ورود به اتاق بخار گرفته بود برداشت تا پاک کندموقعو عينکش را که 

با قيافه ای جّدی  بچه٬ پس از معاينهء. نوزاد  رفت به طرف گهوارهءيکراست

 آن تنزيببه ِخرونيما  گفت مبادا بار ديگر به ناف بچه دست بزند و يا خطاب 

 را عوض کند  لحنی .  با  همه  که و بدتر از همه طوریآمرانه٬اين حرف را

 .  بر زبان آورد٬بشنوند حّتی آن هايی هم که در آشپزخانه بودند حرف همه٬

  .دکتر را شنيدند

 به محض رفتن دکتر٬ ِخرونيما همان طوری که  می شد حدس زد٬

 خالی کردن ّدق دلی اش  به  شروع کرد  دکتر های ميان سال .  با او گفت که

 است٬ ولی اين جوانک فکر می کند که عقل کّل است هيچ وقت مشکلی نداشته

 تا   نازی؟؛  می  چه  به  بگو  اند؛  راست گفته  داند؛  می  او  فقط  را  چيز و همه

ِخرونيما٬ . است ادا و اطوار اين دکتر بيشتر از معلوماتش .بگويم چه کم داری

می گفت مگر نمی . شير کنددر اين ميان خواست شوهر ها را هم عليه دکتر 

 می شود و موقع لباس عوض کردن زن   وارد خانه ها بينيد چطور سر زده

چه زن هايی که  موقع بستن سينه . خانه  يک راست به اطاق خواب می رود

غير از جيغ زدن و يا فرار به اطاقی .  با زير دامنی غافلگير نشده اندبند و يا

آيا سر زده وارد !. ديگر؛ بيچاره ها چه کار ديگری از دستشان ساخته است؟
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شدن يک مرد عزب به خانهء مردم٬ دور از ادب و نزاکت نيست؟ اين است 

 هيچيک ِخرونيما يک ريز حرف می زد بی آن که. طرز رفتار اين آقای دکتر

  :باألخره صدای پدر می يان در آمد که گفت. از مرد ها به حرفش گوش کند

    دکتر٬ خـِرونيما  باشد  چه  هر  نزن؛  خودی  حرف بی  قدر اين

  .دکتر است

 ازيک  ی  از  تقصير  که  گفت  هم  بلکه  خـِرونيما حاضران نيست٬

   .تقصير از آن ُتنگ شراب است

 و کار حرف می زدند٬ روستائيان راجع به چيز هائی مرتبط با کشت

از قبيل اينکه گندم خوب رشد کرده و حبوبات جوانه زده است و  خوب است 

پدر . که خربزه و کاهو در فصل بهار کشت شود؛ و حرف هايی از اين دست

وقتی ديد که دهاتی ها روده درازی می کنند حرف آن ها را بريد و  می يان

 ساکت ايستاده بود و گوش می ما٬ِخروني. شروع کرد به تقبيح کار های خرافی

  . داد

 به زبان خود دهاتی ها  کشيش در بارهء موضوع های خيلی جّدی٬

و در ادامهء حرف . حرف می زد تا همه٬ آنچه را که او می گفت بهتر بفهمند

هايش گفت که کليسا به اندازهء خود والدين نوزاد از به دنيا آمدن او  خوشحال 

 جادو و جنبل٬ که کار ابليس است و ای بسا ممکن است و می بايست او را از

و افزود کسی چه می داند . است روزی صدمه ای به او برساند٬ محافظت کرد

 . شايد اين بچه٬ روزی به يک ُمنجی  تازه برای دين مسيح تبديل شود
 گفت   "پدر بچه  روی پای :  که چطور بتواند  بگيرد  ياد  کند خدا

   از  خوبی  زارع  و  بايستد  دسترنج  خودش  نان  و  درآيد آب

  ."خودش را بخورد

  : برای اينکه لج کشيش را در بياورد گفت وزد زير خنده ِخرونيما

ک هر چه که به پيشانی اش نوشته شده است٬ همان خواهد پسر 

 .همه چيز؛ غير از کشيش. شد
  :ُبهت زده  به ِخرونيما انداخت و گفت پدر می يان نگاهی

 ! هستییبی شعورِخرونيما٬ عجب آدم  
  

***  

 گرفت  را  و سراغ ِخرونيما  شد  کسی از در وارد . در همين لحظه

پس از رفتن او٬ پدر می يان به گهواره نزديک شد٬ بالشت زير سر بچه را 

 يک   و  ميخ  آن يک عدد  زير  در  و  کرد  بلند  کهعدد  کرد  کوچک پيدا  کليد

  :داد و گفتآن ها را برداشت و به پدر بچه . صليب وار روی هم قرار داشتند

  !مالحظه می کنيد  
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مباشر ٬ روزی پاکوی کوچولو حتی اگر :افزودی خواند و يآنگاه دعا

 بشود  معنوی او زمين های زراعتی هم  همچنان فرزند  باقی ؛  و ماندخواهد

 باشدکشيش  او  که  بگيرد ی  عهده  به  را  او  معنوی  هدايت  که  است . موّظف

   کشيش می دانست که  َجِخرونيما  و  جادو  اشبا  توانست نبل  خيری نمی  نه

  .ونه شّری برای اوباشد داشته برای بچه 

٬ يعنی زمانی که پاکوی کوچولو به پاکوی بزرگی تبديل مدت ها بعد

زمانی هم که پدر می يان می حتی  و  معاف گرديدخدمت سربازیاز شد و 

 ولی پير. خواست مراسم سالمرگ او را برگزار کند؛ ِخرونيما٬ هنوز زنده بود

  . و خرفت شده بود و ديگر کسی به حرف هايش گوش نمی کرد

 به   سرکی  وقت يکبار  چند  از  و هر  بود  ايستاده  در  دم  کليسا خادم

  :بيرون می کشيد و بعد رو به کشيش می کرد و می گفت

  .هنوز کسی نيامده است 

 گفت  پيش خود  انداخت و  باال  "کشيش ابروهايش را  نمی :  در سر

 ."آورم  مردم  پاکودهک همهء  داشت راده   دوست  دون .  از غير

 و شايد هم آقای کاستولو (Valeriano) والريانو دون٬ (Gumersindo)گوِمرسيندو

   (Cástulo Pérez)ِپِرز  درستی نمی توانست فکر اين آخری را  ولی کسی. به

 بخواند  خادم.  و  زد  خودش حرف می  با  لب تصنيف همچنان  زير  را  پاکو

  :زمزمه می کرد

  

  ؛ و کمر چراغ ها رو به کوهنور.. ."

  ."و سايه ها رو به تاکستان کشيده می شد

  

 پدر می يان   چنان ا بسته انچشمبا  دمی کشير انتظهم او جزئيات .

 از زمان بچگی پاکو به خاطر آورد  ای را  تازه  مثل فرزند به آن پسرکاو .

 بودخودش   او عالقمند  و پسرک هم همينطور به  داشت٬  عالقه  و حيوانات.

 دلبستگی پيدای ان به کسی کوچکچه هاب  را   می کنند که آن ها دوست واقعًا

  .داشته باشند

می شد٬ يعنی از خانه  فرار » جيم«شش ساله که بود پاکو از خانه 

 پيوست  می  دهکده  بزرگتر  های  بچه  به  و  کرد  می  داخل .  از  زده سر

 هنوز .آشپزخانهء مردم سر در می آورد و کسی هم کاری به کار او نداشت

 بچهء همسايه: " زبان دهاتی هاست که می گويدورد اين ضرب المثل قديمی

 عروس و يا داماد تو از آب  روزیکسی چه می داند شايد ٬ کنرا تر و خشک
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 آيد "در

۱۷
   پاکو.  که  داشت  شش سال  از  بيشتر  به  راکمی  بار  اّولين  برای

و٬ گاه به گاه به  بود٬ و پاکدور و برخانهء کشيش در همان . فرستادندمدرسه 

 پاکو با جان و دل به ديدنش می  کهکشيش هم وقتی می ديد. ديدنش می رفت

  و به او شمايل های رنگی می دادآيد خوشحال می شد موقع بيرون روزی .

  :به او گفت ؛ کّفاشسينه به سينه شدآمدن از خانهء کشيش٬ پسرک با کّفاش 

  !می بينم که خيلی با پدر می يان دوستی 

 شما با او دوست نيستيد؟مگر  
٬ کشيش جماعت در اين دنيا بيش از ! ببينکّفاش با کنايه جواب داد 

 از حساب پدر می يانولی . هر کس ديگری  زحمت می کشد تا زحمت نکشد

او يک فرشته. ديگر کشيش ها سواست
۱۸

  . است

را چنان با احترام  بر زبان آورد که کسی در جّدی " فرشته"کلمهء 

  .او ترديد نکرده باشدبودن حرف 

مثًال .  هر روز چيز تازه ای در زندگی کشف می کردپاکوی کوچولو

روزی کشيش را در حال عوض کردن ردايش ديد و همين که متوّجه شد که 

او در زير دامن ردا شلوار هم بر تن دارد٬ تعجُّب کرد٬ چون فکر می کرد که 

  .کشيش فقط دامن می پوشند

می خورد٬ با مهربانی حال  بر پاکو پدر  به که پدر می يانهر وقت

  :پسرک را می پرسيد و می گفت

  وارث پدر کجاست؟ 

دهاتی ها با سگ هايشان با بی .  سگی زشت و الغر داشتپدر پاکو

رحمی رفتار می کنند و شايد به همين خاطر باشد که اين حيوانات از آن ها 

زير پسرک را تا دم اين سگ بعضی روز ها٬ آرام و سر به . حساب می برند

  .در مدرسه همراهی می کرد و مراقب او بود

   گربهء خانه هم حّق خيلی پاکو  که  آن سگ بفهماند  به  تا سعی کرد

 گربهء   اينکه  تا  نبود؛  بدهکار  اين حرف ها  ولی گوش سگ به حيات دارد٬

 خواست دنبال گربه برود و او را به پاکو می. بيچاره فراری شد و زد به کوه

ر گرداند ولی پدرش به او فهماند که رفتن به دنبال گربه فايده ای نداشت خانه ب

جغد ها٬ . چون ممکن بود که حيوانات وحشی٬ تا آن موقع آن را کشته باشند

معموًال ميانهء خوشی با موجودات ديگری که مثل خود آن ها در تاريکی می 

                                            
 بينی بچهء همسايه ات را پاک کن و او را به : " اين ضرب المثل در اصل چنين است  17

 ضرب المثل باال در مورد کسی گفته می شود که بخواهد با کسی که هم شأن ".خانه ات بپذير
 نيست وصلت کند  او  تراز  هم  و  مورد .  اين  در  را  المثل  آن ضرب  ذکر  از  نويسنده قصد

 م.بخصوص متوّجه نشدم
18
  م. است" قديس" در متن اصلی  



 ۲۲ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
. شند و می خورندجغد ها گربه های آواره را می گيرند٬ می ک. بينند٬ ندارند

 اسرار آميز تر و خوفناک تر برای پاکوپس از شنيدن اين موضوع٬ شب ها 

از هميشه شد و او هر موقع که به رختخواب می رفت گوش هايش را برای 

  . شنيدن صدا هايی که از بيرون خانه می آمد٬ تيز می کرد

اگر شب از آن جغد ها بود٬ در عوض٬ روز به بچه ها تعّلق داشت 

 د و  بود و ترس و دلهرهء شب٬ پاکو  حسابی بازيگوش شده ر هفت سالگی٬

  .مانع دعوا هايش موقع خروج از مدرسه در طول روز٬ نمی شد

در آن سّن و سال به يک وردست حسابی برای خادم کليسا تبديل شده 

 خدمت می کرد  می گرفت و در کليسا  را  خادم  جای خود  گاه  به . بود و گاه

ی های مورد عالقهء بچه های دهکده٬ يک تپانچهء قديمی يکی از اسباب باز

رولور
۱۹

 بود که دست به دست می گشت و هر هفته در دست يکی از آن ها 

 بود  به خاطر برنده شدن در شرط بندی و يا –اگر اين تپانچه به هر دليلی .

 می افتاد؛ او هيچ وقت آن را از خود دور نمی چنگ پاکو به –پشک انداختن 

 وقع خّدامی در کليسا٬ در زير روپوش به کمرش می بستکرد و م روزی .

موقع عوض کردن کتاب دعا و زانو زدن در برابر محراب٬ تپانچه لغزيد و با 

چند لحظه ای در همان جا بود که دو نفر . صدايی رعد آسا به کف کليسا افتاد

 کنار باپاکو ولی . از خادمان ديگر برای برداشتنش بر روی آن شيرجه رفتند

روپوش خود را باال زد٬ و تپانچه را در . زدن يکی از آن ها٬ تپانچه را قاپيد

  :کمربند خود جا داد و در جواب دعای کشيش گفت

و همراه روح و روان تو نيز 
۲۰
 .  

 زد و با عصبانّيت٬  بعد از پايان مراسم٬ پدر می يان٬ پاکو را صدا

. در پشت محراب قايم کرده بودولی پاکو آن را قبًال . تپانچه را از او خواست

 نکرد  گشت٬ ولی چيزی پيدا  پدر می يان پسرک را پاکو آن چنان منکر شد .

که حتی َجّالدان دستگاه تفتيش عقايد هم نمی توانستند٬ چيزی از زير زبانش 

  : باالخره پدر می يان٬ کوتاه آمد و فقط از او پرسيد. بيرون بکشند

 می   چه  برای  را  تپانچه  اين  می پاکو٬  را  کسی  چه  خواهی؟

  خواهی با آن بکشی؟

 .هيچ کس را 
 که   بود  داشته  بر  اين خاطر  به  را  تپانچه  آن  او٬  که  کرد  اضافه و

                                            
19   revolverم. ٬ تپانچهء توپی  
20
خداوند يار و همراه  (.Dominus vobiscumمی گويد   وخواند به التين دعا می کشيش   

 روح و هو همرا( .Et cum spiritu tuo:  جواب می دهدخادم همو  ) باشدجسم و جان شما

  م).  نيزروان تو
  



 ۲۳ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
اين جواب زيرکانه٬ کشيش را . مبادا به دست بچه های شرور تر از او بيفتد

  .شگفت زده کرد

 به پاکو توّجه خاصی داشت حال  چون فکر می کرد ٬پدر می يان٬

 وکه  ش مادر پدر  زياد ٬   و  دين  َبند  باپای  پسرک به مذهب نبودند٬  کشاندن

 هم پای بقيهء افراد خانواده پسرک اين احتمال وجود داشت کهطرف کليسا٬ 

 کند  باز  کليسا  به  را  ُاسُقف برای برگزاری مراسم .  که  بود  هفت ساله پاکو٬

 ّحد تکليف مذهبی بچه هاتأييد
۲۱

 آمد   به دهکده زش گذشته ُاسُقف٬ که سّنی ا.

او با .  پر ابهت جلوه می کردپاکوبود٬ با موهای سفيد و قامتی بلند٬ از نظر 

کاله اسقفی بر سر و شنل اسقفی بر دوش٬ و عصای طالئی اسقفی در دست؛ 

. در برابر چشمان پسرک حالتی نيمه خدايی داشت که از عرش نازل شده باشد

 سر   ُاسُقف در کليسا  تأييد٬  مراسم  پس از انجام  با  .باز کردپاکو صحبت را

   او را  در عمرش  پاکوکلمه ای که . خطاب می کرد» وروَجک«ُاسُقف٬  ابدًا

  :کرد و از او پرسيد به پاکوُاسُقف رو . نشنيده بود

  اين وروجک که باشد؟ 

 .٬ پاکوخدمتگزار شما و خداوند متعال 
 ازبر بود  چطور پسرک درس خود را  و می دانست هر سئوالی را

  :ُاسُقف هم در نهايت مهربانی پشت سر هم از او سئوال می کرد. هدجواب بد

  بزرگ که شدی می خواهی چه کاره بشوی؟ کشيش؟ 

 .خير قربان 
 ژنرال؟ 
 .نه خير؛ می خواهم مثل پدرم کشاورز بشوم 

 هم چون ديد که جواب هايش به دل ُاسُقف پاکوُاسُقف لبخندی زد و 

  :نشسته است ادامه داد

 د   رأس قاطر  سه  خيابان و  از  ها  آن  با  بار  هر  که  باشم اشته

حيوون ...مرکزی دهکده عبور می کنم بگويم هين ها؛ هين ها 

بد َمّسب...وا ايستا 
۲۲
.  

   جا خورد و با دست به پسرک پدر می يان کمیاز شنيدن اين کلمه٬  

  .ولی ُاسُقف هم چنان می خنديد. اشاره کرد که سکوت کند

   از شور و هيجانی   استفاده  به وجود با  که حضور ُاسُقف در دهکده

 بود  پدر می يان آورده ٬   عشاء هم  تدارک برگزاری مراسم  گرفت تا تصميم
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 آورده باشد تا کاتوليک  در آيين کاتوليک٬ سه مراسم وجود دارد که شخص بايد به جا 

پيش از رسيدن به سن ( عشاء ربانی – ۲؛ )قبل از يک سالگی( تعميد – ۱: شمرده شود

  م ). پس از سن بلوغ و يا هنگام رسيدن به آن( تأييد – ۳؛ )بلوغ
22
  م.  بد مذهب 



 ۲۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
٬ و به جای ايراد گرفتن از  ببيندربانی پاکو و بچه های هم سن و سال او را

او می دانست که هفت .  آن ها بکندبازيگوشی های را شريک ش خود٬بچه ها

  .حرفی نزده بودديگر با او  ٬ع به آنتير پيش پاکو است ولی راج

   بود و برای خودش کسی شده پاکو حاال   در آورده  سری تو سر ها

 . بود ولی بعضی وقت ها که کّفاش ده او را می ديد٬ متلکی به او می پراند

پزشک هم هر دفعه که به خانهء او می رفت به او می .  معلوم نيستچرا؟ 

  :گفت

!کاباّرروسسالم  
۲۳
  

 و از جمله دوستان خانواده٬ هر کدام تقريبًا   نارازی تمامی اهل ده

از قبيل داستان آن هفت تير٬ شيشهء پنجره .  پاکو در دل داشتنددر بارهءگفته 

 ولی سّری.  ميوهای را که شکسته بود و دزدی چند مشت گيالس از يک باغ

  . ر بود از همه مّهم ت و به کسی نمی گفت٬که پدر می يان از او در دل داشت

  با پاکو صحبتغامض مذهبی مسايل روزی٬ پدر می يان راجع به 

خود را از روی ده ميزان معصومّيت  داد که چگونه  می کرد و به او يادمی

   دهم .محک بزندفرمان  فرمان  تا  گرفته  يکم  فرمان  از  فرمان .  به وقتی که

ششم
۲٤

  :٬ کشيش مکثی کرد و گفتند رسيد

    تو  زيرا  يکی بگذر٬  اين  مرتکب از  نيستی که  سّنی  در هنوز

  .چنين معيصتی شده باشی

  اشاره " اين يکی"پاکو با دّقت گوش می داد٬ و فهميد که منظور از  

  .ای است به روابط بين مرد و زن

  پاکو تقريبًا هميشه به کليسا می رفت٬ ولی فقط روز هايی به کشيش  

.  خادم نياز بود در انجام مراسم کمک می کرد که به جای يک نفر به دو نفر

 در ايام عيد پاک چيز های بيشتری کشف کرد عيد پاک زمانی بود که همه .

 تغيير می کرد  چيز در کليسا  پارچه ای بنفش .  با روی شمايل های ُمَقّدس را
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  .Cabarrús يکی به عّلت همنام بودن . می نامد" کابارروس"به دو علت دکتر٬ پاکو را
 فرانسيسکو کابارروسپاک  با  و  (Francisco)" فرانسيسکو"پاکو در زبان اسپانيايی ُمَخفَّف .

 است  ست) ۱۸۱۰ – ۱۷۵۲(فرانسيسکو کابارروس .  اسپانيا  دانان برجستهء  از اقتصاد و .

  . کسی است که نخستين بانک را به شيوهء جديد در اسپانيا داير کرد

   پاکو را٬ کاباررو   دکتر٬  کابارروس نيز عّلت ديگری که  که  اين بود س می نامد

 پاکو   ديد(مانند  خواهيد  در صفحات بعد  همانطوريکه  احقاق حقوق ) َتَوجُّه خاصی نسبت به

 داشت  کشاورزان  کردن .  کوتاه  و  کشاورزان  ميان  در  اراضی  تقسيم  َجَهت  در  اقداماتی او

 پادشاه اسپانيا قرار هر چند اقدامات او مورد حمايت کارلوس سوم. دست مالکان به عمل آورد
 خاطر   به  يعنی کارلوس چهارم٬  او  جانشين  در زمان  پادشاه٬ داشت ولی پس از مرگ اين

  م . همين اقدامات اصالح طلبانه٬ دستگير و زندانی شد
24
 م" . زنا مکن: " فرمان ششم می گويد 



 ۲٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
می پوشاندند٬ محراب بزرگ را نيز با آويختن پردهء بنفش بزرگی از انظار 

شبستان را نيز به مکانی مخوف مخفی می کردند٬ و يکی از رواق های جنبی 

 بقعه  می گذاشتند  اسمش را  و  می ساختند  ُمبّدل  از .  فقط می شد  آن محّل به

  .طريق پلکان بزرگ جلويی که با فرشی سياه رنگ مفروش بود٬  قدم گذاشت

  در پای اين پلکان و بر روی متکای بزرگ سفيدی از حرير٬ يک  

 دا  می  قرار  مصلوب مسيح  پيکر  با  فلزی  با صليب  نيز  را  روی آن  که دند

قسمتی از . پارچه ای بنفش طوری می پوشاندند که به شکل لوزی ديده می شد

پايهء چوبی صليب از زير پارچه بيرون بود که مؤمنان در برابر آن زانو می 

عدد زدند و آن را می بوسيدند و در کنار آن يک سينی بزرگ با دو و يا سه 

غم انگيز تيره و تار و فضای .  قرار داشتسکهء نقره و سکه های مسی زياد

 ی شمعدان هابا پلکان هايی کامًال ساکت که قسمت در اين مخصوصًاکليسا٬ 

  .٬ احساسی عارفانه در پاکو به وجود می آورد در آن جا قرار داشتروشن

   نبيند٬ دو مرد٬ آهنگ   در زير بقعه٬ و به طوری که کسی آن ها را

آهنگ ها کوتاه بود و تمامی روز . ک می نواختندهای حزن آلودی را با نی لب

  . تکرار می شد

   کليسا    برج  ناقوس های  ُمَقّدس٬  جمعهء  و  شنبه  پنج  های  روز در

 آورد  نمی  در  صدا  به  را  ها  آن  کسی  و  خاموش بود  جای .  به  عوض٬ در

 گوش می رسيد در زير طاق . صدای ناقوس٬ صدای مشتک های چوبی به

 چو  بشکهء  دو  ناقوس٬  چماق برج  های  چوبدستی  داشت که  قرار  عظيم بی

با چرخاندن بشکه٬  چوب ها به بدنهء بشکه های . مانندی از آن ها آويزان بود

 به وجود می آورد  تو خالی می خورد و صدايی رعد آسا  هم . خادمان کليسا

هر کدام٬ يک آلت چوبی ُمتشّکل از دو قطعه چوب خشک در دست داشتند٬ 

   ها  آن  نواختن  با  نيايش که  برگزاری مراسم  طول  در  هايی را  صدا  هم٬ به

 کردند  می  ايجاد  بهت و .  با  چشمانش می گذشت٬  جلو  در  که  آنچه  به پاکو

  .حيرت می نگريست

    ...
۲٥
   

  پاکو٬ مانند بيماری که دوران نقاهت را پشت گذاشته باشد٬ ايام عيد  

 پشت سر گذاشت  پاک را  ب.  نوبهء خود  پاک به  عيد سيار هر يک از مراسم

شورانگيز بود و هر کدام اسمی عجيب و غريب داشت٬ مانند عبادت سه روز 
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 است   نشده  فارسی ترجمه  به  پاراگراف عمدًا  قسمت سه  اين   در  يک طر.  از ف  زيرا

 از   و  ندارد  وجود  فارسی  زبان  در  کلماتی  پاک  عيد  مخصوص مراسم  اصطالحات برای

 نکرده   کاتوليک مذهب مشاهده  يک کشور  در  آن را  برای کسی که  درک آن طرفی ديگر
  م . نبودن اين سه پاراگراف لطمه ای به متن داستان نمی زند. است٬ بسيار دشوار خواهد بود
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آخر هفتهء عيد پاک٬ هفت کلمهء آخر و بوسهء يهودا

۲٦
   . و پرده های دريده

   به مصداق روز پيروزی شادی و روشنايی بر    ُمَقّدس٬ روز شنبهء

 و تاريکی بود  اندوه  به صدا.  پس از سه روز سکوت٬ دوباره  در ناقوس ها

 از بستر رودخانه جمع ميکرد٬ چون   قلوه سنگ هايی را می آمد و ِخرونيما

عقيده داشت قلوه سنگ هايی را که روز شنبهء ُمَقّدس از رودخانه آورده شده 

  .باشند و در دهان بگذارند٬ درد دندان را تسکين می دهد

  در اين هنگام٬ پاکو با گروهی از پسر بچه هايی که آن ها هم خود را  

. برای برگزاری مراسم عشاء ربانی آماده می کردند به خانهء کشيش می رفت

کشيش به آن ها تعليمات دينی درس می داد و اخطار کرده بود که در آن روز 

به آن ها اخطار شده بود که مبادا . ها شيطنت نکنند و رفتار خوبی داشته باشند

 به رختشوی خانهء عمومی که زن  کنند و يا  هم دعوا  در آن جا حرف با  ها

  .هايی زياده از حّد خودمانی می زدند٬ بروند

از آن لحظه به بعد حس کنجکاوی بچه ها بيشتر تحريک شد و آن ها 

هر بار که از کنار رختشوی خانهء عمومی می گذشتند٬ گوش های خود را 

و وقتی هم که بين خودشان راجع به عشاء ربانی صحبت می . تيز می کردند

 صحن  موقع کردند٬  گفتند  می  مثًال  و  ساختند  می  مجسم  را  هولناکی  های ه

گرفتن قرص نان ُمَقّدس
۲۷

 در   کشيش آن را  تا  باز کرد  کامًال  دهان را  بايد ٬

دهان تو بگذارد٬ و گرنه اگر قرص نان ُمَقّدس به دندان بخورد ممکن است آدم 

  . در جا بيفتد و بميرد

هين بيماری مشرف روزی پدر می يان از پاکو خواست که برای تد

 برود  او  همراه  موت٬  به  هيچ .  که  جايی رفتند  به  و  دهکده  بيرون  به آن ها

 اغهزساختمان مسکونی در آن جا ديده نمی شد و مردم در داخل دخمه ها و 

 زندگی می کردند  ها  دوغاب .  با  که  طريق سوراخی مستطيل شکل فقط از

  . گذاشتسفيد کاری شده بود٬ می شد به درون آن دخمه ها قدم

 آن   داخل  را  خود  مذهبی  لوازم  کشيش  که  مخملی  ای  کيسه پاکو

آن ها سر خود را خم کردند و با احتياط قدم به . گذاشته بود٬ بر دوش داشت

دو اطاق که کف آن ها با سنگ های زمخت . درون يکی از دخمه ها گذاشتند

 قرار داشت  بود٬ در آن جا  موزون سنگ فرش شده  و نا .  داشت هوا کم٬ کم

 در اطاق دومی سوسو می زد٬   و جز يک چراغ موشی که تاريک می شد

                                            
گردان حضرت عيسا که با بوسه ای او را به سربازان رومی  يهودا اسخريوطی٬ از شا  26

 به صليب کشيند  "لو داد و آنان او را طی قرون متمادی در ادبّيات غرب به " بوسهء يهودا.

  م  . عنوان نماد خيانت به کار رفته است
  م.  قرص نان ُمَقّدس تقريبًا به اندازهء يک سکه است  27
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پيره زنی با لباس های پاره و با شمعی نيم سوز . چراغ ديگری در آن جا نبود

آن بيغوله٬ سقفی  کوتاه داشت و هر چند می شد . در دست٬ به استقبالشان آمد

 تا به سقف سر پا ايستاد٬ ولی کشيش محض احتياط سر خود را خم می کرد

جز همان درگاهی که آن ها از طريق آن قدم به داخل گذاشته بودند٬ . نخورد

نوعی احساس خستگی ناشی از . پنجره و يا َمنَفذ تهويه ديگری در آن جا نبود

  .دلهره در صورت پيره زن به چشم می خورد

 رفته٬   در  زهوار  يک تخت چوبی  روی  و  اطاق  از  ای  گوشه در

کشيش و پيره زن هر دو ساکت بودند و حرفی . شيده بودمردی بيمار دراز ک

تنها صدايی که به گوش می رسيد٬ صدای خرناس خشکی بود که . نمی زدند

پاکو کيسه را باز کرد٬ و کشيش . يک ريز از سينهء مرد بيمار بيرون می آمد

 کوچک   يک قوطی  و  کتانی  پارچهء  تکه  چند  خود٬  ردای  پوشيدن  از پس

پيره زن٬ . وع کردن به خواندن دعاهايی به زبان التينروغن برداشت و شر

سايهء . شمع در دست٬ چشمانش را به کف اطاق دوخته بود و گوش می داد

 بر روی ديوار ديده می – با شکمی بر آورده و سری فرو افتاده –مرد بيمار 

  . شد که با کوچکترين حرکت شمع٬ باال و پايين می رفت

پا هايی بود زمخت٬ .  مرد را کنار زدکشيش پوشش روی پا های پير

. سپس به باالی سر بيمار رفت. پا های يک زارع. پينه بسته و ترک خورده

 هر   می کوشيد  بود  برايش باقی مانده  جانی که  نيمه  با  بيمار  که  ديد می شد

ولی سرفه های مرگبار لحظه به لحظه بيشتر می . طور که شده٬ نفس بکشد

 دو و يا سه مگس را که در نور شمع٬ مسی رنگ به پاکو. شد و امان نمی داد

 کرد  مشاهده  بيمار  روی صورت مرد  در حال پرواز بر . نظر می رسيدند٬

پدر می يان٬ روغن ُمَقّدس را بر روی چشمان٬ بينی و پا های بيمار٬ بی آنکه 

پس از اينکه کشيش کار خود را به . او عکس العملی از خود نشان بدهد٬ ماليد

  :انيد٬ رو به پيره زن کرد و گفتپايان رس

  .خداوند او را در َکَنف رحمت خود بيارامد 

  پيره زن همچنان ساکت بود و فقط گاهگاهی فک پايين او تکان می  

 پوست   زير  در  را  اش  چانه  استخوان  لرزش  شد  می  که  طوری  به خورد

پاکو همچنان مشغول ورانداز کردن اطراف بود که در آن اثری . صورت ديد

  .برق و آب و آتش ديده نمی شداز 

  پدر می يان می خواست هر چه زود تر از آن جا خارج بشود٬ ولی  

 به خرج دادن در چنين مواقعی از نظر   عجله  زيرا  کند٬ نمی خواست عجله

 ای نبود  مسيحّيت کار چندان پسنديده  را٬ .  پيره زن آن ها موقع خارج شدن٬

 همراهی کرد  در  دم  تا  دست٬  شمع در  ا.  به غير  که  شکسته  يک صندلی ز

در گوشه . ديوار تکيه داشت٬ از مبلمان ديگری اثری در آن جا  ديده نمی شد



 ۲۸ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
ای از اطاق بيرونی سه تکه سنگ دود گرفته با مقداری خاکستر سرد به چشم 

 می خورد  بود.  آويزان  ديوار  از  از ميخی  يک کت کهنه  می . کشيش انگار

  .هر دو خارج شدند. فی نزدخواست چيزی بگويد ولی سکوت کرد و حر

    :پاکو پرسيد. شب شده بود و می شد ستاره ها را در پهنهء آسمان ديد 

  پدر می يان٬ اين ها آدم های فقيری هستند٬ مگر نه؟ 

 .درست است٬ پسرم 
 خيلی فقير؟ 
 .خيلی 
 فقير ترين آدم های ده؟ 
بدبختی . کسی چه می داند٬ ولی چيز های بدتر از فقر هم هست 

 .ت ديگری دارداين ها عّل
   زيادی برای جواب    کشيش حوصلهء  احساس کرد که  اگر چه خادم

  :ولی باز هم پرسيد. دادن ندارد

  چرا؟ 

آن ها صاحب پسری هستند که می توانست به ايشان کمک کند٬  

 .ولی به طوری که شنيده ام در زندان است
 کسی را کشته بود؟ 
 .شدنمی دانم٬ ولی بعيد هم نيست که کسی را کشته با 
    . پاکو يک ريز حرف می زد و نمی توانست جلو زبانش را بگيرد 

   در تاريکی و در سنگالخ راه می رفتند   آن ها  ياد .  به خادم دوباره

  :پير مرد بيمار افتاد و گفت

و ما هم او . رد ياو دارد نفس های آخرش را می کشيد و می م 

  .را تنها به حال خودش گذاشته ايم و می رويم

   به   ادامه دادندآن ها   راه خود پدر می يان خيلی خسته به نظر می .

  .رسيد

    .ولی خدا را شکر٬ که الاقل زنش در کنارش است: پاکو اضافه کرد 

   اّو   رسيدن به  درازی در  رديف ازلينتا  نسبتًا  های آبادی راه  خانه

 پيش بود  و گفت که.  پسرک کرد  به  نوعدوستی او در  حسپدر می يان رو

 پرسيد آن ها چون فقيرند پسرک. ت و او قلبی پر عطوفت داردخور تقدير اس

 و يا چون پسری در زندان دارند؟ و پدر می يان کسی به عيادتشان نمی رود

 لحنی قاطع گفت که آن   با  درازی نکند٬ برای اينکه پاکو بيشتر از اين روده

 می   بيمار به زودی می ميرد و راحت می شود و روحش به آسمان ها مرد

  :پسرک سرش را بلند کرد و به ستاره های آسمان نگريست و گفت . رود

  .پدر می يان٬ پسر آن مرد نمی بايست آدم خيلی بدی بوده باشد 
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 چطور؟ 
 پدر و مادرش پولدار بودند   اگر آدم بدی بود٬ می رفت دزدی .

 .می کرد
*** 

      خود    راه  به  دو  آن  و  نظری بکند کشيش نخواست اظهار

  .ادامه دادند

   قوت قلب عجيبی شمی با کشيش خوشحال بود و دوستيگا از همپاکو 

  . به او می داد

   بزنند به راه خود ادامه دادند٬ ولی  به بيشتریآن ها بی آنکه حرف  

  :کليسا که رسيدند٬ پاکو گفت

  پدر می يان٬ چرا کسی به عيادت آن مرد نمی رود؟ 

د می  کسی که دار.اين موضوع چه اهمّيتی برای تو دارد٬ پاکو؟ 

ميرد٬ چه فقير و چه غنی٬ هميشه تنها از اين دنيا می ميرد٬ و 

 حاضر  بالينش  بر  هم  کسانی  باشند لو  و .  است  همين زندگی

 .خواست خدا است که اينطور باشد
   هم    زن  پيره  و  زد  نمی  حرفی  بيمار  مرد  که  آورد  خاطر  به پاکو

 همينطور .   های چوبی  پا  به  هايی داشت که  پا  مرد  پير تنديس های وانگهی

  . مصلوب می مانست که در انباری کليسا افتاده بودشکستهء مسيح

   گرفت و در گوشه ای گذاشت   کشيش کيسهء روغن ُمَقّدس را پاکو .

گفت که می رود تا اهالی ده را خبر کند تا به عيادت بيمار بروند و به ياری 

ه از طرف و برای اينکه حرفش را زمين نيندازند خواهد گفت ک. زنش بشتابند

کشيش به او گفت که به جای آن کار بهتر است صاف . پدر می يان آمده است

 برود  اش  خانه  به  را .  فقر  محنت و  که  است  خداوند  کار  در  حکمتی حتمًا

  :نصيب کسی می کند و اضافه کرد

تو يکی چکار می توانی بکنی؟ در روستاهای ديگر بيغوله های  

  . ه ديدی وجود دارد به مراتب بدتر از آنچه کیفقيرنشين

  .  گرفت و رفت راه خانه اش را در پيش٬ بی آنکه دلش بخواهدپاکو 

ولی موقع شام دو سه مرتبه راجع به آن مرد در حال احتضار صحبت کرد و 

گفت که در آلونک او حتی يک تکه هيزم هم برای روشن کردن آتش وجود 

مادر پاکو در . پدر و مادرش ساکت به حرف های او گوش می دادند. نداشت

 بود  و شد  آمد  نداشت٬ .  حتی يک تشک هم  بيچاره  پيرمرد پاکو می گفت که

پدر پاکو کار بريدن . بلکه روی تخته هايی از چوب٬ می بايست جان می داد

  :نگاهی به پسرک کرد و گفت. نان را کنار گذاشت

اين٬ آخرين بارت باشد که همراه پدر می يان برای تدهين کسی  
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  .می روی

  لی پسرک ادامه داد که آن مرد بيمار يک پسر زندانی هم دارد٬ که و 

  . در زندان است٬ و زندانی بودن او تقصير پدرش که نيست

  .تقصير پسرش هم نيست 

   ولی او موضوع    پدرش توضيح بيشتری بدهد٬  که  منتظر بود پاکو

  .صحبت را عوض کرد و راجع به چيز های ديگری حرف زد

   ها  مثل همهء روستا
۲۸
 قرار داشت که ٬  مکانی در بيرون آن دهکده

   را  جا  آن  اسم  مردم  آفتاب نشين"  بودند"  گذاشته  کمرکش .  در آفتاب نشين

. کوهی رو به جنوب قرار داشت که در زمستان گرم و در تابستان خنک بود

 پير برای دوک ريسی٬ دوخت و دوز و وّراجی در  زن های فقير و معموًال

  .جا جمع می شدندبارهء مسايل روز٬ در آن 

  آفتاب نشين در فصل زمستان٬ هميشه پر از جمعّيت می شد و پيره  

به ِخرونيما هميشه . بود که مو های سر نوه اش را در آن جا شانه کند هم زنی

 سرايت می   ديگران هم  به در آفتاب نشين خوش می گذشت و خوشحالی او

ر می رفت٬ او با بعضی وقت ها هم که حوصلهء جمعّيت آفتاب نشين س. کرد

طنين ناقوس کليسا که از دور به گوش می رسيد٬ شروع می کرد به تنهايی 

  .قر دادن

  او بود که خبر همدردی پاکو با خانوادهء پيرمرد مشرف به موت٬ و  

خود داری پدر می يان در کمک به آن خانواده٬ و همچنين اخطار پدر پاکو به 

به روايت او٬ پدر پاکو به . ف کردپسرش را با آب و تاب برای ديگران تعري

  :کشيش می يان گفته بود

 همراه  مردهشما چه کاره هستيد که پسر مرا برای دادن تدهين 

   می بريد؟ تانخود

   دروغ بود٬ ولی در آفتاب نشين هر چه  سر تا پابا اينکه اين حرف 

 می اين زن از همه با احترام ياد. را که ِخرونيما می گفت همه باور می کردند

  .کرد٬ غير از خانوادهء دون والريانو و دون گوِمرسيندو

  بيست و سه سال بعد٬ پدر می يان همهء اين چيز ها را به خاطر می  

او با تکيهء سر خود به جايی که لکهء سياهی بر . آورد و در دل آه می کشيد

   هر چه زود تر کرروی ديوار ايجاد  ياد بود را  مراسم  تا  بود٬ منتظر بود ده

 کندش  روع  و  .  داد  تکان  عميقًا  را  پاکو  ها٬  بيغوله  آن  مشاهدهء  او  نظر از

و حيرت زده . بود که بعد ها در زندگی او اّتفاق افتادماجرا هايی منشاء همهء 

   ."همراه من آمد و من بودم که او را به آن جا بردم: "پيش خود گفت

                                            
  م.راگون در اسپانيا منظور٬ روستا های منطقهء آ  28



 ۳۱ صفحه 
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    :خادم از در وارد شد و گفت 

  .ده استپدر می يان٬ هنوز کسی نيام 

   حرف خود را دو بار تکرار کرد٬ چون فکر کرد که کشيش  با خادم 

و آنگاه شروع به خواندن قسمت . چشم هايش بسته٬ حرف او را نشنيده است

  :های ديگری از تصنيف پاکو کرد

  

    در کوه و کمر دنبالش گشتند٬.. ." 

    .ولی او را نيافتند 

    با سگ های شکاری به خانه اش رفتند٬ 

     ها رد او را بگيرند٬تا سگ 

    سگ ها دارند٬ رخت های کهنهء پاکو را بو می کشند٬ 

      ."بو می کشند٬ بو می کشند 

      

  پدر می يان٬ دوباره به ياد . صدای ناقوس ها همچنان شنيده می شد 

 افتاد  "پاکو  برگزار :  را  ربانی خود  عشاء  مراسم  که انگار همين ديروز بود

 کرد  گذاش.  پشت سر  از  استخوان پسرک پس  يک مرتبه  کودکی  دوران تن

 پدرش شد  تا آن موقع٬ مردم او را ."ترکاند و سه و يا چهار سال بعد٬ هم قّد

 گذاشتند   اسمش را  بعد  به  موقع  آن  از  ولی  زدند٬  می  صدا  کوچولو پاکوی

گش که آسيابان بوده ولی حاال از زرآن هم به خاطر شغل پدر ب. پاکوی آسيابان

پاکو در . د کردن گندم٬ به عنوان انبار غّله استفاده می شدآسياب او به جای آر

يک سال٬ بعد از اينکه ُبز ها چند . آن جا چند رأس ُبز هم نگهداری می کرد

ُبزغاله آوردند٬ پاکو يکی از آن ها را به پدر می يان هديه داد که در باغچهء 

  .حياط کليسا جست و خيز می کرد

   گذشت زمان پاکو به تدريج ا   ز پدر می يان فاصله گرفتبا آن دو .

. ديگر در خيابان به هم بر نمی خوردند٬ و پاکو هم به ديدن کشيش نمی رفت

 فصل   ولی در  آمد٬  می  کليسا  برای نيايش به  روز های يکشنبه  که  چند هر

تابستان بعضی از يکشنبه هم از رفتن به کليسا طفره می رفت ولی در عوض 

  . ايض مذهبی خود را به جا می آوردهمه ساله در ايام عيد پاک فر

   ادای    ولی  بود٬  نياورده  در  سبيل  و  ريش  هنوز  پاکو  که  چند هر

او نه فقط به رختشوی خانهء لب رودخانه می رفت . بزرگتر ها در می آورد

تا دختر ها را ديد بزند و به حرف آن ها گوش بدهد٬ بلکه هر حرف زننده و 

به مکانی . می کردند در جا جواب می داديا متلکی را هم که دختر ها نثارش 

که زن ها و دختر ها برای شستن لباس می رفتند آبگير می گفتند و در واقع 

در بعد . آبگير محلی بود که دو سوم آن را برکهء نسبتًا عميقی تشکيل می داد
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 تابستان بعضی از پسر های جوان لخت و مادر زاد  از ظهر روز های گرم

ی پرداختند و زن ها از ديدنشان جيغ می زدند٬ و َتظاُهر به در آن جا به شنا م

جيغ و خندهء زن ها و دختر . ترسيدن می کردند٬ بی آنکه واقعًا ترسيده باشند

ها با متلک هايی که با پسر ها رد و َبَدل می شد با آهنگ به هم خوردن منقار 

 فضای و در هم می آميخت لک لک هايی که در باالی برجی آشيانه داشتند

  . مسّرت بخشی به وجود می آورد

  يک روز بعد از ظهر٬ پاکوی آسيابان به آن جا رفت و بيشتر از دو  

ساعت در ميان شوخی و خنده زن هايی که برای شستن لباس آمده بودند شنا 

 درست به همان صورتی که دلخواه يک دختر ها به او . کرد و خوش گذراند

 ای می  حرف های مرد جوان عزب است  زنانهء دو پهلو و تحريک کننده

پس از واقعهء آن روز٬ پدر و مادرش به او اجازه دادند که شب ها از . زدند

  . آن ها دير وقت به خانه بيايد رفتنخواببه خانه خارج بشود و پس از 

  بعضی روز ها٬ پاکو با پدرش در بارهء دخل و خرج خانه صحبت  

 می کرد وع مّهمی از قبيل اجارهء زمين های روزی آن دو در بارهء موض.

 صحبت   می پرداختند٬  ها  زمين  آن  بهای   بابت اجاره  مبلغی که زراعتی و

آن ها همه ساله مبلغی معّين به ارباب. کردند
۲۹

 پيری می پرداختند که هرگز 

سر و کله اش در ده پيدا نشده بود٬ و کشاورزان پنج روستای مجاور هم عوايد 

 دادن  می  او  به  را  دخود  نبود.  درستی  کار  عمل٬  اين  پاکو٬  نظر  از پدرش .

  :گفت

   درست و يا نادرست٬ اين حرف را برو از پدر می يان بپرس که  

برو و بپرس و ببين چه جوابی به . دوست دون والريانو٬ پيشکار ارباب است

  .تو می دهد

  کشيش هم . پاکو هم از روی سادگی پيش کشيش رفت و از او پرسيد 

  :در جواب گفت

  پاکو٬ اين حرف ها به تو ربطی ندارد٬ به توچه؟ 

 پدرش   از  اين حرف را  گفت که  و  داد  خرج  جرأت به  دل و پاکو

شنيده است و در ده کسانی بودند که بدتر از حيوانات زندگی می کردند و او 

  .می خواست بداند که آيا می شد راه چاره ای برای فقر و فاقهء آن ها پيدا کرد

    :تپدر می يان گف 

  . فقر در جا های ديگر بيشتر از اين جاست؟؛کدام فقر 

سپس او را به خاطر رفتن به آبگير و شنا در جلو زن ها و دختر ها 

 می رفتند٬    کردسرزنشکه برای رخت شستن به آن جا پاکو در اين مورد .
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  .حرفی نزد و ساکت ماند

 تبديل می شد  تجربه  با  جوانی جّدی و  به  رفته  پسرک رفته٬  روز.

 جليقهء  و  سفيد  پيراهن  کبريتی٬  مخمل  شلوار  با  ظهر٬  از  بعد  يکشنبه  های

پدر می يان٬ ضمن خواندن کتاب دعايش٬ از . گلدار به گوی بازی می رفت

 جرينگ   و جرينگ٬  خوردن گوی ها  هم  می توانست صدای به داخل کليسا

سکه های مسی را که جوان ها برای شرط بندی به روی زمين می ريختند٬ 

بعضی وقت ها به بالکن کليسا می آمد و با ديدن پاکوی بلند باال٬ پيش . نودبش

   ."نگاه کن٬ همين ديروز بود که او را غسل تعميد دادم: " خود می گفت

کشيش غصه می خورد از اينکه اين جوان ها٬ هر چه بزرگتر می 

خاطر شوند٬ از کليسا فاصله می گيرند٬ ولی همينکه پا به سّن می گذراند٬ به 

 آورند  می  رو  جا  آن  به  دوباره  مرگ٬  هراس از  از .  تر  زود  خيلی مرگ٬

پيری٬ دامنگير پاکو شد و کشيش اين موضوع را در حاليکه غرق در افکار 

. خود بود و برای شروع مراسم ياد بود دقيقه شماری می کرد٬ به خاطر آورد

 همچنان به گوش می رسيد  از برج کليسا  طنين ناقوس ها .  يک مرتبه خادم٬

  :گفت

  . همين اآلن٬ دون والريانو وارد کليسا شد

 بود  به ديوار تکيه داده  چشمان بسته٬ سرش را . کشيش٬ همچنان با

  :خادم به خواندن بقيهء تصنيف پاکو ادامه که می گفت

  

  .پاکو را در کمرکش کوه گير آوردند" ... 

  ."تسليم شو٬ تسليم٬ و اّال می کشيَمت

  

 دون  لحظه  همين  و در  شد  ظاهر  کليسا  دفتر  آستانهء  در  والريانو

جليقه اش  او مثل مرد های شهری لباس پوشيده بود٬ ولی ."با اجازه: " گفت

 زنجير  و  داشت  دکمه  معمولی  های  جليقه  از  یبيشتر   کلفت  هاو ی يزيور

 می کرديی طال  صدا  رفتن٬  راه  موقع  که  بود  آويزان  آن  از  والريانو٬ . دون

سبيلی آويزان داشت که فرورفتگی . ه و نگاهی موذيانه بود کوتادارای پيشانی

 پوشاند  می  را  هايش  لب  گوشه  کلمهء .  زد  می  حرف  پول  به  راجع وقتی

وقتی ديد که . را به کار می برد٬ که از نظر او کلمهء سنگين تری بود" وجه"

  :چشمان پدر می يان هنوز بسته است و به او َتَوجُّهی نمی کند٬ نشست و گفت

 از ميز خطابهء کليسا پدر   می يان٬ يکشنبهء هفتهء گذشته شما

 کرد  فراموش  بايد  که  فرموديد  ای .  ساده  کار  کردن فراموش

آمده به اين جا اولين کسی هستم که  نيست٬ به همين خاطر من

 .ام



 ۳۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  کشيش بی آنکه چشمان خود را باز کند٬ با حرکت سر حرف او را  

 تصديق کرد  روی يک صندلی گذاشت و دون والريانو٬ کاله شاپوی.  اش را

  :ادامه داد

. اگر ايرادی نداشته باشد٬ صدقهء مراسم امروز را من می دهم 

  .بفرماييد چقدر است تا تقديم کنم

   داد   رّد  جواب  حرکت سر  با  بسته٬  چشمانش  با  کشيش  می . چون

 در   را  مسئولّيت  بيشترين  که  بود  کسانی  جزو  والريانو  دون  که دانست

 پا  کو داشتندسرنوشت شوم او گذشته از پيشکاری ارباب٬ زمين های ُمَتعلَّق .

دون والريانو٬ مغرور مثل هميشه٬ دوباره شروع به . به خودش را هم داشت

  :صحبت کرد و گفت

در اين َقضيِّه من به خدا بيامرز . کينه و عداوت را بگذاريم کنار 

  . پدرم تأسی می کنم

   در ذهن خود   و روز  پدر می يان صدای پاکو را  تداعی می کرد

 آورد  می  خاطر  به  را  او  عروسی .   به  ديگر٬  های  جوان  مثل   خاطرپاکو٬

   بودچشم بستهعشقی آتشين٬   عروسی نکرده بلکه زمينهء عروسی او آرام٬ .

٬ خانوادهء پاکوی نگران خدمت سربازی اوائلدر . آرام و به خوبی فراهم شد

 بودند  او  در.  اينکه  احتمال  کشی و  قرعه  ای با فکر  صورت اصابت قرعه

 خواب از چشم خانواده می   مجبور به رفتن کند٬ شب ها  او را  پايين٬ شماره

 ربود  کشيش صحبت کرد و توصيهء کشيش اين .  با مادر پاکو در اين مورد

  . بود که از خداوند متعال مدد بخواهند

   او هم در ايام عيد پاک و در روز  کهاز پسرش خواست  پاکومادر 

 ُم  پا جمعهء  مچ  به  زنجيری بسته  با  و  بپوشد٬  لباس عزا  ديگران  مثل َقّدس٬

 بپيوندد  کاران  توبه  دستهء  به  برهنه  پا  هايش٬  قبول نکرد.  پاکو  ولی  در . او

زنجيری را که آن . سال های گذشته دستهء اين گونه توبه کاران را ديده بود

 های خود می بستند٬ دست کم شش متر طول داشت که موق  به پا ع کشيده ها

 می  شدن بر روی سنگ فرش خيابان صدايی دلخراش و رعب انگيز ايجاد

 اين  انجامبعضی ها هم معلوم نبود٬ به خاطر کفارهء کدام گناهی دست به. کرد

 روی باز حرکت می کردند  دستور کشيش با  به  و کار می زدند
۳۰

 بقيهء   تا ٬

 بشناسند  و  ببينند  را  ها  آن  مردم  خاطر.  به  فقط  هم  کرده ديگران  که  نذری

  . بودند٬ با سر و صورت پوشيده حرکت می کردند

   می رسيد   کليسا  به  دسته  وقتی که  هنگام٬  پای توبه عصر  مچ  از ٬

                                            
 شرکت کنندگان در دسته های عيد پاک معموًال کالهی قيفی شکل بر سر می گذارند که   30

  م. تمامی سر و صورت و شانه های آن ها را می پوشاند و فقط دو سوراخ برای ديدن دارد



 ۳٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
 مثل   روی زمين  بر  پای خود  کشيدن  موقع  آن ها  و کاران خون جاری بود

حيوانی که خسته و کوفته باشد٬ سنگينی بدن خود را از طرفی به طرف ديگر 

آواز حزن آلود زن ها با صدای کشيده شدن زنجير هم آهنگی . دلنگر می دادن

 می کرد  مأنوسی پيدا  نا  می شد٬ .  کليسا  توبه کاران وارد  دستهء و وقتی که

در همين حال . صدای زنجير ها در زير طاق شبستان٬ بيشتر طنين می افکند

  . بشکه های چوبی تو خالی باالی برج ناقوس را هم به صدا در می آوردند

   روی باز حرکت   پاکو به ياد می آورد که توبه کاران پير هميشه با

پيره زن ها همينکه آن ها را می ديدند٬ زير لب چيز های  بر زبان . می کردند

  .می آوردند که آدم باورش نمی شد

   همانکه در خيابان سانتا آنا خوان را نگاه کن : "ِخرونيما می گفت 

  ."اط را باال کشيد و پول های بيوء خّيمی نشيند 

   ادامه    می کشيد و به راه و توبه کار٬ عرق ريزان٬ زنجير خود را

  : به دهان می بردند و می گفتندانگشت تعجبزنان ديگری هم . می داد

   آن يکی هم خوان گاودار است که به مادرش زهر خوراند تا پول  

  . به ارث ببرد راهايش

  ذهبی تصميم گرفته بود که به مچ پدر پاکو هم٬ بی َتَوجُّه به مسايل م 

 پاهايش زنجير ببندد  با .  را او شنلی بر دوش انداخت و سر و صورت خود

 زّناری  و  پوشاند  بوقی  کاله يک
۳۱

 بست  کمر  به   سفيد  نمی .  يان  می پدر

  :توانست از اين کار او سر در بياورد و به پاکو گفت

که اگر تو اين کار پدرت هيچ فايده ندارد٬ او اين کار را می کند  

 عنوان   به  را  کسی  بروی٬  سربازی  خدمت  به  شدی مجبور

  .سرکارگر استخدام نکند

   پدرش    به  که مشغول درمان زخم مچ پاکو حرف های کشيش را

  : بازگو کرد و او هم گفت–پاهايش با سرکه و نمک بود 

پس معلوم است که پدر می يان خوش دارد که حرف های بی  

  .خودی بزند

   ترتيب   هر  سربازی٬ به  به  رفتن  برای  کشی  قرعه  موقع  بود  که ی

خانواده از خوشحالی در . شمارهء بااليی به پاکو اصابت کرد و او معاف شد

 تا   ندهند  بروز  را  خود  شادی  که  بودند  مجبور  ولی  نمی گنجيد پوست خود

احساسات آن هايی را که شمارهء پايين آورده بودند و می بايست به سربازی 

  .ريِحه دار نکنندمی رفتند٬ َج
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د می بندند و يا از گردن  طنابی که مسيحيان با صليبی آويزان از آن به صورت کمربن 

  م . خود می آويزند



 ۳۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
      نظر  دختری زحمت٬اهالی دهاز  پاکو٬  بود نامزد .  کش و هنرمند

پاکو دو سال تمام٬ و قبل از اعالم رسمی نامزديش٬ برای رفتن به مزرعه از 

با اينکه هنوز آفتاب نزده بود٬ ولی رختخواب ها از . رد می شدجلو خانهء او 

 جاروب شده  آب و  خانه  جلو  و  آويزان  ها  خنک بودپنجره  تابستان  در .  و

بعضی وقت ها پاکو که دختر را در آن جا می ديد موقع رد شدن سالمی به 

 می داددختره  پاکو را  جواب سالم  او هم  و   می کرد در طول دو سال اين .

مدتی بعد اظهار نظر هايی در بارهء موضوع . سالم دادن ها صميمانه تر شد

 و   رّد  ميان آن ها  دهکده  َبَدل می شدهای مربوط به  در ماه . به طور مثال٬

  :فوريه٬ دختر از او پرسيد

  چکاوک ها هنوز نيامده اند؟ 
  :پاکو جواب داد

نه هنوز نيامده اند ولی چون جگن ها شکوفه کرده اند پس نبايد  

  .چيزی به آمدنشان مانده باشد 

   بعضی وقت ها از اينکه مبادا دختر دم در و يا در کنار پنجره نباشد٬  

و با هين کردن قاطر ها حضور خود را اعالم می کرد٬ و اگر اين کار هم پاک

از اواسط سال دوم به بعد٬ دخترک که نامش . نتيجه نمی داد٬ می زد زير آواز

 به چشمان پاکو خيره می شد و به او لبخند می زد(Águeda)آگدا    بود٬ اگر .

 فقط   می رفت و  آن جا  مادرش به  او همراه  پاکو می مجلس رقصی بود٬ با

  . رقصيد

   دهان گشت   به  دهان  که  افتاد  اتفاقی  بعد  مّدتی  آبادی .  دار  شبی ده

شبگردی جوانان را قدغن کرد٬ چون سه گروه رقيب هم در ده بود و احتمال 

ولی پاکو و دوستانش بی . داشت که بين آن ها زد و خوردی صورت بگيرد

 دو نفر ژاندارمَتَوجُّه به ممنوعيت اعالم شده بيرون آمدند ولی
۳۲

 گروه آن ها 

 دستگير کرد  متفرق و پاکو را  را  به بازداشتگاه .  پاکو را آن ها می خواستند

 بگذراند٬ ولی پاکو اسلحهء ژاندارم ها از دستشان  ببرند تا شب را در آن جا

ژاندارم ها اصًال انتظار انجام چنين عملی از جانب دوست خود٬ پاکو را . قاپيد

روز بعد همهء اهل .  رفت اشدو قبضه تفنگ در دست به خانهاو با . نداشتند

 خبر شدند  با  از ماجرا  ده  او .  به  ديدن پاکوی جوان رفت و  به پدر می يان٬

گوشزد کرد که اين کار می تواند عواقب وخيمی نه فقط برای او بلکه برای 

  :پاکو پرسيد.  داشته باشدآبادیهمهء ساکنان 

  چرا؟ 

   نشان   يان خاطر  می  روستايی پدر  واقعهء مشابهی در  در  که  کرد
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  م.  در متن اصلی گارد سويل که در حکم ژاندارمری اسپانيا است 



 ۳۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
 و   بود  گذاشته  ژاندارم  بدون  تمام  سال  ده  را  اهالی آن روستا  دولت٬ ديگر٬

  :هراسان ادامه داد

  حاال می فهمی؟ 

بودن و يا نبودن ژاندارم در ده چه تأثيری به حال من می تواند  

 !.داشته باشد؟
 .اينقدر لجبازی نکن 
 .ويمپدر می يان٬ من حقيقت را می گ 
تو فکر می کنی که بدون ژاندارم می شود از پس اين مردم بر  

 .ندآمد؟ آدم های شرور زيادی در اين دنيا هست
 .باور نمی کنممن که  
 و مردمی که در آن دخمه ها زندگی می کنند چی؟ 
 بهتر است فکری به حال   پدر می يان٬ عوض ژاندارم آوردن٬

 .آن دخمه ها بکنند
 .٬ خيالبافیداری خيالبافی می کنی 
   به    پس رفت و  را  تفنگ ها  بود  لطايف الحيلی که  هر  با ٬   دار ده

آن واقعه٬ نام پاکو را به عنوان جوانی بی باک بر سر زبان . َقضيِّه فيصله داد

آگدا با اينکه از اين موضوع خوشحال شد٬ ولی در ته دلش نگران . ها انداخت

  . بود

   نا   با هم  پاکو و آگدا٬ رسمًا  مزد شدندباالخره  از مادر .  اينکه آگدا با

پاکو با سر و زبان تر بود٬ ولی هميشه سرش را به زير می انداخت و احترام 

 يک جوی نمی   به  دو  الوصف آب آن  مع  چيزی نمی گفت٬  داشت و  را او

  :مادر پاکو هميشه به او می گفت. رفت

 موش    است٬  موش مرده  او  کن٬  خوب جمع  حواست را پسرم

  .بترس که سر به تو داردو از آن . مرده

   حساب    به  را  آن  و  گرفت  نمی  جّدی  مادرش را  حرف  پاکو ولی

پاکو هم مثل همهء نامزد های جوان٬ شب ها در . حسودی مادرانه می گذاشت

 و شب   می زد  نامزدش پرسه  خانهء  بر  و سان خواندور
۳۳

 در  پنجره  ها٬

 پر از گل و شاخه های  ورودی٬ پشت بام و حتی دودکش خانهء نامزدش را

  .سر سبز کرد

  ناهار مفّصل٬ موزيک . مراسم عروسی طبق دلخواه همه برگزار شد 

قبل از شروع عروسی٬ پيراهن های سفيد زيادی با شراب لکه دار . و رقص
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 مراسم    طبق سنت ديرينه  مسيحيان٬  ساله  همه  که  ماه  تير  سوم  شب بيست و  با  برابر

  م. خاصی بر گزار می کنند



 ۳۸ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
د کنند و شراب را شد٬ چون روستاييان عادت داشتند که قمقمه های چرمی بلن

 به دهان خود بريزند  در می .  از اين جور شراب خوردن مرد ها داد زن ها

آمد و مرد ها هم می خنديدند و می گفتند که بايد پيراهن ها هم مست شوند تا 

" به فقرا بخشيد"آن ها در واقع با گفتن عبارت . بشود آن ها را به فقرا بخشيد

  .شان فقير نيستندمثًال می خواستند بگويند که خود

   عروس و    ای خطاب به  کلمه  چند  يان  می  پدر در طول عروسی٬

او به پاکو خاطر نشان ساخت٬ کسی که به او غسل تعميد . داماد بر زبان آورد

داده  و مراسم عشاء ربانی و تأييد او را برگزار کرده است٬ شخص او بوده 

مذهب نبودند٬ با اين وجود با علم به اينکه عروس و داماد زياد پای َبند . است

به آن ها گوش زد کرد که کليسا مادر مشترک آن دو و سرچشمهء حيات آنان 

 آخرت است  و  دنيا  در  می .  گريه  ها  زن  از  بعضی  ها  عروسی  همهء مثل

  . کردند و بينی خود را با صدای بلند پاکی می کردند

   بيان اين ُجمل   با  ديگری هم گفت و  به پدر می يان چيز های زياد ه

  :حرف هايش خاتمه داد

      خوانده "  خير  دعای  شما  گهوارهء  بر  که  خدمتگزار  کشيش اين

 َتَبرُّک می کند و چنانچه مشيت الهی   هم  را  اکنون بستر زناشويی شما است٬

 نيز َتَبرُّک خواهد کرد  را  ايجاب کند بستر مرگ شما  دست در هوا .  با آنگاه

  ...)"به نام پدر و پسر ( …In nomine Patris et Filiiصليب کشيد و گفت 

   و آن هم از نظر پاکو٬ اشاره به بستر مرگ٬ در اين موقع بخصوص 

 عروسی٬  روز  نداشتدر   مناسبتی  پيرمرد .  نفس های آخر  ياد  ای به لحظه

آن بستر٬ تنها بستر مرگی . (بيمار افتاد که در کودکی برای تدهينش رفته بود

  .وز٬ جای غم و غصه خوردن نبودولی امر). بود که در عمرش ديده بود

  دم در يک دسته .  وقتی مراسم عروسی تمام شد آن ها بيرون آمدند 

 آالت   و  سنج  و  طبل  باندور٬  کوچک٬  گيتار  گيتار٬  با  نفره موزيک پانزده

موسيقی ديگر منتظر آن ها بود و به محض ديدن عروس و داماد٬ با شور و 

 کردند  نواختن  به  حرارت شروع  کل.  برج  به در  ناقوس کوچک را  نيز٬ يسا

  .صدا در آوردند

  موقع عبور عروس و داماد و همراهان٬ دختر جوانی که کوزه آبی  

  :بر دوش داشت گفت

  !؟ولی من. ببين همه عروسی می کنند 

  هنوز  مادران هر دو. زوج جوان و همراهان راهی خانهء داماد شدند 

ليسا لباسش را عوض کرد پدر می يان٬ با عجله در ک. داشتند اشگ می ريختند

 کفاش که بهترين ادر نزديکی خانهء داماد ب. تا هر چه زودتر به مهمانی برسد

قدش کوتاه و مثل همهء کفاش . ٬ سينه به سينه شدلباس هايش را بر تن داشت



 ۳۹ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
پدر می يان٬ با همه خودمانی حرف می زد . های مثل خودش کفل پهنی داشت

از او پرسيد که . می گفت" شما" به کفاش و آن را ها تو خطاب می کرد٬ ولی

آيا آن روز در خانهء خدا
۳٤

  :کفاش در جواب گفت.  بوده است

 يان   می  پدر  ببينيد٬  اليق .  پس من  خداست٬  خانهء  جا  آن اگر

   من  نيست٬  اگر  و  نيستم٬  جا  آن  به  چهرفتن  جا برای  آن  به

  بروم؟

   يک   که  کّفاش فرصت کرد  بشود٬  کشيش جدا  از  اينکه  از ی دو قبل

 بگويد  او  واقعّيت به  ولی نزديک به  انگير  مطلب هيجان  گفت که . از ُجمله

 سقوط او٬   در مادريد متزلزل است و با اّطالع دقيق دارد که موقعّيت پادشاه

ولی چون دهانش بوی مشروب می داد٬ کشيش . خيلی چيز ها به هم می ريزد

  :ه داد کهولی او با خوشحالی عجيبی ادام. حرف او را جّدی نگرفت

  . در مادريد قمر در عقرب است٬ جناب کشيش 

  می توانست درست باشد٬ ولی چون آدم دهان لقی بود حرف کفاش  

فقط يک نفر از اين . بنا براين نمی شد زياد روی حرف های او حساب کرد 

  .بابت به پای او می رسيد و آن هم ِخرونيما بود

   دوس   نه  شباهت داشت که  پيری  گربهء  نه کفاش به  و  بود ت کسی

پدر می يان به خاطر آورد که . دشمن کسی٬ ولی با همه خوش و بش می کرد

 آشفتهء    اوضاع  بارهء  در  پرده  بی  مطالبی  هم  استان  چاپ مرکز روزنامهء

 رساند  چاپ می  به  آن  خطرات متعاقب  و  مادريد  که .  آنچه  کشيش از ولی

  .داشت اّتفاق  می افتاد سر در نمی آورد

  زه عروس و تازه داماد که با وقار سر پا ايستاده بودند٬ کشيش به تا 

 متانت شاد   و مهمانان پيری که با  می کردند مهمانان جوانی که سر و صدا

ولی در تمام مّدت حرف های کفاش ذهن او را به خود . بودند٬ نگاه می کرد

کفاش گفته بود که کت و شلواری را که بر تن دارد٬ همان . مشغول کرده بود

دور .  و شلوار روز عروسی اش است٬ به همين َجَهت بوی کافور می دادکت

 مثل او چندان   که  بودند  هشت نفر از مهمانانی گرفته  يا  شش و  بر او را و

پدر می يان فکر کرد که البد کفاش با آن ها هم در . عالقه ای به کليسا نداشتند

٬ " در عقرب استمادريد قمر"بارهء سقوط قريب الوقوع پادشاه و اينکه در 

  . صحبت می کند

  روی ميزی ِفلِفل قرمز شيرين٬ دل و جگر . صرف شراب شروع شد 

کفاش ضمن بر انداز . مرغ و تربچه ترشی برای باز کردن اشتها چيده بودند

 به خودش می رسيد  کردن بطری های شراب در ميز بغلی٬  به . مادر داماد
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  م.  در اين جا٬ منظور کليسا ست 



 ۴۰ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  :يکی از آن بطری ها اشاره کرد و گفت

  .ی شرابی است که حرف ندارداين يک 

  ِخرونيما٬ پای روماتيسمی خود . در اطاق ديگر ميز ها را چيده بودند 

او حاال ديگر پير و مضحکهء جوان ها . را در آشپزخانه روی زمين می کشيد

  .شده بود 

    : می گفت 

نمی گذراند از آشپزخانه بيرون بروم٬ چون می ترسند اگر نفس  

 تبديل به سرکه کنممن به شراب ها برسد٬ آن  برای من . ها را

من هم بلدم چطور . بهترين ها در آشپزخانه است. فرقی نمی کند

 بگذرانم  خوش  عشقم .  که  را  مردی  هر  ولی  ام  نکرده شوهر

 ام  کرده  تور  کليسا  پشت  در  کشيده  دخترم٬ .  پير  دخترم٬ پير

 .دست خودمه کليد در صندوقچه ام
    .ندهدختر ها جيغ کشيدند و زدند زير خ 

   حضور غير منتظرهء .وارد شد (Cástulo Pérez)آقای کاستولو پرز  

او با دو گلدان چينی . کسی انتظار آمدن او را نداشت. او همه را متعّجب کرد

آن . که الی کاغذ کادو پيچيده و آن را با روبانی باسليقه بسته بودند٬ وارد شد

 چيست٬ چيز هايی است نمی دانم اين ها: "ها را به مادر عروس داد و گفت

 و همينکه چشمش به کشيش افتاد٬ يکراست به طرف ."که خانم فرستاده است

  :او رفت و گفت

 .پدر می يان٬ انگار که در مادريد دارد ورق بر می گردد 
***  

   آقای    عوض حرف  در  کرد٬  باور  را  کفاش  حرف  شد  نمی اگر

که آدم دور انديشی او . کاستولو به آنچه که کفاش گفته بود صّحه می گذاشت

  ولی به چه منظور؟ کشيش .  دل پاکو را به دست آوردآمده بود تابود ظاهرًا

او از پاسخ صريح .  استراهاز دهان آقای کاستولو شنيده بود که انتخاباتی در 

که بر سر اين حرف ها : "گفتمی رفت و فقط می به سئواالت کشيش طفره 

 با خوشحالی خطاب به پدر پاکو و با  آنگاه."ست بيش نيشايعاتی  زبانهاست

  :صدای بلند گفت

 داشتن حرف سر   گذاشتن شخص ديگری به يک  بر  و پادشاه

جای او نيست٬ بلکه بايد ديد آيا سرمای بی موقع برای تاکستان 

عقيده ای اگر خوب نيست٬ ببينيم پاکو چه . !؟ است و يا نهخوب

 : يک نفر جواب داد.دارد؟
    روزی  در  که  است  تاکستان بهتر  فکر  به  پاکو  امروز٬ مثل

 .نباشد



 ٤۱ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
   آقای کاستولو شخصّيتی قوی داشت   اش٬  ساده  بر خالف ظاهر و .

موقع صحبت با کشيش . اين نکته را می شد در نگاه های سرد و نافذ او خواند

 کرد  می  شروع  طور  اين  را  خود  "حرف های  به :  احترام  ادب و  کمال با

 می شد فهميد که او احترام زيادی تیراح ولی به ."...عرض می رساند که 

  .برای کسی قايل نبود

     .کسان ديگری از راه رسيدند و تقريبًا همهء مهمانان حاضر بودند 

   و موقعّيت اجتماعیمهمانان   بر حسب مقام  باشند٬  متوّجه   بی آنکه

غير از کشيش٬ همه در . شان قرار می گرفتنددر سر جای خود ای که داشتند

 بودنداطراف اطاق سر  ايستاده   پا .   َتَوجُّه به –شأن و منزلت هر کسی را  با

 می شد از دوری يا نزديکی او به صدر مجلس که مال و ثروتی که داشت 

در آن جا دو مبل راحتی و ويترينی با پارچه های زربفت٬ باد بزن های دستی 

  . حدس زدبا صدف های مرواريد قرار داشت و نشان َتَشخُّص خانواده بود 

  پدر می يان روی يکی از مبل های راحتی نشسته بود و در کنار او  

عروس و داماد سر پا ايستاده بودند که به تبريک و تهنيت مهمانان تازه وارد 

در بارهء رفتن به  و يا  با صاحب تنها اتومبيل کرايه ای ده٬جواب می دادند٬  

 با پستخانه قرار صاحب ماشين می گفت٬ چون. .ايستگاه قطار چانه می زدند

دارد٬ آنها به او قدغن کرده اند که بيشتر از دو مسافر سوار نکند و او قبًال به 

 می برد می شدند سه   است٬ و اگر عروس و داماد را کس ديگری قول داده

. آقای کاستولو حاضر شد که آن دو را با اتومبيل خود به ايستگاه برساند. نفر

 آقای کاستولو را  آن موقع َتَصّور کشيش پيشنهاد  دّقت گوش کرد٬ چون تا  با

  .نمی کرد که آقای کاستولو تا اين اندازه با خانوادهء داماد صميمّيت داشته باشد

  در آمد و شد ِخرونيما توسط دختر هايی که برای پذيرايی از مهمانان  

٬ پيام نيشداری برای کفاش فرستاد و کفاش هم به مهمانان بغل دستی اش بودند

  :گفت

  .بين من و ِخرونيما ارتباط تلگرافی عاشقانه بر قرار است 

  در اين هنگام٬ عده ای نوازنده در خيابان شروع به نواختن کردند و  

  :کسی می خواند

  

     در چشمان عروس و داماد٬ 

    دو ستاره می درخشد٬ 

    عروس گل سفيد درمنه٬  

    .و داماد نوگل اکيل کوهی است 

  



 ۴۲ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  والنی خوتاترانهء دوم٬ پس از يک رقص ط 

۳٥
٬ طبق عادت مرسوم 

  :خطاب به عروس و داماد بود که می گفت

     

    زنده باد پاکوی آسيابان٬ 

    و آگدای نازنين٬ 

    که تا ديروز نامزد٬ 

    .و امروز عروس و دامادند 

  

   و    چاالکی  با  و  بيشتر  چه  هر  هيجان  و  شور  با  نوازندگان٬ گروه

 به نواختن ادامه دادند  به  که فکر کردندهمينکه. حرارت معمول روستاييان٬

حّد کافی نواخته اند٬ به داخل منزل رفتند و به صورت دسته جمعی روبروی 

سپس همگی به . جايگاه مهمانان ُمَتَشِخّص به گپ زدن و نوشيدن مشغول شدند

  .سالن غذا خوری رفتند

  در صدر ميز٬ عروس و داماد٬ پدر خوانده عروس و داماد٬ پدر می  

پدر می يان٬ . لو و بعضی از کشاورزان ثروتمند قرار گرفتنديان٬ آقای کاستو

شيطنت های او٬ و در بارهء ٬ کرد شروع به صحبت در بارهء کودکی پاکو

 می کشتند٬ و   شب ها  را  از جغد هايی که گربه های آواره  او همچنين خشم

 ها   در دخمه  های فقيری که  آدم  برای کمک به  ده سعی او در تشويق مردم

 توامصحبت که به اين جا کشيد٬ کشيش متوّجه حالتی جّدی . کردندزندگی می 

 را عوض  صحبتموضوعفورًا با اندوه در چشمان پاکو شد٬ به همين جهت 

  . کرد و به نقل ماجرای هفت تير و ماجراهای آبگير پرداخت

   و    کرده  ُسرخ  سفيد  ماهی  کبک٬  خورشت  خواست٬  می  دلتان تا

ری و قمقمه و شيشه ها و تنگ های پر از بط. خوراک مرغ بر سر ميز بود

  .شراب مناطق و سال های مختلف هم٬ دست به دست می گشت

  خبر عروسی به آفتاب نشين هم که پيره زن ها در آنجا مشغول نخ  

ريسی بودند رسيد٬ و آن ها با شرابی که ِخرونيما و کفاش به آنجا برده بودند٬ 

کفاش حسابی شنگول بود و بيشتر . به سالمتی عروس و داماد تر کردند لبی

او می گفت که کشيش ها تنها مرد هايی در دنيا . از هميشه پرچانگی می کرد

هستند که همه کس آن ها را پدر خطاب می کنند٬ غير از بچه های خودشان 

که آن ها را عمو صدا می زنند
۳٦
 .  

    .پيره زن ها شروع کردند به اظهار نظر در بارهء عروس و داماد 
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  jotaم.  تند محلی اسپانيا از رقص های  
36
  م. کشيش های کاتوليک حق ازدواج ندارند و بايد تا پايان عمر مجّرد بمانند 



 ٤۳ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
  .روز ها٬ شب ها هوا خوب خنک استاين  

 .جان می دهد برای هم آغوشی 
   زانو می رسيد   يکی گفت که روز عروسی اش برف تا و ديگری .

  .گفت بدا به حال داماد

  چرا؟ 

 . البد برای اينکه فيها خالدونش از سرما مچاله می شده است 
   آهای کون گنده٬ روزی که بی شوهر شدی٬ منو : "ِخرونيما٬ داد زد 

  ."بر کنخ

   برای    فقط  و  باشد٬  داشته  را  کسی  به  توهين  قصد  آنکه  بی کفاش

  :خندان ديگران٬ يک مشت بد و بيراه نثار ِخرونيما کرد و گفت

ببند آن دهانت را٬ تخم ابليس٬ سوهان چاقو تيزکنی٬ کهنه پاالن٬  

يک دقيقه صدايت را ببر٬ ببين چه . دو به هم زن٬ دالله٬ شلخته

 ا  مخبر خوشی آورده اعليحضرت پادشاه:
۳۷

٬ جل و پالسش را 

  . جمع کرده و دارد فلنگ را می ببندد

 به من چه؟ 
    جمهوری  در  اينکه  برای  ديگر  پوست  کسی  های سر زن

جادوگر را نخواهد کند
۳۸
. 

   پرواز  ِخرونيما  خودش گفته بود که سوار بر دسته جاروب در هوا

همينکه .  او بزنندمی کند ولی نمی گذاشت که ديگران اين حرف را در مورد

  :خواست جواب بدهد٬ کفاش ادامه داد

 چين٬    سخن  دالله٬  کن٬  پس قبول  گويم  بهت می  دارم  که منم

 فسقلی٬   شلخته٬  عفريته٬  دوش٬  به  خانه  حلوايی٬  کدو يابو٬

...الشخور٬ راسو 
۳۹
"  
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 پيروزی    از  پس  که  اسپانياست  کنونی  پادشاه  بزرگ  پدر  سوم٬  آلفونسوی  منظور

 ديگر مد نيستيم: "٬ گفت۱۹۳۱جمهوری خواهان٬ روز دوازدهم آوريل  و برای هميشه " ما

 تبعيد در   همان ماه٬ در اسپانيا٬ با شور و مپيش گرفت و پس از رفتن او روز چهاردهراه

  م. شوق فراوان جمهوری دوم اعالم گرديد
 قبًال در زمان سلطهء سازمان تفتيش عقايد٬ زنان جادوگر را می کشتند و خيلی از آن ها   38

  م. ساختندمی را زنده٬ زنده طمعهء آتش 
 ستي مصطلح نيیاي صورت در مکالمات روزمره اسپاننيه ا  کلمات بنيبه کار بردن ا   39

 به طرز حرف ی خواهد اشاره ای کردن آن ها مفي با ردسندهي رود؛ بلکه نویو به کار نم

 آن ها  تغيیزدن مردم٬ مخصوصًا  داشتند٬  یگري انقالبی ادعااي در اسپانمي رژريي که موقع 

 باشد  داشته  در انقالب اخيهمانطور.  بر سر زبان ها ی کلمات و عباراتز٬ي نانري در اريکه

 زنده٬ نشخوار کنندهء استفراغ دي شه٬یطاغوت:  نخورده بود مانندیافتاد که قبًال به گوش کس
  م  . رهي و غگرانيد



 ۴۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  وقتی او اين فحش ها را می داد٬ زن شکسته َبند در کناری ايستاده  

ِخرونيما که خنده ريسه می رفتند٬ و پيش از عکس العمل پيره زن ها از . بود

 در بين راه گوش .٬ کفاش پيروزمندانه زد به چاکبکندکار چه  نمی دانست

 گويند  می  سرش چه  پشت  ها  زن  ببيند  تا  بود  کرده  تيز  را  هايش صدای .

  :ِخرونيما به گوش می رسيد که می گفت

َمقی اين همه شّر  به اين َاْحیکسی فکرش را هم نمی کرد که آدم 

  .و وّر تو چنته داشته باشد

  پاکو .  در بارهء عروس و دامادحرف زدنو دوباره شروع کردند به  

 بود  نامزدی در خور نصيبش شده  بود که  ترين جوان دهکده  شايسته آن ها .

  .باز هم با عباراتی زننده از شب زفاف حرف زدند

  دلی راحتی کهنه هفت سال بعد٬ پدر می يان نشسته بر روی يک صن 

 کرد  می  فکر  عروسی  آن  به  کليسا٬  دفتر  در  مزاحمت .  از  پرهيز  برای او

 دار٬  والريانوی ده  کند حرف های دون  باز   نمی خواست چشمانش را او .

هرگز نتوانسته بود به راحتی با او کنار بيايد٬ چونکه دون والريانو به حرف 

  .هيچ کس گوش نمی کرد

   پيچيدصدای پوتين های دون گوِم   رسيندو در کليسا  او بود که . تنها

در ده از آن پوتين ها به پا می کرد٬ به همين َجَهت پيش از رسيدنش به دفتر 

 داشت  تنکت و شلوار مشکی بر. کليسا٬ پدر می يان ورود او را تشخيص داد

اجازه . و چون کشيش را با چشمان بسته ديد٬ آهسته به دون والريانو سالم کرد

 در آوردسيگار کشي  دن خواست و جعبه سيگارش را  پدر می . در اين موقع

  .يان چشمانش را باز کرد

  آيا کس ديگری هم آمده است؟ 

      معذرت خواهی  با  گوِمرسيندو   –دون  ديگران و  نيامدن  که انگار

 باشد   " گفت–تقصير او بوده  نديدم."نه خير٬ قربان:  در کليسا .  ذيروحی را

  :و دون گوِمرسيندو از او پرسيددر اين لحظه٬ خادم وارد شد 

جوان٬ می دانی مراسم امروز کليسا به خاطر چه کسی برگزار  

  ميشود؟

    :به جای جواب دادن٬ او دنبالهء تصنيف را گرفت که می گفت 

  

  حاال دارند او را از تپه باال می برند٬"

  ..."در جادهء گورستان 

     

ر  ترا هم جوان٬ بقيه اش را نخوان چون ممکن است آقای ده دا 

  .به زندان بيندازد



 ٤٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
   انداخت   والريانو  دون  به  ترس نگاهی  با  خادم  در .  والريانو  دون و

  :حاليکه به سقف زل زده بود گفت

 .هر شوخی ای جايی دارد 
   شد   سکوت سنگينی حکمفرما  و .  باز کرد پدر می يان چشمانش را

  :نگاهش با نگاه دون گوِمرسيندو تالقی کرد که آهسته می گفت

    !به درستی نميدانم آيا از آن حرفی که همين االن زديد برنجم يا نه؟  

   برنجيد   که  ندارد  دليلی  گفت  و  کرد  مداخله  کشيش  خادم .  به آنگاه

 منتظر شروع   کسی در آن جا  آيا  برود و ببيند  به ميدان دهکده  تا دستور داد

هء چون بعضی از دهاتی ها عادت داشتند تا آخرين ضرب. مراسم است يا خير

در همين حال کشيش با فرستادن خادم . ناقوس آنجا بمانند و بعد به کليسا بيايند

 برد   می  را  او  اسم  که  ترانه  از  قسمت  آن  خواندن  از  خواست  می خود

  :آن قسمت چنين بود. جلوگيری کرده باشد

  

    پدر می يان٬ آنکه به او غسل تعميد داده بود٬" 

    و مشهور خاص و عام است٬ 

    مبيل به اعترافات او گوش کرد٬در داخل اتو 

    ."و گناهان او را شنيد 

  

  دون گوِمرسيندو هميشه از سخاوت خود و نمک نشناسی مردمی که  

 می دادند٬ دم می زد  شّر  با از نظر او فرصت مناسبی پيش . جواب خير را

   تا  بود  آمده  زبان او  بر  والريانو٬  دون  و  کشيش  حضور  در  را  حرف اين

  :برای نشان دادن ميزان سخاوتش تکانی به  خود داد و گفتاو ناگهان . بياورد

 اين    َتَوجُّه بفرماييد٬  بابت تايیسهم دو سکه پنج پپدر می يان٬

  .برگزاری مراسم امروز

   دون    داشت که  اظهار  و  کرد  باز  آلودش را  خواب کشيش چشمان

   بابت برگزاری مراسم  ولی او  بود  چنين پيشنهادی کرده  قبًال آن والريانو هم

 روز پولی از کسی قبول نمی کرد   برقرار شدممتدسکوتی . دون والريانو٬ .

 و بعد آن را رها می کرد و ش را دور انگشت سبابه می پيچيد جليقه ازنجير

 ها دسته  زيوربه يکی از آن. زيور آالتی که از آن آويزان بود صدا می داد

زيور ها عالمتی  از آن  ديگريکیو . ای از موی سر زن مرحومش بسته بود

پادره کالرتسان بود از 
٤۰

او بی .  بزرگش به او ارث رسيده بود که از پدر

 به قيمت پشم و   راجع  صدای آهسته  با  کسی به حرف هايش گوش کند آنکه
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  Padre Claretم.  و مرشد اوماز قديسان اسپانيا در زمان سلطنت ملکه ايزابل دو  



 ۴۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  .چرم صحبت می کرد

   چشمان بسته٬ هنوز به ياد روز عروسی پاکو بود   با . پدر می يان٬

ه هايش را گم کرده بود٬ و دو مرد در سالن غذا خوری٬ زنی يکی از گوشوار

 گشتند  می  آن  دنبال  پا  و  دست  چهار  در .  که  کرد  می  فکر  يان٬  می پدر

عروسی ها هميشه گوشواره ای از گوش زنی به زمين می افتد و گم می شود 

  .  آن را پيدا نمی کند همو کسی

  رنگ صورت عروس که در ساعات اوليه صبح به خاطر بی خوابی  

 بودشب قبل٬ پريده   به نظر می رسيد٬ حاال تغيير کرده و داماد هر از چند .

اواسط بعد از ظهر بود که آقای کاستولو . وقت يکبار به ساعتش نگاه می کرد

  . آن ها را با اتومبيل به ايستگاه قطار برد

  بيشتر مهمانان برای خدا حافظی از زوج جوان با َهلَهِله و شادی به  

جوان تر ها هم .  از همان جا به خانه هايشان رفتندبسياری. خيابان آمده بودند

  .رفتند تا برقصند

   دون    های  حرف  تا  بود  خودش  افکار  در  غرق  يان  می پدر

بی َتَوجُّه به آنچه که و  که مثل هميشه –گوِمرسيندو و دون والريانو را نشنود 

  . حرف می زدند يک ريز–ويد ديگری می گ

   پاکو و همسرش از    مسافرت برگشتند٬ و يکشنبهءپس از سه هفته٬

 جديد شورای ده  جوان بودند٬ و به اعضای. برگزار شد بعد٬ انتخابات هفتهء

. عقيدهء دون والريانو٬ به استثنای چند نفر٬ بقيه اصل و نسب درستی نداشتند

 بودند٬   انتخاب شده  او  با  که  هايی  آن  همهء  که  شد  متوّجه  ناگهان  پاکو پدر

 برابر  در  مخالفی  های موضع  زمين  بهای  اجاره    به  علنًا  و  داشتند  ارباب

وقتی که پاکوی آسيابان اين موضوع را فهميد٬ . زراعتی اعتراض می کردند

او همه . خوشحال شد و احساس کرد که سياست هم چيز به درد بخوری است

  :اش می گفت که

  .ما ُدم ارباب را خواهيم چيد 

  هاج و واج کشيش . ه کردنتيجهء انتخابات تا حّدی همه را شگفت زد 

  بود و نمی دانست چکار بکندمانده  آدم .  هيچ يک از اعضای انتخابی٬ زيرا

  : زد و از او پرسيدااو پاکو را صد. های مذهبی نبودند

با من راجع به آن موضوع زمين های زراعتی ارباب که مردم  

 صحبت می کنند٬ چيست؟
    :پاکو جواب داد 

 يا   می  پدر  نيست٬  خاّصی  بخواهيد موضوع  را  راستش ن٬

  .اوضاع تازه ای به وجود آمده است

 چه اوضاع تازه ای؟ 



 ٤۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
دارد با بوق و کرنا راهی دياری ديگر می شود و من هم پادشاه  

 .سفر بخير: می گويم
   آن    بارهء  در  زدن  حرف  جرأت  کشيش  چون  کرد  احساس پاکو

بت کند موضوع را با پدرش نداشته است٬ به همين َجَهت می خواهد با او صح

  :و اضافه کرد

پدر می يان راستش را بخواهيد از روزی که با هم برای تدهين  

 من و دوستانم همه اش در اين فکر بوده ايم ؛به دخمه ها رفتيم

 بدهيم  خاتمه  بار  فالکت  وضعّيت  اين  به  چطور  که  حاال . و

  . بهترين فرصت است

کجا کدام فرصت؟ برای اين کار پول الزم است٬ شما پول را از  

 می آوريد؟
  ارباب و ارباب های پس دادنحساببه نظرم روز . از ارباب 

  . ديگر فرا رسيده است

نمی گويم که هميشه حّق به جانب ارباب بوده . زياد تند نرو پاکو 

 کس   هر  مثل  هم  او  است٬  نشده  مرتکب  خطايی  هيچ  او و

ديگری جايزالخطاست٬ ولی در اين مورد بخصوص بايستی با 

اط و بدون شوراندن مردم و تحريک احساسات آنان حزم و احتي

  .عمل کرد

  حرف های پاکو٬ به گوش آدم هايی که در آفتاب نشين جمع می شدند  

ما شاه و ملکه٬ ارباب ها و : "آن ها گفتند که پاکو به کشيش گفته بود. رسيد

 آن ها هميشه در آفتاب نشين٬ ."کشيش ها را مثل خوک سّالخی خواهيم کرد

  . غ را چهل کالغ می کردنديک کال

   است   فراری شده  از اسپانيا  پادشاه  که  ناگهان خبر رسيد اين خبر٬ .

دون گوِمرسيندو باور . خبر بسيار ناگواری برای کشيش و دون والريانو بود

پدر می يان . دکفاش از خودش در می آورنکرد و می گفت اين حرف ها را 

ای مردم٬ در هيچ جا آفتابی نشد و دو هفتهء تمام و برای احتراز از صحبت ه

در اولين روز يکشنبه افراد زيادی . از در باغچه به کليسا رفت و آمد می کرد

به کليسا رفتند تا عکس العمل پدر می يان را ببينند٬ ولی کشيش کمترين اشاره 

بعد هفتهء به همين خاطر در يکشنبهء . ای به حوادثی که در جريان بود نکرد

  . بودکليسا َخلَوت

    .پاکو به ديدن کفاش رفت و او را محتاط و کم حرف يافت 

  پرچم سه رنگ 
٤۱

 بر سر در مدرسه و بالکن شورای ده  در اهتزاز 
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  م. نفشزرد و سرخ و ب:  پرچم سه رنگ جمهوری 



 ۴۸ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
آقای . سر و کلهء دون والريانو و دون گوِمرسيندو در هيچ پيدا نمی شد. بود

کاستولو هم دو دوزه بازی می کرد٬ هم از يک طرف می خواست که او را با 

  :ببينند و هم وقتی به کشيش بر می خورد٬ يواشکی از او می پرسيدپاکو 

  پدر می يان٬ شما فکر می کنيد که چه خواهد شد؟ 

   از نظر    چونکه  کنند٬  تجديد  از نو  را  انتخابات دهکده مجبور شدند

 آن را   بود که  بی نظمی هايی در برگزاری آن صورت گرفته دون والريانو

 فاقد اعتبار می ساخت  به او در دور.  پدر پاکو٬ جای خود را  انتخابات٬  دوم

  . داد و پسر به جای پدر انتخاب شد

  اربابان و مالکان را  تمامی مزايا٬ سرانه و ساير امتيازات اشرافی  

 و آن را جزو عوايد  قطع کردهدر مادريد٬٬ وسطايی داشتکه ريشهء قرون 

 بودند  قرار داده  معتقد بو. شهرداری ها د که زمين های او هر چند ارباب ده

 به ابتکار پاکو  نمی شود٬ ولی اهالی هر پنج روستا٬  ٬مشمول مقررات تازه

ند تا زمان صدور رای دادگاه٬ از پرداخت پولی بابت ه بودمتفاقًا تصميم گرفت

وقتی که پاکو اين موضوع را . اجاره بهای اراضی به ارباب خود داری کنند

 پيشکار ارب  به اّطالع دون والريانو٬ او لحظه ای به سقف خيره اب٬ رسانيد٬

 آن ابراز کرد و   با  از شد و باالخره مخالفت خود را  خواست تا شورای ده

  . موضوع را کتبًا به او ابالغ کند

  در آفتاب نشين گفتند که پاکو . مثل بمب صدا کرداين خبر در دهکده  

انه ای را که آن ها حرف های گستاخ. دون والريانو را تهديد به قتل کرده بود

 مردم در .٬ با آب و تاب به پاکو نسبت می دادند بگويندخودشان جرأت نداشتند

 آن   مثل  ديگری  های  خانواده  های  مرد  و  پاکو  خانوادهء  از  نشين٬ آفتاب

حتی با وجود داشتن زمين هايی از آن خود٬ از بام تا شام که  را ء اوخانواده

زن هايی که .  ها را دوست داشتندکار می کردند به نيکی ياد می کردن و آن

به آفتاب نشين می رفتند٬ به کليسا هم می رفتند و وقتی که ِخرونيما٬ ترانه ای 

  :با کلمات زير می خواند٬ حسابی کيف می کردند

  

    کشيش به زن صاحبخانه می گفت٬"  

  مزانوخانوم جون بشين رو  
٤۲

".  

     

  مه ای برای هيچکس به درستی نمی دانست که شورای ده  چه برنا 

دخمه نشين ها دارد٬ و هر کس پيش خودش حدسی می زد٬ و مستمندان٬ روز 
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 در بارهء روابط کشيش ها با زن های خانه دار٬ حرف های طنزآلود زيادی در اسپانيا  

  م. بر سر زبانهاست



 ٤۹ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
پاکو اين موضوع را به طور جّدی پی گرفته بود . به روز اميدوارتر می شدند

و در جلسات شورای ده  غير از آن موضوع٬ راجع به چيز ديگری بحث نمی 

  .شد

  الغ کرد و پيشکار هم پاکو٬ تصميم شورای ده  را به دون والريانو اب 

به ُقرُقچی : "جواب تلگرافی ارباب اينطور بود. آن را به اّطالع ارباب رسانيد

ها دستور می دهم که مراقب زمين های من باشند و هر حيوان و انسانی که 

شورای ده  موّظف است که به منظور احتراز . وارد آن جا بشود٬ با تير بزنند

   و  مالی  خسارات  آمدن  وارد  جار از  عموم  اّطالع  َجَهت  را  مراتب جانی٬

 به محض دريافت اين پاسخ٬ پاکو به ده دار  پيشنهاد کرد که ُقرُقچی ها ."بزند

 حقوق بهتر در ادارهء آبياری به کار   با  را  از کار بر کنار کنند٬ و آن ها را

 پيشنهاد را  آنآن ها فقط سه ُقرُقچی بودند و هر سه با طيب خاطر. بگمارند

تفنگ های آنان در گوشه ای از سالن اجتماعات شورای ده  چاتمه . فتندپذير

 های   زمين  در  آزادانه  مانعی٬  با  برخورد  بدون  روستاييان  های  گله  و شد

  .ارباب به چرا پرداختند

   پدر می يان٬ دون والريانو٬ دل به دريا پس از مشورت های متعدد با 

خانه ای بود . م به آن جا رفتزد و پاکو را به خانهء خود دعوت کرد و او ه

   مشرف به  هايی  بالکن  تاريک با  نيمه  ولی  دری خيابانبزرگ واعيانی  و

دون والريانو تصميم گرفته . کالسکه رو که به خود دون والريانو َتَعلُّق داشت

 برای صرف   پاکو را  و  و معقول پيش بگيرد  موضعی آشتی جويانه  که بود

 بود  کرده  دعوت  عصرانه  زب.  با  به او  کرد  شروع  ساده  و  خودمانی انی

می دانست که پاکو ارباب را مّتهم خواهد او . صحبت کردن در بارهء ارباب

. کرد که هرگز قدم به آبادی نگذاشته است٬ ولی اين موضوع واقعّيت نداشت

او در سال های اخير سه بار برای سر کشی به امالکش آمده ولی شب را در 

 بود  گذرانده  ديگری  وقتی .روستای  که  آورد  خاطر  به  حتی  والريانو  دون

ارباب و خانمش در يکی از آن سفر ها با پيرترين ُقرُقچی صحبت می کردند 

و ُقرُقچی در حالی که کالهش را در دستش گرفته بود و به حرف آنان گوش 

خانم ارباب از حال و احوال تک٬ تک اعضای خانوادهء . می داد٬ اتفاقی افتاد

 جو می  پرس و  که او  جوابی را  بزرگ خانواده٬  پسر  به  وقتی رسيد  کرد٬

  :ُقرُقچی داده بود در همين لحظه به خاطر آورد و عينًا تکرار کرد که گفته بود

کی؟ ميگل را می فرماييد؟ ميگل کوچولو در بارسلوناست و به  

کوری چشم جنابعالی روزی نه پستا
٤۳

  . در می آورد

  ٬ ولی يک مرتبه قيافهء جّدی به پاکو هم خنديد. دون والريانو خنديد 
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  peseta م. واحد پول اسپانيا٬ پيش از يورو  



 ۵۰ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  :خود گرفت و گفت

در بارهء او  ندارم  حرفیخانم ارباب شايد آدم خوبی باشد و من  

 ارباب چيز  کار های اوو  مربوط نيست٬ ولی در مورد  به ما

  .های زيادی به گوشم رسيده است

      داد  جواب  والريانو  "دون  به :    بپردازيم  ولی  درست٬ حرف شما

 يد بگويم که از قرار معلوم٬ ارباب مايل است مذاکراتی با شمابا. اصل مطلب

  ."به عمل آورد

 در بارهء زمين های زراعتی؟  
   :دون والريانو با حرکت سر جواب منفی داد و پاکو ادامه داد 
 بی مذاکره   پس مذاکره٬  و .  پايين  بيندازد  سرش را ارباب بايد

 .اطاعت کند
  د٬ ولی پاکو جرأت به خرج داد دون والريانو حرفی نزد و ساکت مان 

  :و افزود

  .از قرار معلوم٬ ارباب هنوز به ساز گذشته می رقصد 

  . دون والريانو باز هم چيزی نگفت و به سقف خيره شد

  .ولی حاال دور٬ دور ماست و ما ساز ديگری می زنيم 

  :باالخره دون والريانو دهنش را باز کرد و گفت

 پايين ب  کی سرش می اندازد . يندازدمی گويی آدم بايد سرش را

  .پايين؟٬ فقط گاو ها و گوساله ها

 . و آدم های شرافتمند٬ وقتی که قانون حکمفرماست 
 دارد   ديگری  نظر  ارباب  وکيل  ولی  بله٬  هم .  قانون وانگهی

 .داريم تا قانون
   لب    زير  اجازه"پاکو٬  با . ای گفت و شرابی برای خودش ريخت"

د٬ و وقتی که ديگر ليوان پاکو پر شده بود٬ با اين کار به دون والريانو برخور

  .بفرماييد٬ نوش جان: خنده گفت

    :پاکو دوباره پرسيد 

 کند؟ شرطی   چه شرطی می خواهد مذاکره  وجود  کهارباب با

 .ندارد جز اينکه زمين ها را رها کرده و قيد آن ها را بزند
  ش را تاب دون والريانو به ليوان پاکو خيره شده بود و به آرامی سبيل 

 می داد٬ که از آراستگی به سبيل مصنوعی شباهت داشت  غر و لند . پاکو با

  :گفت

    ارباب  مگرببينيم  بر  دال  مدرکی  يا  و   سند  ها مالکّيت زمين

  .٬ تازه آن هم اگر داشته باشد؟دارد

  .دون والريانو از کوره در رفت



 ٥۱ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
اين زمين ها قرن های متمادی . اين جا هم داری اشتباه می کنی 

 اين َت  شود  نمی  است و  بوده  برداری  بهره  مورد  ارباب َوسُّط

چيزی را که در طول چهار صد سال به . مقوله را ناديده گرفت

 است نمی توان در عرض يک روز   از بين بردوجود آمده و .

وقتی که ديد پاکو شراب ديگری برای خودش می ريزد٬ اضافه 

 "کرد  ها:  ُتي٬زمين  ها  اين  نيستند٬  شراب ول بطری
٤٤

 است٬ 

   ."ُتيول مرحمتی پادشاه است

 هم می تواند آن اوآنچه را که انسان به وجود آورده باشد٬ خود  

 .اين عقيدهء من است. را از ميان بردارد
 .بله٬ ولی انسان هم داريم تا انسان 
   داد   تکان  مخالفت  نشانهء  به  سری  پاکو  دوم .  ليوان  حاليکه  در و

  :يليکی کرد و گفتشراب را سر می کشيد٬ با زبانش ت

 آن   از اين بابت به ارباب بفرماييد که اگر حّق و حقوقی دارد٬

هم اگر داشته باشد٬ خودش بيايد و از حّقش دفاع کند ولی تفنگ 

  .تازه بياورد چون ما تفنگ های ُقُرقچی ها را ضبط کرده ايم

 داشتن يک وجب زمين    باورم نمی شد که آدمی با پاکو٬ اصًال

اين حرف ها را بر زبان و  قاطر٬ جرأت کند  و يک جفتباير

 .من آنچه شرط بالغ بود با تو گفتم٬ همين والسالم. بياورد
   در صحبت های آن    موضوع و شرايط مطرح شده  دون والريانو٬

روز خود با پاکو را به اّطالع ارباب رساند و او هم دستور های الزم را به 

آب و آتش گير افتاده و بالتکليف می پيشکار که خود را در ميان . پيشکار داد

 دلخواه  صورتی که  به  تعريف ماجرا  و  يان  می  پدر  مالقات با  پس از  ديد٬

 به پدر شش بود٬ تصميم به ترک آبادی گرفت و رفت٬ ولی قبل از رفتنخود

می يان گفت که از آن پس خاله زنک های آفتاب نشين ادارهء ده را به عهده 

 می گيرند  ته.  و پيشکار همهء  می ديد٬  پاکو  چشم  از  را  توهين ها  و  ها ديد

 بر روی موضوع بطری شراب و ليوان٬ تأکيد زيادی داشت پدر . مخصوصًا

  .می يان گاهی به حرف هايش گوش می داد و گاهی هم نمی داد

   با تأّسف تکان می داد و با ياد   پدر می يان در دفتر کليسا سرش را

خادم در کرياس در ايستاده . وس می خوردآوری آنچه که اّتفاق افتاده بود افس

بود و چون نمی توانست آرام بگيرد٬ يکی از چکمه هايش را به ديگری می 

  :ماليد و در حاليکه به کشيش نگاه می کرد٬ بقيهء تصنيف را ادامه داد
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  toyul واگذاری در آمد و هزينهء ناحيهء معينی از طرف پادشاه و دولت به اشخاص بر 

  م. فرهنگ فارسی معين. مواجب و حقوق ساليانهاثر ابراز لياقت يا به ازای 



 ۵۲ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  

    او را چهار نفری در ميان گرفته بودند٬"  

     و به داخل قبرستان می کشاندند٬ 

     پسر داريد٬ای مادر هايی که 

    ."خداوند و فرشتگان مقّرب پشت و پناه پسرهايتان باد 

  

  بقيهء تصنيف به اسم کسان ديگری اشاره داشت که در همان روز به  

 هر چند. قتل رسيده بودند ولی خادم اسم آنها را نمی توانست به خاطر بياورد

  .  در تصنيف به جای قتل٬ کلمهء اعدام به کار رفته بودکه

  در اين روز های آخر٬ . می خورد يان در افکار خود غوطه پدر می 

 می   ها  بار  او  و  بود  ای سست شده  اندازه  تا  والريانو اعتقادات مذهبی دون

کشيش . گفت خدايی که چنين فجايعی را روا می دارد٬ در خور ستايش نيست

سال ها قبل٬ دون . با خستگی و بی حوصلگی به حرف های او گوش می داد

 و والريانو  بود٬  کرده  هديه  تنديس حضرت مسيح  ای فلزی برای دور  نرده

. ارباب هم دو بار مخارج تعمير طاق شبستان کليسا را از جيب خود داده  بود

به همين سبب نمک نشناسی نمی توانست جايی در قاموس پدر می يان داشته 

  .باشد

  ی در آفتاب نشين می گفتند که با پول اجاره بهای زمين های زراعت 

که حاال به صندوق شورای ده  واريز می شد٬ قرار بود به وضع زندگی مردم 

 ده سر و سامانی داده شود به جان پاکوی آسيابان دعای خير می کردند٬ و .

   می گفتند  که  بود  اين  از او می کردند  بهترين تعريفی که  زن ها تخم "پيره

   ."دارد

   دهکد   ميدان  تا  را  آشاميدنی  آب  بغلی  روستای  کشی می در  لوله ه

 زيرا روستای او –پاکوی آسيابان نقشهء ديگری در سر می پروراند . کردند

   اين  نداشت گونهبه  نيازی  عمرانی  های  دخمه – کار  حال  نگران  او  بلکه

. نشينان بود که بی آب و برق و آتش٬ هميشه با مرگ دست به گريبان بودند

  .  نداشتند کردنآن ها حتی هوايی هم برای استنشاق

   زيارتگاهی بود که مردم در روز بخصوصی در زمين های ارباب 

 برگزار می   و مراسمی در آن جا  زيارت آن می رفتند در فصل تابستان به

زائران٬ هدايايی به کشيش می دادند و شورای ده  هم زيارت؛ در روز . کردند

 می پرداخت  مخارج برگزاری مراسم کليسايی را  دار نسبت به ٬آن سال.  ده

 پيروی کردند  از او  روستاييان هم  ماند٬  بی اعتنا  برگزاری مراسم پدر می .

يان عّلت را از پاکو جويا شد٬ او هم جواب داد که تصميم شورای ده  بوده و 

  .اهالی هم از آن اطاعت کرده اند



 ٥۳ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
    :کشيش با خشم و غضب پرسيد 

  می گويی شورای ده ؟ کدام شورای ده ؟ 

  در می يان را اين چنين از خود بی خود پاکو متأسف بود از اينکه پ 

می ديد و گفت چون زمين های اطراف زيارتگاه به ارباب َتَعلُّق داشته است٬  

 به دليل بی   می شود  پدر می يان با .اعتنايی روستاييان پی برداز همين جا

  :خشم گفت

 ای که به ارباب بگويی اگر به زمين های خودش   تو چه کاره

 قدم نمی تواند بردارد٬ چون تو با تفنگ يکی بيايد٬ بيشتر از سه

 در کمينش خواهی بود؟ مگر نمی دانی که چنين  از ُقُرقچی ها

  کاری تهديد به قتل است و جرم محسوب می شود؟ 

  پاکو چنين حرفی نزده بود و اين حرف را دون والريانو به دروغ از  

  .بدهدولی کشيش نخواست به توضيحات پاکو گوش . زبان او گفته بود

   رسيد   می  نظر  به  زده  هيجان  و  کفاش سراسيمه  ها٬  روز  آن . در

  :وقتی از او عّلت را می پرسيدند جواب می داد

  .نگران آينده ام 

  :در آفتاب نشين٬ سر به سرش می گذاشتند٬ ولی کفاش می گفت

چه سبو به سنگ بخورد و چه سنگ به سبو٬ در هر دو حال بدا  

  .به حال سبو

  های کفاش سر در آورد و کسی هم نمی توانست نمی شد از حرف  

کفاش عمری در . بفهمد که عقيدهء او در بارهء وضعّيت به وجود آمده چيست

 دست   فرصت به  و حاال که  بود٬  سر برده آرزوی رسيدن چنين فرصتی به

بعضی از اعضای شورای ده  به . آمده بود نمی دانست چه بکند و چه بگويد

راب بشود و مشکالت مربوط به تقسيم آب نهراصلی او پيشنهاد کردند که مي

  :ولی او جواب داد. آبياری را حّل کند

 که می گويد   ولی من ضرب المثلی را  ممنونم٬ کفاش٬ کشفت :

را بدوز
٤٥
  .  سر لوحهء زندگيم قرار داده ام– 

   خود   روز  به  کردش راکفاش روز  می  کشيش نزديک تر   به او .

 فرقی نمی کرد که ش٬ و برايندقدرت بود بود که در مصدری يمخالف آدم ها

 گوِمرسيندو هم ده را ترک کرده دون.  داشته باشند سياسیچه مسلک و مرام

  :او می گفت. و به مرکز استان رفته بود و اين موضوع کشيش را رنج می داد
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کفاش٬ کشفت را بدوز و کاری به کار ديگران نداشته : " ضرب المثل اسپانيايی می گويد 

 ".اگر بيل زنی٬ باغچهء خودت را بيل بزن: "٬ معادل ضرب المثل فارسی که می گويد"باش
  م



 ۵۴ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 همه می روند٬ غير از من٬ ولی اگر هم بتوانم٬ نخواهم رفت و 

  .ی کردن از زير بار مسئولّيترفتن٬ يعنی شانه خال. می مانم

   تفاهم    پاکو  با  است تا  کشيش در صدد  که  می رسيد  نظر  به گاهی

داشته باشد ولی يک مرتبه شروع می کرد به صحبت در بارهء نمک نشناسی 

هميشه صحبت هايش با پاکو .  و عذابی که او از اين بابت می کشيد دهاهالی

 ختم می شد که  به اين جا  اممن بال گردان هم:  ه شده پاکو می خنديد و می .

  : گفت

  .پدر می يان٬ کسی که قصد جان شما را نکرده استآخه ولی  

   بيشتر عصبانی می کرد و او به زحمت می   خندهء پاکو٬ کشيش را

  .توانست جلو عصبانّيت خودش را بگيرد

   می بردند٬    از ياد  دون والريانو و دون گوِمرسيندو را  داشتند مردم

آن ها خيلی خاطر جمع به نظر . ر و کلهء آن دو در ده پيدا شدکه يک مرتبه س

 دادند  می  جلسه  تشکيل  کشيش  با  روز  هر  و  رسيدند  می  هم .  کاستلو آقای

 نه   توانست و  می  نه٬  ولی  بشود٬  آن ها  جرگهء  وارد  می کوشيد کنجکاوانه

 دستگيرش می شد  ها  چيزی از صحبت های آن  اعتماد .  او  به  ها  آن چون

  .نداشتند

   خارج شوند و دهروزی در ماه ژوئيه دستور رسيد که ژاندارم ها از  

نقطهء ديگری بپيوندندبه ساير ژاندارم های ناحيه در 
٤٦
 شورای ده  اعضای. 

 و کيف آن   در بيخ گوش خود احساس کردند ولی نتوانستند از کّم خطری را

  .سر در بياورند

***  

  

   کلهءروزيک    پولدار شهری٬ سر و  ای بچه  عده
٤۷

 ُمسلَّح به هفت 

اين جوان ها آدم های هرزه ای به نظر می آمدند . شددر آبادی پيدا تير و باتوم 

 می کشيدند  وار عربده  ديوانه  صدای بلند  با  و بعضی از آن ها  چنين . انجام

اسم اين جوان های اصالح کرده و با . اعمال وقيحانه ای در ده سابقه نداشت

 آن ها به محض ورود٬ ."قرتی" گذاشته بودند رفتاری زنانه را در آفتاب نشين

اولين کاری که کردند٬ کتک مفصلی به کفاش زدند بی آنکه به بی طرفی او 

و بعد شش نفر از اهالی ده را به قتل رساندند که چهار . َتَوجُّهی داشته باشند
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دث داستان نمی کند٬ ولی منظور او  نويسنده٬ در متن اسپانيايی٬ اشاره ای به تاريخ حوا 

 و روز قيام نظاميان تحت ٬۱۹۳۶ روز هيجدهم ماه ژوئيهء سال "از روزی در ماه ژوئيه"
در رژيم سابق اسپانيا٬ آن روز . فرماندهی ژنرال فرانکو برای سرنگونی جمهوری دوم بود

  م . به عنوان روز قيام ملی جشن گرفته می شد و تعطيل عمومی بود

   م".آقا زاده ها"ر متن اصلی  د 47 



 ٥٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
تن از آنها از دخمه نشينان بودند و جنازه های آنان را در خندق کنار جاده ای 

چون سگ ها خون جنازه ها را .  از ده به آفتاب نشين ختم می شد٬ انداختندکه

 مأمور تاراندن سگ ها   يکی از ُقُرقچی های ارباب را  آن ها ليس می زدند٬

داشت  از آنچه که قادر بود و نه کسی خّط کسی را می خواندنه کسی . کردند

 افت  بياوردااّتفاق می  در  سر  د  جلو.  که  نبود  را ژاندارمی هم  ها  غريبه  اين

  . بگيرد

   در    نيايش شب و روز ٬  و  دعا  که مراسم  کرد  پدر می يان اعالم

 که اين آدم های تازه وارد او –کليسا بر قرار خواهد بود و به دون والريانو 

   بودند  تعيين کرده  دار  ده  عنوان  به  آن شش –را  به  چرا  که  اعتراض کرد

 قب  که  بودند  فرصت نداده  طلب روستايی مقتول  از گناهان خود  مرگ٬  از ل

کشيش تمامی روز و بخشی از شب را در حال دعا خواندن می . مغفرت کنند

  . گذراند

   و   بود  گرفته  فرا  را  وحشت روستا  دست کسی کاری خوف و  از

آرام و ِخرونيما بی آنکه سر و زبان هميشگی اش را داشته باشد٬ . ساخته نبود

 می در . می آمد و می رفت سر به زير   ناسزا آفتاب نشين به اين غريبه ها

با وجود اين٬ هر بار که چشمش به کفاش می . گفت و به آن ها نفرين می کرد

 به کتکی که به او زده   او راجع به چوب و باتوم و چماق٬ در اشاره  با افتاد

  پاکو پرس و جو می کرد ولی کسی نمی در بارهءاو . بودند٬ صحبت می کرد

 ی به او بدهدتوانست جواب درست  بود و دنبالش می گشتند. . پاکو غيبش زده

  . همين و بس

  فردای روزی که ِخرونيما سر به سر کفاش گذاشته بود٬ کفاش را بر  

زن . گلوله ای در مغز کفاش خالی کرده بودند. سر راه آفتاب نشين مرده يافتند

 نيامد  بيرون  خانه  از  روز  سه  و  کشيد  او  روی  بر  ای  مالفه  بعد٬ .بيچاره

 فحش و   آفتاب نشين رفت که در آن جا  اندک از خانه خارج شد و تا اندک٬

 ناسزايی نبود که نثارش نکنند  اشگ می ريخت . هرگز کسی گريه (ِخرونيما

٬ و می گفت حقش است که سر او را مثل سر مار با )کردن او را نديده بود

  .سنگ بکوبند

  شين  لودگی هايش را که چند روز بعد٬ ِخرونيما٬ دو باره در آفتاب ن 

  .با فحش و بد و بيراه همراه بود٬ از سر گرفت

   می کشتند   کسی نمی دانست که چه موقع مردم را می شد گفت که .

 بود و اگر هم ديده   نديده  به چشم خود می دانستند ولی احدی کشتن کسی را

 اين کار را در شب. بود٬ جرأت نمی کرد حرفی در اين باره بر زبان بياورد

  . انجام می دادند٬ و در طول روز دهکده آرام به نظر می رسيد

   چهار نفر بين آفتاب نشين و دهکده پيدا شده بود که به چهار ءجنازه 



 ۵۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
  . تن از اعضای شورای ده  َتَعلُّق داشت

  زن هايشان به . بسياری از اهالی در خارج دهکده مشغول درو بودند 

انی که در خاک و خون غلتيده بودند٬ آفتاب نشين می رفتند و به ذکر نام کس

 می پرداختند  می خوان.  دعا  به دبعضی وقت ها  شروع می کردند  بعد  و ند٬

 زن دون والريانو و زن   به  مخصوصًا  های ثروتمند٬  آدم  زن فحش دادن به

 گوِمرسيندودون   زن کاستولو.  می گفت که  به ِخرونيما  بود و  تر از همه  بد

  :ولی کسی گفت. دخاطر او٬ کفاش را کشته بودن

 . دروغ است٬ او را٬ چون مأمور روسّيه بود٬ کشتند 
      روسّيه"کسی نمی دانست که  اسم "  که  دانستند  فقط می يعنی چه٬

 ماديان نانواست برايشان قابل در ک نبودبودن ؟ "مأمور ماديان"ولی .
٤۸

  و .

 أتجرکسی بی آنکه . آن چه هم که در دهکده اّتفاق می افتاد٬ قابل درک نبود

  :کند با صدای بلند حرف بزند٬ حرف های بی معنی می زدند و می گفتند

 .زن کاستولو يک زگيل پشم آلود است 
 .يک چلغوز است 

  :ِخرونيما هم برای اينکه از ديگران عقب نماند می گفت

  .عقرب شکم گنده ای است 

 .شپش چاقالويی است 
 :ِخرونيما اضافه کرد

 . ه آن شاشيده باشندخانه اش بوی اجاقی را می دهد که ب 
   که    همهء کسانی را  تا  بودند  های شهری آمده  اين آدم  که  بود شايع

در گرما گرم فاجعه٬ احساسی غير عادی . عليه پادشاه رأی داده بودند٬ بکشند

 مشامش می   می رفت بوی خون به  او هر جا  و  بود  دست داده  ِخرونيما به

پتک يا صدای وس کليسا و ولی هر بار که در آفتاب نشين صدای ناق. رسيد

بعد شروع می کرد . آهنگر را می شنيد٬ قری می داد و کمرش را می جنباند

می خواست بداند . ناميدن" پاچهء خوک"به فحش دادن و زن گوِمرسيندو را 

 خبری   پاکو  از  کسی  ولی  است٬  آمده  آسيابان  پاکوی  سر  بر  باليی  چه که

ِخرونيما با لحنی که انگار از . دندنداشت و فقط می دانستند که دنبالش می گر

  :پاکو خبر داشته باشد می گفت

  !.مگر به اين سادگی ها می توانند اين جوان را گير بياورند 

   خاطرهء بلبشوی آن روز های هولناک   پدر می يان٬ در دفتر کليسا

 می کشيد  و ضجر  می کرد  زنده  ذهن خود  در  را  اندازی های شبانه٬ : تير
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 گذاشتن نام کشور ها و قاره ها بر روی انسان و حيوان٬ در کشور های اسپانيايی زبان  

  م . که نام دختر است) افريقا(امری متداول است٬ مانند امريکا و آفريکا 



 ٥۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
 نه٬ شايعات٬ و کار های بی شرمانهء آن غريبه هاخون٬ رفتار وحشيا دون .

والريانو از يک طرف متأسف بود و از طرفی ديگر به آن آدم های شهری 

 بکشند  دستور می داد که افراد بيشتری را  کشيش به پاکو فکر می کرد. آن .

 پدر پاکو از خانه بيرون نمی آمد کاستلو پرز به او اطمينان خاطر . روز ها

 بو  داده  آدم  او  که  داشتبی غل و غشی استد .  و کاری به کارش نخواهند

پولدار ها٬ ُجرأت نمی کردند پا پيچ او بشوند و فقط اميدوار بودند که پسرش 

  . را گير بياورند

  روزی پدر . کسی غير از پدر پاکو٬ از مخفيگاه پسرش خبر نداشت 

  :می يان به خانهء او رفت و گفت

ا که دارد اّتفاق می افتد٬ چه می شود اسم اين وقايع هولناکی ر 

  گذاشت؟

   جوابی    ولی  داد  گوش  او  های  حرف  به  پريده  رنگی  با  پاکو پدر

می ديد که همسر جوان پاکو . کشيش به حرف هايش ادامه داد. نداشت که بدهد

 بکند  گريه  يا  و  بخندد  آنکه  بی  بود٬  شد  و  آمد  در  سايه  مثل  در . هيچکس

از نظر پدر می يان٬ زندگی بی خنده . گريه می کرددهکده٬ نه می خنديد و نه 

  . و گريه به يک کابوس شباهت داشت

  پدر می يان با حالت و حرکاتی که بوی صميميت و صداقت می داد٬  

اين َتَصّور را به وجود آورد که انگار می دانست پاکو در کجا خود را پنهان 

ی حرف می زد که طور. او يک دستی می زد تا دو دستی بگيرد. کرده است

آدم باورش می شد٬ به طوريکه پدر و همسر پاکو هم از رازداری او َتَشکُّر 

لويحًا اشاره ای به تکشيش دقيقًا نگفت که جای پاکو را می دانست بلکه . کردند

نگاهی به . قضا و قدر اين طور می خواست که پدر پاکو گول بخورد. آن کرد

: در می يان بود٬ پيش خود فکر کردکشيش انداخت و همانطوريکه خواست پ

اگر اين مرد از محّل اختفای پاکو خبر دارد ولی تا به حال لب نجنبانده است٬ "

 اين َتَصّور٬ وجدان او را راحت تر ."پس مرد با شرف و بزرگواری بايد باشد

  . کرد

   ای نمی گويد    چيز تازه  خيال اينکه  به  پدر پاکو در طول صحبت٬

وقتی پدر می . در آن جا مخفی شده بود به کشيش فاش کردمحّلی را که پاکو 

من چرا . ايکاش آن را به من نمی گفتيد: "يان اين حرف را شنيد لرزيد و گفت

؟ پدر " قايم شده است(las Pardinias)بايد بدانم که پاکو در غار الس پاردينياس 

ماند و از معطل ن.  می يان می ترسيد و دقيقًا نمی دانست که از چه می ترسد

 های هفت تير کش   می خواست در برابر آن غريبه  خارج شد٬ ميزان خانه

تمامی بعد . همين طور هم شد. و وفاداری خودش را به پاکو ثابت کندصداقت 

از ظهر٬ سردسته و دوستانش با او حرف زدند بی آنکه بتوانند چيز از زير 



 ۵۸ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
 و به خواب عميقی آن شب را پدر می يان نماز خواند. زبانش بيرون بکشند

  .ن خوابی نکرده بودافرو رفت که مّدت ها بود چن

   در آن    ها  غريبه  ای تشکيل شد که  جلسه    در شورای ده روز بعد

آنگاه پرچم سه رنگ. سخنرانی کردند و عربده کشيدند
٤۹

 به آتش کشيده شد و 

به دستور سر دسته اهالی دهکده را مجبور کردند که دست راست خود را بلند 

سردسته مردی بود که عينک دودی به چشم می . ده و سالم فاشيستی بدهندکر

   ظاهری  و  زد  و  داشتآرام  مهربان  خود .  به  توانستند  نمی  دهکده اهالی

از نظر اهالی اين آدم هايی . بقبوالنند که چنين آدمی قادر به کشتن کسی باشد

 کوبي  می  هم  به  تق  را  خود  های  پاشنه  و  ايستادند  می  خبردار  عقل که دند

درست و حسابی نداشتند٬ ولی وقتی که می ديدند پدر می يان و دون والريانو 

 باال دست خود می نشانند٬ نمی دانستند چه بگويند  را اين آدم ها٬ گذشته از .

 های   زمين  که  بود  اين  بودند  داده  انجام  ده  در  ديگری که  کار  مردم٬ کشتن

  . ارباب را به او برگردانده بودند

  . بعد دون والريانو به کليسا آمد و رو به روی کشيش نشستدو روز  

 و –او در حاليکه انگشت های شست دستش را در جيب جليقه اش گذاشته بود

 به  باعث می شد که زر و زيور جليقه اش بيشتر به چشم بخوردشاين کار

  :چشمان کشيش خيره شد و گفت

رسد٬ راستش را بخواهيد٬ من نمی خواهم صدمه ای به کسی ب 

 آقای   باشد؟  پاکو  سر  زير  ها  تقصير  همهء  نمی کنيد ولی فکر

کشيش ٬اين عقيدهء من است٬ مگر خون آن هايی که کشته شدند 

  .از خون او کم رنگ تر بود؟

 دست از سرش برداريد   می خواهيد خون بيشتری ريخته . چرا

 شود؟
  و  کند که او از مخفيگاه پاک دون والريانو احساسمايل بود کهکشيش  

خبر دارد و به اين ترتيب می خواست ميزان خلوص نّيت و ثابت قدمی خود 

واقعّيت اين بود که آن ها ديوانه وار . را در دوستی به پاکو به ثبوت برساند

آن ها با خود سگ شکاری به خانهء او برده بودند تا . در جستجوی پاکو بودند

  .کفش و لباس های کهنه او را برای رد يابی بو بکشد

  سر دسته با قيافه ای مهربان و عينک دودی به چشم٬ همراه دو تن  

  :از رفقايش وارد شد و پس از شنيدن حرف های کشيش گفت

 ای    عالقه  دارد  می  بر  پارسنگ  عقلشان  که  هايی  آدم  به ما

 نداريم  ما .  با  که  کسی  و  کنم  می  پاکسازی  را  آبادی  داريم ما
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  م.  پرچم سه رنگ جمهوری را 



 ٥۹ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
  .نيست پس دشمن ماست

    :ادپدر می يان جواب د 

 .چی؟ يعنی می گوييد که عقل من پارسنگ بر می دارد؟ 
  :با اين حرف کشيش آن ها به خود آمدند٬ و سر دسته ادامه داد

آن . در اعدام های اخير ما حّق هيچ اعدامی را ضايع نکرده ايم 

  .پس شما از چه گله داريد؟. ها حتی تدهين هم شده اند

   های آبرودا   بعضی آدم  به  راجع  بودند پدر می يان  شده  کشته ر که

حرف زد و گفت بهتر بود چه زودتر به اين گونه کارهای جنون آميز خاتمه 

  :سر دسته تپانچه اش را کشيد و روی ميز قرارداد و گفت. داده شود

 بگوييد   را  راستش  پاکوی .  اختفای  محّل  از  شما  که ميدانيم

  . آسيابان با خبر هستيد

  سته٬ تپانچهء خود را برای تهديد پدر می يان نمی دانست که آيا سر د 

 برای سبک شدن بار کمربندش روی ميز   آن را  يا  است و  بيرون کشيده او

کشيش به پاکو . دفعات ديگر هم او اين عمل را تکرار کرده بود. گذاشته است

فکر می کرد که به او غسل تعميد داده و مراسم ازدواج او را برگزار کرده 

های کم اهمّيت ديگری هم مانند جغد های شبانه در آن لحظه بعضی چيز . بود

 و بوی خورشت کبک هم به ذهنش رسيد مرگ و زندگی پاکو به جواب او .

کشيش خيلی به او عالقه  داشت ولی نه به خاطر عاطفهء بشری٬ . بسته بود

 بلکه به خاطر خدا  به همين َجَهت . عالقهء او بر تر از مرگ و زندگی بود٬

  . ويدنمی توانست دروغ بگ

    :ندداد زدهر چهار نفر٬ يک صدا  

  می دانيد پاکو کجاست؟ 

  ٬ مثبت بود و يا  اوجواب. پدر می يان با حرکت سر جواب مثبت داد 

. ولی ديگر دير شده بود. الاقل حرکت سر او را می شد جوابی مثبت َتَلّقی کرد

نند و پاکو را محاکمه ک.  قول بدهند که پاکو را نکشنداو از آن ها خواست تا

 گناه  اگر  بود  ديگری کار  قتل  مرتکب  اينکه  نه  و  بيندازند  زندان  به  را او

آن وقت٬ پدر می يان . سر دسته با آن قيافهء مهربانش قول مساعد داد. بشوند

 فاش کرد  پاکو را  مخفيگاه و بر پاکخواست حرف های ديگری برای نجات .

رفتند و کشيش را به زبان بياورد٬ ولی آن ها گوش نکردند و با عجله بيرون 

 گذاشتند  حال خود  از طرفی ديگر  .  و  بود کشيش از يک طرف وحشت زده

  .سبکبار احساس می کرد و شروع کرد به دعا خواندن خود راپيش وجدانش 

  نيم ساعت بعد آقای کاستولو وارد شد و گفت که فاتحهء آفتاب نشين  

 دو رگبار ُمَسلَسل  آن غريبه ها  است٬ زيرا  خالی کرده خوانده شده  به آن جا

چند تن از زن ها کشته شده اند و بقيه هم خونين و ناالن مثل پرنده هايی . اند
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 اند  گذاشته  فرار  به  پا  باشند٬  شنيده  را  شکاری  تفنگ  شليک  صدای . که

و با ذکر نام او . ِخرونيما از ُجمله کسانی است که جان سالم به در برده است

  :گفت

  ...حيف شد٬ بد جنس  

   تو سر کشي   زد  و  رنگش پريد  آقای کاستولو٬  خندهء  مشاهدهء ش با

کشيش ترسان پيش . خودش و اميدوار بود که اين مرد کسی را لو نداده باشد

 خواندن خود گفت٬ از چه چيز ديگری بايد وحشت کرد؟ و دوباره شروع به

 کاستولو ادامه داد و گفت که عالوه بر کشته ها٬ يازده و يا دوازده. دعا کرد

و چون دکتر در زندان است٬ معالجهء همهء . نفر از زن ها هم زخمی شده اند

  . آن ها به راحتی امکان پذير نخواهد بود

  می گفت . غضبناک بود. بدون پاکوبرگشت ولی روز بعد٬ سر دسته  

 پاکو شروع به تيراندازی کردرسيدندهمينکه به پاردينياس  ٬  تفنگ يکی از .

  . ود و نزديک شدن به پاردينياس خطر جانی داشتُقُرقچی ها در دست او ب

      کشيش خواست  از  او  کندتا  صحبت  پاکو  با  و  برود  از .  نفر دو

اعضای گروه او زخمی شده بودند و او حاضر نبود که جان کس ديگری از 

  .رفقايش را به خطر بيندازد

   چنان به خاطر می    پدر می يان همهء آن حوادث را يک سال بعد٬

 ان  که  باشدآورد  اّتفاق افتاده  گار همين ديروز  ديدن آقای کاستولو .  يعنی –با

   خنديد  می  نشين  آفتاب  کشتار  به  پيش  يک سال  که  کسی  دفتر –همان  در

اين من بودم که مخفيگاه : "کليسا٬ دوباره چشمانش را بست و پيش خود گفت

 چشمانش را "....و حاال. من بودم که رفتم تا با او مذاکره کنم. پاکو را لو دادم

دون گوِمرسيندو که . باز کرد و آن سه مرد را ديد که روبروی او نشسته بودند

هر سه آرام و خونسرد به پدر می يان . قدش بلند تر بود در وسط نشسته بود

 بودند  دوخته  چشم  سه ضربهء سنگين که طنين آن چند .  با صدای ناقوس ها

  :آقای کاستولو گفت. دلحظه ای در هوا ادامه پيدا کرد و بعد قطع ش

پدر می يان٬ با کمال ادب و احترام می خواستم صدقهء مراسم  

  . امروز را تقديم حضورتان بکنم

   جيبش   توی  کرد  دست  و  زد  را  حرف  اين  و .  نکرد  قبول کشيش

پسرک . دوباره از خادم خواست که برود و ببيند آيا کسی آمده است

  :ی خواندبيرون رفت و در حاليکه بقيهء تصنيف را م

  

    دستمالی به خار های سر راه٬" 

    گير کرده بود٬ 

    پرندگان با شتاب٬ 
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    ."و ابر ها به آرامی از باالی سر می گذشتند 

  

   به بازوی صندلی راحتی   پدر می يان٬ در حاليکه آرنج راستش را

تکيه داده و با دست ديگر سرش را گرفته بود٬ بار ديگر چشمانش را بر هم 

ا هايش تمام شده بود ولی می خواست همچنان ادامه بدهد٬ تا هر چند دع. نهاد

 کسی مزاحمش نشود  واحد .  آن  در  هر دو  گوِمرسيندو  دون  و  والريانو دون

 حاضر   قبًال  هم  آن ها  که  بفهمانند  به کاستولو  صدای بلند  با سعی می کردند

  .شده بودند صدقهء برگزاری مراسم آن روز کليسا را از جيب خود بدهند

   که خاد   وارد شد و بی آنکه بتواند همهء خبر هايی را م هيجان زده

  :می آورد٬ بر زبان بياورد٬ گفت

  .قاطری در کليساست 

 چی؟ 
 وارد    جايی  از  که  قاطری  از  غير  نيست٬  کليسا  در هيچکس

 .کليسا شده است و در ميان نيمکت ها ول می گردد
  که قاطر نبود هر سه مرد رفتند بيرون و بالفاصله برگشتند تا بگويند  

 و حاال وارد کليسا بلکه يابوی پاکوی آسيابان بود که در دهکده ول می گشت

 بود  شده  نيمه .  هم  بيمار است و زن های خانه  پدر پاکو همه می دانستند که

 بودند  شده  ديوانه .   سر پايانرچهاو  بی  داشتند  که  هم  مايملک مختصری  و

  . پرست مانده بود

    :کشيش از خادم پرسيد 

  ی که بيرون می رفتی در اصلی کليسا را باز گذاشته بودی؟وقت 

  دون والريانو با . هر سه مرد تصديق کردند که همهء در ها بسته بود 

  :خندهء تلخی اضافه کرد

  .کسی خواسته است بد جنسی کند. کلکی در کار است 

  شروع کردند به کنجکاوی تا ببينند چه کسی يابو را وارد کليسا کرده  

 بر زبان آوردکاست. بود  را  ولو اسم ِخرونيما  حالتی خسته از . پدر می يان با

. هر سه با خادم  بيرون رفتند. آنان خواست که حيوان را از کليسا خارج کنند

.  افتادند راهآن ها با بازوان گشاده صف عريضی تشکيل دادند و به دنبال يابو

 توهين به ُم  به کليسا٬  يابو قّدسات است و شايد دون والريانو می گفت ورود

 تطهير شود  نو  از  کليسا  که  باشد  الزم  کاری .  چنين  انجام  بقيه  نظر  از ولی

  . ضرورت نداشت

   دادند   می  ادامه  حيوان  تعقيب  به  همچنان  ها  آن  نردهء .  روی بر

 پوز خند می  اطراف تنديس حضرت مسيح٬ مجسمهء چدنی شيطان به آن ها

سبابه اش را بلند کرده و زانوی حضرت يوحنا هم در طاق نمايی انگشت . زد
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 بود  گذاشته  تماشا  به  را  اش  برهنه  در .  که  انگار  کاستولو  و  والريانو دون

  :طويله باشند٬ با صدای بلند داد می زند

  !هی٬ حيوون 

   به اين طرف و ٬ در داخل کليسا٬يابو هر طور که دلش می خواست 

آفتاب نشينی وجود اگر زن های آفتاب نشين زنده بودند و . آن طرف می تاخت

 داشته باشند  داشت٬ می توانستند مضمون خوبی برای وّراجی و خنده وقتی .

که ده دار و دون گوِمرسيندو٬ حيوان را در ميان می گرفتند٬ يابو جستی می 

. زد و از دست آن دو می گريخت و با شيههء بلندی به طرف ديگر می رفت

  :فتناگهان فکری به ذهن آقای کاستولو رسيد و گ

همهء درها را مثل روزی که دسته وارد کليسا می شود٬ کامًال  

 باز بگذاريد می فهمد که راهی برای در به اين طريق حيوان .

 .رفتن دارد
  خادم با عجله رفت و قبل از اينکه دون والريانو اظهار نظری کرده  

ولو باشد درها را باز کرد٬ زيرا دون والريانو چشم نداشت ببيند که آقای کاست

همين که در های بزرگ باز شد٬ حيوان با . در حضورش ابراز عقيده می کند

 خورد  يکه  تابيد٬  می  کليسا  داخل  به  شديدی که  نور  ديدن در ورای صحن .

کليسا٬ ميدان سوت و کور دهکده به چشم می خورد٬ با خانه ای که به رنگ 

خادم . ه بودزرد و خانه ديگری با ازاره های آبی که با آهک سفيد کاری شد

يابو را به طرف در صدا می زد و باالخره او را متقاعد کرد که آن جا٬ جای 

  :خادم همچنان زمزمه می کرد. او نبود و حيوان هم زد به چاک

  

    چکاوک ها آرام٬.. ." 

    ." بر روی صليب گورستان می نشينند 

     

   رفت   فرو  تاريکی  در  دوباره  کليسا  و  بستند  را  ها  در حضرت .

 بودميكايي  کرده  بر روی اژدهايی بلند  شمشيرش را  بازوی برهنه٬  ل با در .

  .گوشه ای چراغی در باالی سنگاب غسل تعميد٬ سوسو می زد

   نيمکت های    در  کاستولو٬  آقای  و  گوِمرسيندو  دون  والريانو٬ دون

  . رديف اّول جا گرفتند

  خادم به طرف محراب بزرگ رفت٬ و موقع عبور از برابر شمايل  

  :س زانو زد٬ به خود صليب کشيد و به دفتر کليسا رفت و گفتُمَقّد

  .پدر می يان٬ يابو از کليسا رفت بيرون 

   فکر حوادث يک سال پيش بود   کشيش هنوز به که هفت تير کش .

 الس   به  ها  آن  همراه  که  بودند  کرده  مجبور  را  يان  می  پدر  غريبه٬ های
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 پاردينياس برود  اج.  او  به  رسيدند٬  جا  آن  به  پاکو وقتی  به  تنها  که  دادند ازه

  :او در آن جا با صدايی لرزان فرياد زد. نزديک بشود

  مگر نمی بينی که منم؟. پاکو٬ منم 

  پدر می . در دهانهء غار لولهء تفنگی ديده می شد. کسی جواب نداد 

  :يان دوباره داد زد

  .بهتر است خودت را تسليم کنی. پاکو٬ ديوانگی نکن 

  :دايی به گوش رسيد که می گفتاز تاريکی دهانهء غار ص

برويد کنار و بگذاريد که آن های . من جنازه ام را تسليم می کنم 

 . ديگر اگر جرأت دارند٬ جلو بيايند
  :پدر می يان٬ اين بار با لحنی از روی دلسوزی گفت

: پاکو٬ به خاطر همهء آن هايی که بيش از همه دوستشان داری 

 .زنت٬ مادرت٬ تسليم شو
  :باالخره٬ صدای پاکو به گوش رسيد که می گفت. ه نشدجوابی شنيد

 پدر و مادرم کجاست هستند؟ و زنم؟ 
  .فکر می کنيد کجا باشند؟ آن ها در منزلند 

 .صحيح و سالمند؟٬ اتفاقی برايشان نيفتاده است؟ 
 باليی    چه  داند  می  خدا  نکنی٬  تسليم  را  خودت  اگر  ولی نه٬

 .ممکن است بر سرشان بيايد
  پدر می يان٬ .  برقرار شدطوالنیای کشيش٬ سکوتی پس از حرف ه 

 نداد  جواب  کسی  ولی  زد  صدا  را  پاکو  دوباره٬  آمد.  بيرون  پاکو . باالخره٬

  .تفنگی در دست داشت و خسته و رنگ پريده به نظر می رسيد

  .پدر می يان٬ به حرف های من جواب بدهيد 

 .بگو پسرم 
 آمده بودند٬ آيا ديروز کسی را از آن هايی که به جستجوی من 

 .کشته ام
 .نه 
 حتی يک نفر را؟ شما مطمئن هستی؟ 
 .هيچکس را. خدا مرا نبخشد اگر دروغ بگويم 
  کشيش هم چون . اين حرف زمينه را برای تسليم شدن مساعد تر کرد 

  :ديد که حرفش بی اثر نبوده است٬ اضافه کرد

 تو    ای به  صدمه  آن ها  که  ام  آمده  اين جا  يک شرط به من به

به عبارت ديگر٬ تو در دادگاهی محاکمه بشوی و در . ندنرسان

  .همين و بس. صورت محکومّيت به زندان بيفتی

 شما مطمئن ايد؟ 
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 :کشيش مکثی کرد و گفت

 به خانواده . شرط من همين بوده است  ولی پسرم هر چه باشد٬

 تو   خاطر  به  ها  آن  که  آيد  خوش نمی  را  خدا  و  کن ات رحم

 .تقاص پس بدهند
    :آنکه حرفی بزند٬ به دور و برش نگاه کرد و سرانجام گفتپاکو بی  

 را    ام  پس زندگی  است٬  مانده  فشنگ برايم  پنجاه  هنوز باشد٬

تسليم می . نترسند٬ بيايند و مرا بگيرند. مفت از دست نمی دهم

  .شوم

  :صدای سر دسته از پشت پرچين به گوش رسيد که می گفت

  .تفنگت را بينداز دور و بيا بيرون 

    .و اطاعت کردپاک 

   زير    و  کشيدند  بيرون  پاردينياس  الس  از  را  او  بعد٬  دقيقه چند

دست هايش را از . ضربات مشت و قنداق تفنگ به طرف دهکده به راه افتادند

 پشت بسته بودند  ته ريشی پانزده . او به شّدت می لنگيد و گذشته از لنگيدن٬

ن٬ او خود را مقّصر از نظر پدر می يا. روزه قيافهء او را عوض کرده بود

  .او را به زندان آبادی بردند. می دانست

   جمع    دهکده  ميدان  در  زور  به  را  اهالی  روز٬  همان  ظهر  از بعد

 امپراتوری  بارهء  در  برايشان  و کردند
٥۰

 و   قانون  از  اطاعت  ابدی٬  حيات ٬

 سخنرانی کردند که کسی چيزی سر در نياورد  ايمان به خدا بعد در حاليکه .

ود را بلند کرده بودند سرودی خواندنددست راست خ
٥۱

 و دستور دادند که همه 

  .به خانه هايشان بروند و تهديد کردند مبادا تا فردا صبح کسی بيرون بيايد

   دو نفر    همراه  پاکو را  آن ها٬ پس از خالی شدن ميدان از جمعّيت٬

و هوا گرگ . ديگر از زندان بيرون آورند و به طرف قبرستان به راه افتادند

  .روستا در سکوتی وحشتزا فرو رفته بود. ميش بود که به قبرستان رسيدند

   ها را در پای ديوار به خّط کرد و ناگهان به خاطر زندانیسر دسته٬  

. آورد که هنوز از گناهان خود استغفار نکرده اند و دنبال پدر می يان فرستاد

بال او آمده اند٬ شگفت با اتومبيل آقای کاستولو به دنکه پدر می يان وقتی ديد 

). آقای کاستولو ماشين خود را در اختيار مقامات جديد قرار داده بود. (زده شد

 اعدام رسيد  اتومبيل به محّل  پدر می يان .  بود که در طول راه جرأت نکرده
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  م.  امپراتوری اسپانيا 
51
 برای دادن سال    و سرودی هم  آن ها  بودند  بلند کرده  را  فاشيستی دست راست خود م

 بود که در زمان فرانکو در همه جا خوانده (cara al sol)" رو به خورشيد"خوانده اند سرود 
 م. می شد



 ٦٥ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
اعترافات هر . وقتی که پاکو را در آن جا ديد٬ وحشت زده شد. سئوالی بکند

 آن سه٬ مردی بود که در خانهء پاکو کار می يکی از. سه نفر را گوش کرد

 کرد  بی آنکه بداند چه کار می کند٬ پشت سر هم زير لب می گفت. : بيچاره

 پدر من گناهکارم "  در ."...پدر٬ من گناهکارم٬  از اتومبيل آقای کاستولو با

 پدر می يان در   که  می شد  اتاقک اقرار نيوشی استفاده  عنوان  به های باز٬

محکومين در کنار رکاب اتومبيل زانو ميزدند و اعتراف . ته بودداخل آن نشس

٬ دو نفر٬ محکوم 52ego te absolvo: وقتی که پدر می يان می گفت. می کردند

  . را بر می داشتند و دوباره در کنار ديوار قرار می دادند

    .پاکو آخرين کسی بود که اعتراف کرد 

  در لحظهء شومی شما  ":او با لحنی که کشيش هرگز نشنيده بود گفت 

شما می دانيد من کی . پدر می يان شما که مرا می شناسيد. را مالقات می کنم

  ."هستم

  .می دانم پسرم 

 محاکمه    به  و  ببرند  محکمه  به  مرا  که  داديد  قول  من  به شما

 .بکشند
 زدند   گول  هم  مرا  ها  آن  آرامش .  به  بکنم؟  توانم  می چکار

 .ی مباشروانت بينديش پسرم و فکر چيز ديگر
چرا مرا می کشند؟ مگر من چکار کرده ام؟ ما که کسی را  رآخ 

شما می دانيد که . بگوييد که من هيچ کاری نکرده ام. نکشته ايم

 .هر سه نفر ما بی گناهيم. من بی گناهم
ولی چه کاری از من . هر سه نفر شما بی گناهيد. می دانم پسرم 

 . ساخته است؟
  : پاکو فرياد زد

 دو نفر ديگر را می کشند؟ آن ها که کاری نکرده آخر چرا اين 

  .اند

   بود   ها  نشين  دخمه  از  نفر٬  دو  آن  از  يکی  که .  مردی  همان مثل

 –يک مرتبه چراغ های ماشين روشن شد . روزی برای تدهينش رفته بودند

   بود  نشسته  آن  داخل  در  يان  می  پدر  که  ماشينی  کسی –همان  آنکه  بی  و

 رگب  باشد  باريدن گرفتدستور آتش داده  اری از گلوله  زمين .  به آن دو مرد

  .افتادند٬ ولی پاکو غرقه در خون به طرف اتومبيل دويد

    :او ديوانه وار فرياد زد 

  !؟پدر می يان٬ مگر مرا نمی شناسيد 
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   م".من گناهان ترا می بخشم" به التين يعنی  



 ۶۶ صفحه 
 

...مراسم يابود يک روستايی   
 

 
   نتوانست   ولی  بشود  ماشين  داخل  کرد  سعی  او .  خون  به  چيز همه

 شد  آغشته .   بسته  چشمان  با  و  بود  ساکت  يان٬  می  خواندپدر  می  دعا سر .

 ولی يک نفر هراسان داد   پشت گوش پاکو گذاشت٬  را دسته٬ هفت تير خود

  :زد

  . اين جوري نه 

آن ها٬ پاکو را کشان٬ کشان از اتومبيل دور کردند و او همچنان با 

  :صدايی گرفته تکرار می کرد

  .او مرا می شناسد. از پدر می يان بپرسيد 

  به دنبال آن٬ سکوت همه جا . ده شدشليک دو و يا سه گلوله ديگر شني 

او مرا لو داد٬ پدر می : "را فرا گرفت٬ ولی پاکو همچنان زير لب می گفت

  ... پدر می يان ... يان بود که مرا لو داد 

  کشيش هنوز در داخل اتومبيل بود و با چشمانی از حدقه در آمده با  

اغ های ماشين کسی چر. شنيدن اسم خود ديگر نتوانست به دعايش ادامه دهد

  :سر دسته خطاب به کشيش گفت. را دوباره خاموش کرد

  منتظر چی هستيد؟ 

  بعد . پدر می يان پياده شد و با کمک خادم٬ هر سه نفر را تدهين کرد 

 با يک دستمال – که هديهء عروسی زنش بود –يک نفر ساعت مچی پاکو را 

  . تو جيبی به او داد

   برگشتند   به دهکده  آن ها يان از پنجرهء اتومبيل به آسمان پدر می .

نگاه کرد و به ياد شبی افتاد که با پاکو برای تدهين به دخمه ها رفته بود٬ آنگاه 

 به هنوز قادر.  گرفتشدو دستدر ميان ساعت را الی دستمال پيچيد و آن را 

 نبودخواندن  دعا     پر نمی .  ای در آن جا  از جلو آفتاب نشين که پرنده آن ها

انگار که صخره های غول آسا٬ لخت و عور سر در گوش . ردندزد٬ عبور ک

 می کردند  نجوا  و  بودند  نهاده  هم  ياد روستاييان و .  به پدر می يان وقتی که

 خواسته احساس   نا  افتاد٬  بودند  ای که در آفتاب نشين کشته شده زنان بيچاره

  .تنفری عجيب به او دست داد و خود را شرمسار و مقصر دانست

   تمام جز وقتی که   دو هفتهء  رسيد٬  اش در محوطهء کليسا  خانه  به

 نيامد  بيرون  نيايش  و  دعا  مراسم  برگزاری  برای  گورستانی .  مانند دهکده

 بود  بزرگ٬ سوت و کور و غم زده  از خانه اش خارج می شد و.  ِخرونيما٬

 تنها٬  بی آنکه کسی همراهش باشد به آفتاب نشين می رفت و با خودش تک و

 زد  حرف می  کسی .  کرد  احساس می  که  وقت ها  بعضی  آفتاب نشين٬ در

صدايش را نمی شنود٬ فرياد می زد و بعضی وقت ها هم ساکت به شمارش 

  . سوراخ گلوله ها بر روی صخره ها می پرداخت

   باشد   يک قرن گذشته  انگار که . يک سال از آن تاريخ می گذشت٬



 ٦۷ صفحه 
 

 ترجمهء رسول پدرام
 

 
نوز َتَصّور می کرد که خاطرهء مرگ پاکو٬ چنان تازه بود که پدر می يان ه

چشمانش را باز کرد و . لباس هايش همچنان به لکه های خون او آغشته است

  :از خادم خود پرسيد

  گفتی که يابو رفت بيرون؟ 

 .بله قربان 
  خادم در حاليکه يک پايش را به پای ديگر تکيه داد بود٬ به خواندن  

  :بقيهء تصنيف ادامه داد که می گفت

  

  آفرين٬و جان به جان ... 

  آمين. روانش شاد باد. تسليم کرد

  

  ساعت مچی و دستمال پاکو همچنان در کشو ميز دفتر کليسا بود و  

پدر می يان هنوز جرأت نکرده بود آن ها را به خانهء پاکو ببرد و به زن بيوه 

  .و پدر و مادرش تحويل بدهد

   کرد   شروع  را  مراسم  محراب بزرگ رفت و  به  او  دون .  از غير

وقتی . نو٬ دون گوِمرسيندو و آقای کاستولو٬ کس ديگری در کليسا نبودوالريا

  را بر زبان آورد به ياد پاکو ٥۳ introibo ad altare Deiکه پدر می يان٬ جملهء 

من بودم که هم به او غسل تعميد دادم . همينطور هم شد: افتاد و پيش خود گفت

مرزد که در دامان کليسای خداوند او را بيا. ٥٤و هم من شاهد جان دادنش بودم

 پاکو که بر دهان هنوز نام خود را از کشيش. ُمَقّدس به دنيا آمد٬ زيست و مرد

 می گفت  که  می شنيد  بود  نزع  حال  در  و  خاک افتاده ...  "   يان:  می  ."پدر

مراسم يادبود امروز را به ياد : کشيش لرزان و پشيمان از کردهء خود٬ گفت

وحش برگزار می کنم که دشمنانش هم حاضر او و در حالی برای آمرزش ر

  آمين. شده اند تا صدقهء برگزاری آن را از جيب خود بپردازند
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 کشيش مراسم عشاء  ُجمله ای است که".من به قربانگاه خداوند می روم" به التين يعنی  

  م. ربانی را با آن شروع می کند
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 م".و را تدهين کردما"  در متن اصلی  


