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يادمان روزنامه مي  مردي روي پله هاي. دو پسر روي ديوار بندرگاه نشسته بودند و تاس بازي مي كردند 

دخترش سطلش را دم چشمه . داد  خواند ، بر آسوده در سايهء پهلواني كه شمشيرش را در هوا جوالن مي

ازميان پنجرهء . مي كرد خيره به درياچه نگاه  ميوه فروشي كنار بساطش دراز كشيده بود و. آب مي كرد 

كافه چي . شد دومرد را آن ته ديد كه شراب مي نوشيدند  گشوده و از الي درزهاي در كافه اي ، مي

كرجيي خموشانه به سوي بندرگاه كوچك راه مي سپرد ، . مي زد  سرميزي در جلو نشسته بود و چرت

هن آبي كرجي بر ساحل پياده شد و طناب مردي با پير. روي آب رانده مي شود  پنداري به وسايلي ناديدني

بر  پشت سر كرجي بان دومرد ديگر ، كتهاي فراك مشكي به تن با دكمه هاي نقره اي. انداخت  را در حلقه

دار ، مردي ظاهراً  آنها ، تابوتي را حمل مي كردند كه در آن ، زيرپارچهء ابريشمي گل نگار و شرابه

  . درازكشيده بود

حتا وقتي آن دو تابوت را بر زميني گذاشتند و منتظر  پرواي نوآمدگان رانداشت ؛ روي اسكله هيچ كس

طناب بستن بود،هيچ كس نزديك نرفت ، هيچ كس چيزي ازشان  كرجي بان ماندند كه هنوز مشغول

  . جو گرانه بهشان نينداخت نپرسيد ، هيچ كسي نگاهي پرس و

به پستانش ، حاال با گيسوي افشان بر عرشهء كرجي  چه ايكرجي بان را باز هم زني بيشتر معطل كرد كه ، ب

خانهء دو اشكوبهء زرد مانندي را نشان داد كه سمت چپ نزديك  سپس كرجي بان پيش آمد و.نمايان شد 

 تابوت كشان بارشان را بر داشتند و آن را به سوي در كوتاه و آراسته به ستوتهاي رعنا آب به پا خاسته بود ؛

شود ، سپس  پنجره اي را گشود ، درست همان گاه كه ببيند گروه توي خانه ناپديد مي پسركي. بردند 

. و بسيار محكم ساخته شده بود  اكنون در نيز بسته شد ؛ از چوب بلوط سياه ،.پنجره را دو باره شتابان بست 

گويي كه تو . خيابان جلوي خانه فرود آمدند  فوجي پرنده كه گرداگرد برج ناقوس مي چرخيدند تو

يكي شان به اشكوب اول پر كشيد و به . جلوي در گرد آمدند خوراكشان درون خانه انبار شده باشد ،

زن كرجي . پرنده گاني خوش آب و رنگ ، نيك پائيده ، و پر نشاط بودند  آنها. شيشهء پنجره نوك زد 

  . ور زن نشستنددانه پاشيد ؛ آنها دانه ها را بر چيدند و پر زدند آمدند د سوار برايشان

و پرشيب  با كاله سيلندر كه نوار كرپ سياهي پر آن بسته بود ، اكنون از يكي از كوچه هاي باريك مردي

؛ همه چيزگويا اندوهگينش  هوشيارانه به دور و برش نگاه انداخت. كه به بندرگاه مي خوردند پادئين آمد 

پوست ميوه روي پله هاي يادمان ريخته بود  . ردمي كرد ؛ ديدن خاكروبه در گوشه اي اخم به چهره اش آو

خانه كوبيده ، و همان گاه كاله سيلندرش را با دست پوشيده به  به در.؛ گذران ، با عصايش جارويشان كرد

در بي درنگ باز شد ، و پنجاه تايي پسرك در دو رديف در داالن ورودي .داشت  دستكش سياه از سر بر
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  .رنش كردندشدند، و به او ك درازنمايان

سالم داد، به اشكوب اول راهنمايي اش كرد ، او را در  كرجي بان از پلكان پايين آمد ، به آقاي سياه پوش

برازنده كه حياط را در بر مي گرفت دور گرداند ، و در حالي كه پسرها به فاصله  ايوان ستون دار درخشان و

 به عقب در آمدند كه از پنجره اش هيچپشت سرش هل مي دادند ، به اتاق بزرگ خنكي رو  اي در

و روشن  تابوت كشان مشغول گذاشتن. سكونت گاهي پيدا نبود جز ديوار سنگي خاكستري سياه مانند 

بلكه فقط سايه هايي را بر هم  كردن چند شمع دراز باالي سرتابوت بودند ، اما اينها هيچ نوري نمي دادند ،

تابوت پوش . كه روي ديوار ها تكان تكان بخورند  ، و وامي داشتندمي زدند كه تا آن گاه بي جنبش بودند 

ژوليده مو دراز كشيده بود و چنان مي نمود كه نفس نمي كشد ،  در تابوت مردي. را پس زده بودند 

اين همه ، فقط حال و هواي پيرامونش نشان از آن داشت كه اين مرد احتماالً مرده  چشمهايش بسته بود ؛ با

  . است

بر زمين زد و دعا  ا سر تابوت رفت ، دستش را روي پيشاني مرد دراز كشيده در آن گذاشت ، سپس زانوآق

؛ آنها بيرون رفتند ، پسرها را كه  كرجي بان عالمتي به تابوت كشان داد كه اتاق را ترك گويند. خواند 

را خرسند نكرد ، نگاهي به كرجي  ولي اين هم گويا آقا . بيرون گرد آمده بودند دور راندند ، و در را بستند

در دم ، مرد درازكشيده . ، و از دري كناري به درون اتاق پهلويي غيبش زد  بان انداخت ؛ كرجي بان فهميد

 "؟ تو كيستي ": چشمهايش را گشود ، چهرهاش را دردناكانه رو به آقا گرداند ، و پرسيد  در تابوت

  " ريوا شهردار": زدگي اش بر خاست و پاسخ گفت آقا ، بي هيچ نشانهء شگفتي،از حالت زانو

صندليي اشاره كرد و پس  مرد دراز كشيده در تابوت به تصديق سرتكان داد ، با حركت ضعيف بازويش به

دانستم ، آقاي شهردار ، اما در اولين لحظه  البته اين را مي ": از آن كه شهردار دعوتش را پذيرفت ، گفت 

همه چيزجلوي چشمهايم مي چرخد ، و بهتر است همه چيز را  فراموش مي كنم، هاي به هوش آمدن هميشه

  ".شما نيز احتماالً مي دانيد كه من گراكوس شكارگرم. دانم  بپرسم ولو وقتي همه چيز را مي

زنم  بعد نيمه هاي شب. مدتها خوابيده بوديم . خبر آمدنتان را امشب به من دادند . مسلماً  " : شهردار گفت

بواقع كبوتر بود ، اما . كن  آن كبوتر دم پنجره را نگاه -.اين اسم من است  ? "سالواتوره  ": نگ بر آورد با

گراكوس شكارگر مرده فردا مي آيد؛ به نام  : پر زد آمد روي من و در گوشم گفت. به بزرگي خروس 

 ".شهر از او پذيرايي كن

اين جا  بله ، كبوتر ها پيش از من به ": بهايش را ليسيد به تصديق تكان داد با نوك زبان ل شكارگر سرش را

 "؟. ولي آقاي شهردار ، آيا باور مي كنيد كه من در ريوا خواهم ماند. پرواز كردند 
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 " آيا شما مرده ايد ؟. هنوز نمي توانم اين را بگويم  ": شهردار پاسخ داد 

بايد ساليان سال پيش باشد ؛  ليان سال پيش ، بله ،سا. بله ، همان ، همان طور كه مي بينيد  ": شكارگر گفت 

از آن . از پرتگاهي افتادم  ?سياه در آلمان است  جنگل ?وقتي بز كوهيي را در جنگل سياه شكار مي كردم 

  ". به بعد مرده ام

  ". اما همچنين زنده ايد ": شهردار گفت

كشتي مرگم راهش راگم كرد ؛ خطايي در . ام  به لحاظي بله ، به لحاظي همچنين زنده ":شكارگر گفت 

كشش زادگاه دلربايم ، نمي توانم بگويم چه بود ؛  چرخش سكان ، يك لحظه حواس پرتي سكان دار ،

از . ماندم و از آن پس تا كنون كشتي ام آبهاي زميني را نورديده است  فقط اين را مي دانم كه روي زمين

سراسر  خواستم كه ميان كوهسارانم زندگي كنم ، پس ا ز مرگم دركه چيزي بهتر از اين نمي  اين قرار ، من

 ". سرزمين هاي زمين سفر مي كنم

 ":و شما هيچ سهمي در دنياي ديگر نداريد ؟ " : شهردار گره اي به ابروها انداخت و پرسيد

ن پلكان روي آ. روي پلكان بزرگي هستم كه به آن جا راه مي برد  من براي هميشه ":شكار گر جواب داد 

 پهناور آواره مي گردم ، گاه باال ، گاه پايين ، گاه به راست ، گاه به چپ ، هميشه در بي نهايت فراخ و

  ".نخنديد.شكارگر به پروانه اي مبدل گرديده است . جنبش

 ". نمي خندم ": گفت  شهردار در دفاع از خويش

هنگامي كه به فراز مي پرم و دروازه را  ولي. من هميشه در جنبشم .خيلي لطف مي كنيد  ":شكارگر گفت 

قديمم بيدارمي شوم ، هنوز تيره روزوتنها در دريايي زميني  مي بينم كه جلويم مي درخشد دردم بر كشتي

يوليا ، . كابينم دراز مي كشم ، خطاي بنياني مرگ پيشينم به من نيشخند مي زند  هم چنان كه در. آواره ام 

گذريم مي  ند و نوشابهء بامدادي سرزميني را كه از قضا از كرانه هايش ميسكان دار ، به درم مي ز زن

ديدارم چه  ?تن دارم  روي تختي چوبي دراز كشيده ام ، كفن چركيني به. آورد و بر تابوتم مي نهد 

اند ، شال زنانهء بزرگ و گلداري با  ، مو و ريش جو گندمي ام ، آشفته و در هم رفته-ناخوشايند است 

روي ديوار روبه . بر بالينم مي سوزد و روشنم مي كند  هاي بلند اندامهايم را پوشانده است ، شمعيريشه 

تصوير بوشمن ي كه نيزه اش را به طرفم نشانه رفته و به بهترين وضعي  رويم تصوير كوچكي هست ، ظاهراً

ه بسا دست خوش دركشتي آدم چ. سپري با نقش ونگارهاي زيبا پناه گرفته است  كه مي تواند پشت

بكلي تهي  از اين ها كه بگذريم ، حجرهء چوبي ام. احمقانه است ، اما آن احمقانه ترينشان است  تخيالت

كه به كرجي قديمي  از سوراخي در پهلو ، هرم شب جنوب تو مي زند ، و صداي آب را مي شنوم. است 
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  .مي خورد

اه مي زيستم و درپي بزي كوهي از پرتگاهي سي از هنگامي كه به منزلهء گراكوس شكارگر در جنگل "

تعقيب كردم ، افتادم ، در فركندي . همه چيز به طور منظم رخ داد  . اقتادم ، هميشه اين جا دراز كشيده ام

هنوز به ياد مي آورم كه . مردم ، و اين كرجي مي بايست مرا به دنياي ديگر مي برد  خون بسيار ازم رفت ،

تار آواز هايم را آن  هر گز كوه ها مانند اين ديوار هاي تبره و. دراز كشيدم  اول بارشادمان بر اين تخت  چه

 .گاه نشنيدند

به كشتي بگذارم ، بار نكبتي مهماتم را ، كوله پشتي ام را ،  پيش از آن كه پا. من شاد زيستم و شاد مردم  "

م ، و كفنم را پوشيدم همچون با سر بلندي حملش كرده بودم دور انداخت تفنگ شكاريم را كه هميشه

 ". سپس بد حادثه پيش آمد. دراز كشيدم و منتظر ماندم . عروسي اش را مي پوشد  دختري كه لباس

گناهش به گردن  و. سرنوشتي هولناك  ": شهردار ، كه دستش را به حالت دفاعي بلند مي كرد ، گفت 

 "شمانيست ؟

بود ؟ من به منزلهء شكارگر در جنگل سياه  ناهي در آنمن شكارگر بودم ؛ آيا گ. هيچ  ":شكارگر گفت 

كمين مي كردم،تير مي انداختم ، تيرم به هدف مي  . بودم ، جايي كه در آن روزها هنوز گرگ داشت

آيا گناهي در آن بود ؟ سخت كوشي هايم برخوردار از موهبت شد  : خورد ، پوست شكارهايم رامي كندم

 "آيا گناهي در آن بود ؟. نامي بود كه بر من گذاشتند سياه ،  شكارگر بزرگ جنگل ". 

داوري كردن دراين باره با من نيست ، ولي به ديدهء من هم گناهي در همچو چيزها  " : شهردار گفت

  "خوب ، پس ، تقصيركيست ؟ . نيست

سيد ، هيچ كس بدادم نخواهد ر. نخواهد خواند  هيچ كس چيزي را كه اين جا مي گويم ": شكارگر گفت 

برسند ، همهء درو پنجره مي مانند، همه به رختخواب مي روند و رو  ولوهمهء مردم فرمان يابند كه به دادم

واين بي دليل نيست ، . مي كشند، تمام زمين مسافرخانه اي براي شب هنگام مي گردد  اندازها را برسرشان

نمي  گونه با من معامله كنند ،هيچ كس مرا نمي شناسد ، و اگر كسي مي شناخت نمي دانست چ زيرا

 . شدن بايددرمانش كرد انديشهء ياري دادن به من بيماريي است كه با بستري. دانست چگونه ياري ام دهد 

وقتي تسلط  ?زنم ، هر چند در لحظه هايي  من اين را مي دانم ، و همين است كه فرياد ياري خواهي نمي "

ولي براي . به جد به آن مي انديشم  ?همين االن از دست دادم  الًبر خودم را از دست مي دهم ، چنان كه مث

مي  ?هايي همين قدر الزم است كه دور وبر خودم را بنگرم و ببينم كجا هستم ، و  بيرون راندن چنين انديشه

 ".صدها سال كجا بوده ام -به قطع بگويم  توانم
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ال فكر مي كنيد كه اين جا در ريوا با ما بمانيد و حا. العاده است  خارق العاده است ، خارق ":شهردار گفت

 "؟

 ". ، و براي عذر خواهي دستش را روي زانوي شهردار گذاشت "فكر نكنم  ": لبخند زنان گفت  شكارگر

سكان ندارد ، وبه بادي  كشتي ام. من اين جا هستم ، بيشتر از آن نمي دانم ، فراتر از آن نمي توانم بروم 

  ". فروترين بر و بوم مرگ مي وزد رانده مي شود كه در

  

  

 :دانلود كتابهاي ديگر به وب كتابهاي نقره اي مراجعه فرمائيدجهت 
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