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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
 ن چخوف اآنتو

  سروژ استپانيان: برگردان
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  ماجرای گند
  )چيزی شبيه به رمان(

 

  .اين ماجرا در زمستان آغاز شد

 

ھا روشن بود،   چلچراغهھای کلي رسيد، شمع غرش موسيقی به عرش اعال می. رقصی ترتيب داده شده بودضيافت 

ھا   سالنبينجماعت، . بردند ھا نيز از زندگی لذت می  خانم شدند، دوشيزه مردھای جوان دچار افسردگی نمی

خانه نوميدانه  ب کتاداخل راه بود و  بوفه بساط ميگساری بهدرکردند،  بازی می ھا ورق رقصيد، مردھا در اتاق می

   .کردند اظھار عشق می

العاده  ھای درشت آبی رنگ و موی فوق ای موبور و تپلی و پوست صورتی به اسم ليوال آسلووسکايا که چشم دوشيزه

بود و  سال داشت از لج ھمگی و تمام دنيا و خودش، جدا از ديگران نشسته ٢۶ ۀاش سنی به انداز بلند و در شناسنامه

جاست که حاال ديگر  موضوع اين. انداختند ھا به روحش چنگ می کرد؛ حالی داشت که انگار گربه خودخوری می

رفتارشان، خاصه در دو سال اخير، وحشتناک بود؛ ليوال دريافته بود که . کردند مردھا با او بدتر از خوک رفتار می

َرقصيدند و بدتر از آن، مثال فالن بدجنس لعنتی از  باھاش میميلی  ھا ديگر توجھی به او نداشتند؛ با نھايت بی آن

اگر ھم يک کسی بر . کرد، گفتی او ديگر وجاھتش را پاک از دست داده بود گذشت و حتی نگاھش نمی کنارش می

ھايش نه از حيرت خبری بود، نه از عشق افالطونی، بلکه طوری نگاھش  کرد، در چشم سبيل اتفاق نگاھش می

   .ھای خوش خوراک که پيش از شروع صرف غذا به يک بچه خوک بريان يا به پيراشکیکردند  می

  ...ھای گذشته اما در سال

  :گفت کرد با خود می فشرد و خودخوری می ليوال در حالی که دندان بر لب می

 از من انتقام !دانم گذارند، می دانم که چرا محلم نمی می!! ھر شب و در ھر مجلس رقصی ھمين بساط را دارم -   

ولی باالخره کی بايد شوھر کرد؟ مگر با اين وضع ... ولی! گيرند از اين که ازشان نفرت دارم انتقام می! گيرند می

   !ھای رذل پست فطرت! گذرد شود شوھر کرد؟ وقت دارد می می

ه وفای به عھد ک وقتی ستوان نابريدلف به جای آن. در شبی که وصفش رفت سرنوشت ھوس کرد به ليوال رحم کند

ای از الی   احمقانهۀکند و سومين کادری را با او برقصد، سياه مست کرد و ھنگام عبور از کنارش به گون

...  کامل خود را نشان داد ليوال نتوانست تحمل کندئیاعتنا ھايش صدای بوسه بيرون داد و به اين ترتيب بی دندان

ھايش به لرزه درآمد؛ ھر آن انتظار آن  ر از رطوبت شد و لبھای آبی رنگش پ چشم. خشمش به نھايت رسيده بود

ھايش را از ديد اين جماعت جاھل بپوشاند  به نيت آن که اشک... ھايش سرازير شود  رفت که اشک از چشم می

ھا   پای يکی از پنجره-!انگيزی  شگفتۀ وای که چه لحظ–کرده گرداند و  ھای تاريک عرق رويش را به طرف پنجره

. داد داشت و درست قلبش را ھدف قرار می ای ديد شبيه به تصوير پرمھری ک چشم از او برنمی قيافه خوشجوان 

ليوال در يک آن . اش اندوھناک بود ھا وچھره ھا و جواب  عشق و شگفتی و سؤالcھايش مملو ا اش شيک و چشم قيافه

ھای  مشاھداتش نشان داد که نگاه. رداختگری ضروری پ  ضروری به خود گرفت و به نظارهۀجان تازه يافت، قياف
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! کرد کرد و تحسينش می گرفت، خيره نگاھش می ھای تصادفی نبود بلکه طرف از ليوال چشم برنمی مرد جوان نگاه

معنی يک مرد ! کرد  اش می شد و به من معرفی کاش يک نفر پيدا می! خدای من« :دختر جوان با خود فکر کرد

   »!فھمم نفس را تازه دارم می تازه

ليوال در حالی که . شد بند موی دماغ مردھا می  يک-ھا قدم زد دقايقی بعد، مرد جوان يکی دو بار چرخيد و توی سالن

شود تا به من  به اين و آن متوسل می! خواھد با من آشنا بشود دلش می« : آمد با خود فکر کرد نفسش بند می

   »!اش کنند معرفی

 از ته ۀ ولگردانۀای با قياف ھنوز ده دقيقه نگذشته بود که بازيگری غيرحرفه. ب درآمدَحدس ليوال کامال درست از آ

کوبيد او را به ليوال  ھای پايش را  محکم به ھم می ھای مرد جوان تن درداد و در حالی که پاشنه تراشيده، به خواھش

او جوانی بود . شد و نوگتف ناميده میبود » خودی« العاده با استعداد معرفی کرد؛ معلوم شد جوان جزو نقاشان فوق

 رنگ پريده ئیھا ھا و سبيلی قشنگ و گونه ھای گرجی  شبيه به چشمئی سودائیھا  ساله، سياه چرده که چشم٢۴حدود 

 ئی کوچک طالۀکشد با اين ھمه، نقاش است؛ موی بلند و ريش بزی و صفح  نمیئیداشت؛ گرچه ھيچ وقت تابلو

العاده  ھای فوق  ديگری به جای دکمه سردست، دستکش بلند تا آرنج و پاشنهئی طالۀروی زنجير ساعت و صفح

.  خوب و در عين حال چون غاز ابله است؛ پدر و مادری شريف و مادربزرگ ثروتمندی داردۀبچ. بلندی دارد

کرد ھای درشتش شروع   نشست و ھمين که نشست با چشمئی فشرد ، با کمروئیدست ليوال را با کمرو. مجرد است

که از دھان  کرد، حال آن بند وراجی می ليوال يک.  آغاز سخن کردئیبه بلعيدن  ليوال ؛ با تأخير و با حجب و کمرو

ھای  گفت، جواب زنان سخن می نفس آمد؛ به زحمت نفس در نمی» ...دانيد من، می... خير... بله«جوان نقاش چيزی جز

روح ليوال . خاراند را می) نه مال ليوال( حجب و حيا چشم چپ خودداد و ھر از گاه از سر  سروته می مورد و بی بی

رو سخت احساس  کرد؛ يقين داشت که گلوی نقاش جوان پيش او گير کرده بود، از اين عرش اعال را طی می

   .کرد حالی می خوش

نوگتف را . ردک يک روز بعد از آن مجلس رقص، ليوال در اتاق خودش پای پنجره نشسته بود و کوچه را تماشا می

گرفت؛ با نگاھی چنان   او برنمیۀگشت و نگاھش را از پنجر رفت و ول می اش پس و پيش می ديد که جلو پنجره

اين ماجرا . زد که انگار آماده بود در راھش بميرد  چنان خمار و نوازشگر و شيفته ديدش میئیھا آلود و با چشم غم

گويا .( ھای اتاق ليوال مشاھده نشد آمد و او در زير پنجره باران میدر چھارمين روز . در سومين روز ھم تکرار شد

در پنجمين روز ترتيبی داده شد که او به ديدن والدين  ليوال .) آيد اش قبوالنده بود که چتر به ھيکلش نمی يک کسی به

   .نمود پذير می  استواری مبدل شد که گشودن آن امکانهشان  به گر ئیآشنا. بيايد

   ).مراجعه شود به آغاز داستان( ر ھفته بعد باز مجلس رقصی برگزار بودحدود چھا

دختر جوان که بدش . خورد ھايش می نوگتف پای در ايستاده، شانه را به چارچوب در تکيه داده بود و ليوال را با چشم

رخوش بود قر و آمد حسادت او را برانگيزد، کمی دورترک با ستوان نابريدلف که نه سياه مست بلکه کمی س نمی

   .آمد قنبيله می

 :ليوال از پھلو به نوگتف نزديک شد و پرسيد» پاپای «

  کشيد، ھا؟ سرتان به نقاشی گرم است، ھا؟ اش می ھمه -   

 .بله -   

ای اعطا  که خداوند چنين قريحه... ھوم...خدا توفيق بدھد، بله، توفيق بدھد... کار خوبی است... طور که اين -   

  ...ای دارد ھر کسی قريحه... طور که اين.. .فرموده
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  :ای سکوت کرد و باز ادامه داد لحظه» پاپا« جا  در اين

مناظر . مان دانيد چه بکنيد؟ بھار که شد تشريف بياوريد ده اش گرم نقاشی است می جوان، حال که سرتان ھمه -   

اگر تشريف بياوريد ! مناظری گيرش نيامده بودرافائل ھم چنين ! نظير و راستش را بخواھيد معرکه است جا بی آن

  ... ھه- ھه- ھه! ھا امان از دست شما جوان... ھوم... گذشته از اين ليوال ھم به شما انس گرفته. کنيد مان می خوشحال

جل و پالسش . نقاش کرنشی کرد و در تاريخ اول ماه مه سال جاری، با جل وپالسش به ملک آسلووسکی رفت

 چھارخانه، يک قوطی سيگار ۀک صندوق زھوار دررفته و به درد نخور پر از رنگ، يک جليقعبارت بود از ي

خدمت و يک رأس اسب و ھر  دو اتاق و دو پيش. از او با بازترين آغوش استقبال کردند. خالی و دو دست پيراھن 

او از موقعيت خود . فراھم آوردشان را  که موجبات اميدواری چه که دلخواھش بود در اختيارش گذاشتند به اميد آن آن

برد و  خوابيد، از طبيعت لذت می نوشيد ، زياد می خورد و می به حد اشباع می: کرد به بھترين وجه ممکن استفاده می

... او جوان و خوب و کمرو و برايش عزيز بود. تر از ھر خوشبختی بود گرفت؛ ليوال خوشبخت چشم از ليوال برنمی

توانست به او نزديک شود بلکه بيشتر از دور، از  قدر محجوب و کمرو بود که نمی آن! تداش زياد ھم دوستش می

   .کرد ھا نگاھش می پشت پرده و از پس بوته

   »!ئیعشق آميخته به کمرو« :گفت کشان با خود می ليوال آه

« . کردند حبت میھای باغ نشسته بودند و با ھم ص او و نوگتف روی يکی از نيمکت» پاپای« در يک صبح آفتابی 

ھای او شکيبانه گوش می داد  داد اما نوگتف به حرف ھا و از محسنات زندگی خانوادگی داد سخن می ئیاز زيبا» پاپا

  :ھايش پرسيد ضمن صحبت» پاپا«. کرد وجو می ھايش جست و اندام ليوال را با چشم

  حصر به فرد پدرتان ھستيد؟راستی، شما فرزند من -   

  باھاش آشنا نيستيد؟! َواقعا نظير ندارد!  خوبی استۀکه بچ... برادر ديگری دارم به اسم ايوان... خير -   

 ...شان را ندارم ئیافتخار آشنا -   

تمام جرايد به ھمکاری دعوتش . سر به کار ادبيات دارد! گو و خوش مشرب است دانيد او خيلی بذله می!... حيف -   

 با شما ئیمطمئنم که از آشنا! حيف که باھاش آشنا نيستيد. کند ھمکاری می» دلقک« ۀدر حال حاضر با مجل. کنند می

خيلی خوش خواھد ! گويم جا؟ ھا؟ به خدا راست می خواھيد بنويسم بيايد اين می! گوش کنيد. شد خيلی خوشحال می

   !گذشت

« :داد بايست جواب می  می- کردشد  ھيچ کاريش نمی-از شنيدن پيشنھاد نوگتف انگار الی در ماند اما» پاپا« قلب

  »!شوم خيلی ھم خوشحال می

  .ای برای برادر فرستاد و او را به ملک آسلووسکی دعوت کرد نوگتف شادمانه از جای خود جھيد و در دم نامه

 بلکه به اتفاق دوستش ستوان نابريدلف و سگ درشت اندام و پير و ئیبرادرش ايوان معطل نکرد و نه به تنھا

از يک : کرد آن دو را با خود ھمراه کرده بود تا به طوری که ادعا می. انش موسوم به تورک به ملک آمددند بی

باری، سه اتاق و دو . طرف بين راه مورد تھاجم دزدھا قرار نگيرد و از طرف دگر پای مشروب داشته باشد

 :گفت و دخترش می» پاپا« ان بهايو. خدمت و يک  رأس اسب برای ھر دو نفر در اختيارشان قرار داده شد پيش

 به ھيچ چيزی -ما نه به پرقو احتياج داريم، نه به سس، نه به پيانو. شويم تان نمی اسباب زحمت! نگران ما نباشيد -   

  !شويم ممنون می...  آبجو و ودکا محبت کنيدۀولی اگر در زمين! احتياج نداريم
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ا در نظرتان مجسم کنيد که پيراھن کتانی به تن و ريش کوچک  تنومند پوزه درشتی رۀاگر بتوانيد جوان سی سال

او غير . ای دارد، مرا از وصف ايوان معاف خواھيدکرد  و کراوات به يک طرف لغزيده ھای بادکرده گندی و چشم

  .ترين موجود دنيا بود قابل تحمل

کرد مثل  گفت اما وقت مست می نمیکشيد و الم تا کام  روی تخت دراز می: شد تحملش کرد باز وقتی ھشيار بود می

ھا و  که از حضور زن آن زد و بی بند حرف می ھر وقت مست بود يک. شد  روی تن لخت، غير قابل تحمل میۀگزن

ای  ھای تازه زد؛ موضوع کرد و از شپش و ساس گرفته تا شلوار و ھمه چيز حرف می ھا شرم کند، بددھانی می بچه

و مامان ليوال حيرت » پاپا« پراند نشست و مزه می ان پشت ميز ناھار يا شام میوقتی ايو. ھا نداشت ھم جز اين

  .شدند کردند و سرخ می می

اما نابريدلف . برد حتی يک روز نشد که ھشيار باشد بدبختانه، ايوان در تمام مدتی که در ملک آسلووسکی به سر می

  :گفت می. فت تا شبيه به ايوان باشدگر اش را به کار می بريده تمام سعی ، آن ستوان ريزنقش دم

ايوان و دوستش اولين کاری که کردند از ! دھاتی جماعت را چه به نقاشی! آخر ما و نقاشی! من واونقاش نيستيم -   

کننده باشد، به ساختمان جنبی که محل سکونت  آمد ھوايش سنگين و خفه ھای ساختمان اربابی  که به نظرشان می اتاق

شان اين بود که  کار دوم. ھای حسابی گيالس به گيالس بزند، اقامت گزيدند آمد با آدم ھيچ بدش نمیمباشر بود و 

َشدند، به طوری که ليوال غالبا به حکم اجبار،   حياط و باغ بدون کت ظاھر میۀھايشان را درآورند و در محوط کت

آن دو .  در زير درختی افتاده بودند روبرو شودئیشد در باغ با ايوان يا ستوان نيمه برھنه که جا ناچار می

انداختند، توی حياط دنبال  خانه را دست می خوراندند، صاحب شان جگر سياه می نوشيدند ، به سگ خوردند، می می

 ئیخوابيدند و از اين که تقدير آنان را به جا ھا می کردند ، مثل مرده تنی می دويدند ، با سروصدای زياد آب ھا می کلفت

  .کردند شد با خيال راحت زندگی کرد، خدا را شکر می انداخته بود که می

 :زد رو کرد به نقاش و گفت يک روز ايوان در حالی که با چشم مستش به سمت ليوال چشمک می

ای حق توست که  تو شروع کرده! کاری به کارش نداريم! گور بابات... اگر گلوت پيشش گير کرده! گوش کن -   

  !موفق باشی... شرافتمندانه! رسد اين مال به تو می. تمامش کنیخودت ھم 

 :د کنان گفتئي ايوان را تأۀنابريدلف نيز گفت

  .اين کار عين عدالت است! آريم، نه از چنگت درنمی -   

  .ھای آزمندش را به ليوال دوخت نوگتف شانه باال انداخت و چشم

شود دلش  شود و وقتی از سنگين و رنگين نشستن خسته می  میآورد انسان طالب طوفان وقتی سکوت به ستوه می

آلود نوگتف به جان آمد خشم سراسر وجودش را  ھنگامی ھم که ليوال از عشق  شرم. پا کند خواھد جنجال به می

جوان نقاش به رغم تکدر ليوال در . ای است برای بلبل عشق آلوده به حجب، به قول معروف مثل افسانه. فراگرفت

دوختند؛   آسلووسکی جھيزيه میۀھای مجلل خان توی اتاق. قدر کمرو و خجالتی بود که در ماه مه  ھم ھمانجونماه 

شب و روز در فکر آن بود » پاپا« ليوال و نقاش ھنوز شکل مشخصی به خود نگرفته بود با وجود اينۀگرچه رابط

کرد روزھای متوالی در کنارش  ش را مجبور میليوال نقا. که برای راه انداختن بساط عروسی آن دو پولی قرض کند

گرفت،   را در دست می گيری نوگتف چوب ماھی. شد ای عايدش نمی بنشيند و ماھی صيد کند؛ اما از اين کار ھم نتيجه

 دريغ از. بلعيد پراند و با نگاھش ليوال را می وار می ای تپق کرد، ھر از گاه کلمه ايستاد، فقط سکوت می کنار ليوال می

 !دريغ از يک اعتراف به عشق!  شيرينۀيک کلم

 :رو کرد به او و گفت» پاپا« يک روز
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آيد پاپا  بله، خوشم می... دانی، دوستت دارم می... کنم خطابت می» تو « ... ببخش که... مرا پاپا صدا کن...مرا -   

  ...خطابم کنی

او . ای حاصل نشد کرد اما از اين کار ھم نتيجه یاز آن روز نوگتف نقاش پدر ليوال را از سر حماقت پاپا خطاب م

اند، نه ده زبان شکايت  جا نزد خدايان به خاطر آن که فقط يک زبان به انسان داده  نبود که آنئیکماکان در جا

  :ايوان و دوستش به زودی به تاکتيک نوگتف پی بردند و گفتند. برند می

حقا که ! دھيش لمبانی، به ديگران ھم نمی خودت کاه را نمی! دتواند از کارت سر دربياور شيطان ھم نمی -   

لمبانی؟ اگر اين کار را  نکنی ما دست  رود چرا نمی ن میئيپوک وقتی آن لقمه خودش از گلويت پا آخر کله! حيوانی

  حاليت شد؟! گذاريم رويش می

 ليوال  با نقاش نيز به ۀسرانجام ابھام رابط. ماندپايان نخواھد  البته داستان ما ھم بی. اما در دنيا ھمه چيز پايانی دارد

 . رخ دادجونآخر رسيد؛ و اين اتفاق در اواسط ماه 

ھا با ھم نجوا  زدند، درخت ه میھچوار چھ ھا ديوانه  پخش بود، بلبلبوی خوش  در ھوای ملک. شب آرامی بود

البته قرص ماه ھم ... ا خيمه زده بودسرايان روسی، رفاه و رضا بر فض کردند و به قول زبان دراز داستان می

ھا بايستد و اشعار مسحور  جا، پشت بوته  کم بود تا آن١حضور داشت؛ برای تکميل شعر بھشتی فقط وجود آقای فت

  .اش را بلندبلند بخواند کننده

به رودخانه  انديشناک ئیھا ھا با چشم پيچيد، از الی درخت ليوال روی نيمکت نشسته بود، شال را دور تن خود می

مگر ممکن است  « :انديشيد انگاشت و با خود می کرد، خويشتن را در خيال، با شکوه و متکبر و پرنخوت می نگاه می

 : افکارش را قطع کرد و پرسيدۀبه او نزديک شد، رشت» پاپا«در آن لحظه » الوصول باشم؟ من اين ھمه صعب

  ه؟خوب، باالخره چه شد؟ ھمان آش است و ھمان کاس -   

  .ھمان است که بود -   

خواھد تمام شود؟ تو بايد بفھمی، مادرجان، که سيرکردن شکم اين  اين ماجرا کی می... مرده شويش ببرد... ھوم -   

 سی کوپک ۀشان ھر روز به انداز فقط سگ! شوخی نيست! ماھی پانصد روبل! خورد ھا برايم خيلی آب می بيکاره

 بگيردت بايد ھرچه زودتر اين کار را بکند وگرنه بگذار گورش را با برادر و سگش اگر قرار است! لمباند جگر می

َگويد؟ حرف حسابش چيست؟ اصال با تو حرف زده است يا نه؟ اظھار عشق کرده  آخر، چه می! جا گم کند از اين

  است، يا نه؟

  !نه پاپا، او خيلی کمروست -   

کار . جا زنم بيايد اين صبر کن اآلن صدايش می. دزدد نگاھش را می! سيمشنا ما اين کمروھا را خوب می... کمرو -   

... جوان نيستی مادر... تو ديگر... وقت آن است که... رودربايستی را بايد کنار گذاشت! را بايد يکسره کرد، مادر

 !البد تمام فوت و فن کار را بلدی

ھای  کرد از الی بوته اش می ئی که داللت بر کمروئیھا  قدمحدود ده دقيقه بعد نوگتف با. جا ناپديد شد از آن» پاپا«

  :ياس نمايان شد و گفت

   احضارم کرده بوديد؟ -   

  !بنشينيد! کافی است از دستم دربرويد! د جلوئيبله، بيا -   

وب در تاريکی غر« :ليوال با خود فکر کرد.  نيمکت نشستۀنقاش يواشکی به ليوال نزديک شد و يواشکی به لب   

 :و خطاب به او گفت» .راستی که  خيلی جذاب و خوش قيافه است
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اش خاموشيد؟ چرا  قدر تودار ھستيد؟ چرا ھمه چ از چيست که اينئيفيودور پانته ل! يک چيزی برايم تعريف کنيد -   

ن  چيست؟ راستش را بخواھيد به مۀتان زاد د؟ اين ھمه عدم اعتمادئيگشا وقت روحتان را پيش من نمی ھيچ

  !باالخره شروع کنيد، حرف بزنيد... کنيد که انگار ما با ھم دوست نيستيم طوری رفتار می... خورد برمی

 :ای کرد، به تندی آھی کشيد و گفت نقاش تک سرفه

  !ھاست  که بايد به شما بزنم، خيلی خيلی حرف -   

  زنيد؟ پس چرا نمی -   

  رنجيد؟ نمی. ونائييلنا تيموف. ترسم برنجيد می -   

حاال ديگر دم به تله دادی، ! لرزد چه می! خواه فرا رسيده است  دلۀلحظ« :ليوال به آرامی خنديد و با خود فکر کرد

  »!جانم

تا « :با خودش فکر کرد. ھا شده بود نويس  رمانۀخوش ارتعاش مطلوب ھمخود ليوال ھم به لرزه درآمد؛ دستزانوان 

و به »  !آه... شود ھا و غيره و غيره شروع می خوردن ھا و قسم بستان بوسه و بدهھا  گرفتن  ديگر در آغوشۀچند دقيق

  :که آتش عشق نقاش را تيزتر کند آرنج برھنه و گرم خود را با تن او مماس کرد و پرسيد قصد آن

ای  حظهل...( کنيد زودرنج و نازک نارنجی نيستم قدرھا ھم که تصور می زنيد؟ من آن خوب؟ پس چرا حرف نمی -   

 !!بجنبيد، زودتر.) سکوت! ...( آخر حرف بزنيد) سکوت

من از زندگی ھيچ چيزی را بيشتر از نقاشی يا بھتر بگويم بيشتر از ھنر دوست ... ونا، ببينيد منئييلنا تيموف -   

  ...اند که من قريحه دارم و نقاش بدی از آب درنخواھم آمد طور تشخيص داده دوستان اين. دارم نمی

  . Sans doute2 !َحتما -   

شب ... دانيد، ھنر می... ھنر! ونائيعاشق سبکم، يلنا تيموف... پس... من عاشق ھنر ھستم... طور است ھمين... بله -   

 ... !انگيز شگفت

ات ئيھا در جز حقا که زن.( ھايش را کمی بست کرد  چشم پيچيد و توی شالش  کز می ليوال که مارآسا  دور خودش می

 )! مربوط به عشق و عاشقی استادندامور

  :آورد ادامه داد تق به صدا درمی ھای دستش را تق نوگتف که انگشت

کردم ممکن است  ترسيدم، خيال می اش می ھمه... خواست با شما حرف بزنم ولی ھاست که دلم می دانيد، مدت می -   

  !آخر شما ھم عاشق ھنريد... يدعصبانی شو... ولی اگر درکم کنيد محال است... از من دلگير شويد

 !آخر صحبت ازھنر است! البته... البته... خوب، بله -   

  !توانيد حدسش را بزنيد جام؟ نمی دانيد چرا اين ونا ھيچ میئييلناتيموف -   

 :نوگتف کمی سکوت کرد و ادامه داد...َليوال از شرم گلگون شد و دستش را ظاھرا نادانسته روی آرنج او گذاشت

 به حجب ئیکه کمترين اعتنا... شوند صفتی ھم پيدا می ھای خوک حقيقتش را بخواھيد بين ما نقاش جماعت آدم -   

حجب و . شود دانی سرم می من نزاکت و آداب! ھا نيستم من که از قماش آن... ولی آخر من... ھا ندارند وحيای زن

  !تاش گرف شود ناديده چنان حجبی است که نمی... حيای زنانه

 »زند؟ ھا را به من می چرا اين حرف« :کرد با خود گفت ھا را توی شال نھان می ليوال در حالی که آرنج

من آدمی ... بنابراين دليلی وجود ندارد که از من بترسيد! از نظر من، زن يک قديس است... ھا نيستم من شبيه آن -   

ھايم خوب  دھيد؟ به حرف اجازه می! ونائييلناتيموف... ومدھم مرتکب عمل ناشايستی ش ھستم که به خودم اجازه نمی
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از نقطه ! گوش بدھيد، به خدا قسم که در گفتارم صادقم زيرا ھر چه بگويم نه به خاطر  خودم که به خاطر ھنر است

 !  اول اھميت، ھنر قرار دارد، نه غرايز حيوانیۀنظر من، در درج

  . و دختر جوان کمی به طرف او خم شدجا نوگتف دست ليوال را در دست گرفت در اين

  !خوشبختی من!  منۀفرشت! ونائييلناتيموف -   

 ... !حرف بزنيد -   

 ...توانم از شما خواھشی بکنم؟ می -   

  .ھايش را برای اولين بوسه غنچه کرد ليوال به آرامی زير لب خنديد و لب

م آمده؛ دانيد از شما چقدر خوش نمی... به خدا به خاطر ھنر! نمک توانم از شما خواھشی بکنم؟ التماستان می آيا می -   

 ...دئيبيا! دوست من ! ونائييلناتيموف! شوی بقيه را ببرد مرده! ش احتياج دارمدرست ھمانی ھستيد که بھ

  .تپيد ليوال که آماده بود خود را به آغوش او بيندازد کمی از جا بلند شد ؛ قلبش به شدت می

 ...دئيبيا -   

 او گذاشت؛ ۀدختر جوان سرش را رام و آرام روی شان. اين را گفت و دست ديگر ليوال را ھم در دست گرفت

      .ھايش برق زد ھای اشک خوشبختی روی مژه قطره

  !د مدل من شويدئيعزيزم،  بيا -   

 .ليوال سرش را بلند کرد

  چه گفتيد؟ -   

  !خواھم مدل من شويد می -   

  . بلند شدليوال از جايش

  چه گفتيد؟ چه شوم؟ -   

  !مدل من بشويد... مدل -   

 فقط مدل؟... ھوم -   

آن ھم چه ...  بکشمئیبا اين کار به من امکان آن را خواھيد داد که تابلو! شوم تان می اگر قبول کنيد سخت مديون -   

  !ئیتابلو

در حاليکه . و احساسات ناخوشايند ديگر مبدل شداشک عشق ناگھان به اشک يأس وخشم . رنگ از روی ليوال پريد

 :لرزيد زيرلب گفت سراپا می

  !طور که اين -   

ھای   پر طنين با پژواک آن درھم آميخت، سرخی شفق يکی از گونهۀوقتی در تاريکی باغ صدای کشيد! نوا  نقش بی

  .سفيد نقاش را گلگون ساخت

کرد که زمين دھان باز کرده  احساس می. زدگی شده بود خوش بھت ت دس-اش را خاراند و مبھوت ماند هنوگتف گون

 ...جست ھايش برق بيرون می از چشم... بلعيد بود و او را می

پريده چون ميت، قدم پيش گذاشت و تعادلش را طوری از دست داد که گفتی زير  ليوالی سراپا لرزان و منگ و رنگ

. ھای بيمار و نامطمئن به طرف خانه راه افتاد  که حالش جا آمد با قدمای بعد ھمين لحظه. ھای کالسکه افتاده بود چرخ

شد و آشکارا  اختيار به طرف موھايش کشيده می ھايش بی زد، دست ھايش برق بيرون می شد، از چشم زانوانش تا می

 ...ھا چنگ بيندازد داد که ليوال قصد داشت در آن نشان می
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 سر راھش، در چند قدمی کاله فرنگی پوشيده -بود که باز ناچار شد رنگ ببازدبيشتر از چندين ساژن به خانه نمانده 

 ليوال نگاه ۀای دکمه باز ايستاده بود؛ به قياف  درشت و آشفته مو، با جليقه از انگور وحشی، ايوان مست و پوزه

د ؛ چنگ انداخت و کر اھريمنی خود آلوده می» ۀ ھ-ھه« کرد، پوزخند تمسخرآميزی بر لب داشت و ھوا را با  می

 :دختر جوان، با خشم و غضب زيرلب گفت. دست ليوال را گرفت

  !گورتان را گم کنيد -   

  ...و دست خود را از چنگ او رھانيد

  !چه ماجرای گندی
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