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ــکان  ــود. ت ــه مــن دوختــه ب ــه طــرزی عجیــب ب کــه نگاهــش را ب ــادم اســت  ی
کــه آخریــن بســتۀ پــول  نمی خــورد و وضعــش را تغییــر نمــی داد و مــن، همان طــور 

را می گذاشــتم فریــاد زدم:
یست هزار فرانک برده ام. - دو

بــود.  پوشــانده  را  میــز  ی  رو تمــام  طــال،  ســکه های  و  پــول  از  تــوده ای 
کلــی  بــه  بــه طــور موقــت پولینــا را  نمی توانســتم چشــمم را از آن هــا برگیــرم و 

بــودم. کــرده  فرامــوش 
آن هــا  از  و  کنــم  دســته  را  اســکناس ها  کــه  می پرداختــم  ایــن  بــه  گاهــی 
ی هــم انباشــته می کــردم. یــا همــۀ  گاهــی ســکه های طــال را رو بســته ای بســازم و 
ک، اتــاق  کــه بــا قیافــه ای اندیشــنا این هــا را رهــا می کــردم و بــه ایــن می پرداختــم 
را بــا قدم هــای بلنــد بپیمایــم. بعــد از نــو بــه طــرف میــز برمی گشــتم و دوبــاره 
ــال  ــواب و خی ــه از خ ک ــی  ــان در حال گه ــا. نا ــمردن پول ه ــه ش ــردم ب ــروع می ک ش
کلیــدش  کــردم و  خــود بیــرون می آمــدم، خــودم را بــه طــرف در اتــاق پرتــاب 
را دو بــار چرخانــدم و آن را بســتم. بعــد، دودل و حیــران در مقابــل چمــدان 
گفتــم: »می شــود همــه را تــا فــرادا صبــح در چمــدان  کوچکــم ایســتادم و بــا خــود 
گذاشــت؟« در ایــن حــال بــه طــرف پولینــا چرخیــده بــودم و تــازه ایــن وقــت بــود 
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ــر آوردم. ــه خاط ــور او را ب ــه حض ک
بــا  مــرا  و  بــود  نشســته  اول  همان جــای  ســر  و  بی حرکــت  همان طــور  او 
کــه در چشــم مــن  دقــت می نگریســت. قیافــه ای عجیــب داشــت. قیافــه ای 

آمــد! ناخوشــایند 
ــید.  ــار می درخش ــر و انزج ــه اش تنف ــه در قیاف ک ــم  ــر بگوی گ ــرده ام ا ــتباه نک اش

یــدم: فــورًا بــه طرفــش دو
- پولینــا، ایــن، بیســت و پنــج هــزار فلوریــن اســت. پنجــاه هــزار فرانــک 

کنیــد! می شــود و حتــی بیشــتر. بگیریــد و فــردا تــوی صــورت او پرتــاب 
او جواب نداد.

گر مایل باشید من خودم می برم. همان اول صبح، موافقید؟ - ا
او زد زیر خنده. خنده ای ممتد.

ک می نگریســتم. ایــن خنــده خیلــی بــه همــان  مــن او را بــا تعجبــی دردنــا
کــه او، بــه خصــوص پیــش از ایــن در  خنــدۀ مســخره کننده ای شــباهت داشــت 
مقابــل همــۀ اظهــارات عاشــقانۀ مــن ســر مــی داد. عاقبــت، خنــده اش را بریــد و 

بــه فکــر فرورفــت.
گفت: گوشۀ چشم نگریست و با لحن تحقیرآمیزی  مرا خیلی خشک از 

گرفت. - من پول شما را نخواهم 
- چه طور؟ یعنی چه، چرا این طور پولینا؟

- مــن آن را بــه عنــوان یــک دوســت بــه شــما تقدیــم می کنــم. مــن زندگــی ام را 
هــم بــه شــما تقدیــم می کنــم.

مــرا بــا نگاهــی ممتــد و تفتیش کننــده نگریســت. انــگار می خواســت بــه 
گفــت: کنــد و خنــدان  انــدرون دل مــن نفــوذ 
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یاد می دهید. معشوقۀ دگریو، پنجاه هزار فرانک ارزش ندارد. - خیلی ز
گفتم: و من با لحنی سرزنش آمیز 

ــا مــن هــم، آدمــی مثــل  ــی؟ آی ــا مــن حــرف می زن - پولینــا، چــرا این طــوری ب
دگریــو هســتم؟

کشید: که برق می زد فریاد  با چشم هایی 
- از شما تنفر دارم! بله... بله...! من شما را بیش از دگریو دوست ندارم.

کــرد و یــک حملــۀ عصبــی او را  و صورتــش را در میــان دســت هایش مخفــی 
گرفــت. مــن خــود را بــه طــرف او انداختــم. البــد در مــدت غیبــت مــن چیزیــش 
گریــه ای تشــنج آور،  کــه در حالــت عــادی خــودش نبــود. بــا  شــده بــود. پیــدا بــود 

این طــور از دهانــش پریــد:
- مرا بخر! می خواهی؟ به پنجاه هزار فرانک بخر. مثل دگریو!

در مقابلش به زانو افتادم.
شــانه هایم  ی  رو را  دســت هایش  بــود.  شــده  برطــرف  عصبــی  حملــۀ 
ــه دقــت نگریســت. مثــل این کــه می خواســت چیزهایــی را در  گذاشــت و مــرا ب
گــوش  قیافــه ام بخوانــد. ظاهــرًا بی این کــه آن چــه را می گویــم بشــنود، بــه مــن 
ــه  ــن ب ــود. م ــه ب گرفت ــود  ــه خ ک ب ــنا ــن و اندیش ــی غمگی ــش حالت ــی داد. صورت م
گاهــی  خاطــر او می ترســیدم. خیــال می کــردم عقلــش را از دســت داده اســت. 
کــه خنــده ای امیدوارکننــده بــر لــب داشــت، مــرا بــا مهربانــی، بــه طــرف  در حالــی 
ــن  ــه م ــن ب ــه و غمگی گرفت ــی  ــا نگاه ــی زد و ب ــب م ــرا عق ــد م ــید. بع ــود می کش خ

گفــت: و  می نگریســت 
- هنــوز مــرا دوســت داری؟ بلــه، مــرا دوســت داری. چــون می خواســتی بــه 

کنــی! خاطــر مــن بــا بــارون، دعــوا 
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آورده  یــاد  بــه  را  مشــغول کننده  و  خنــده آور  خاطــره ای  این کــه  مثــل  بعــد 
گریــه می کــرد و مــن چــه می توانســتم  باشــد، زد زیــر خنــده. هــم می خندیــد و هــم 
کــرد بــه حــرف  بکنــم؟ مثــل این کــه در خــودم تبــی حــس می کــردم. او شــروع 
کــم و بیــش، هذیــان می گفــت.  زدن؛ ولــی مــن تقریبــًا هیــچ چیــز نمی فهمیــدم. 

می کــرد. نامفهوم گویــی 
کــه  بــود  هذیانــی  بگویــد.  را  خــودش  اســرار  داشــت  عجلــه  این کــه  مثــل 
گاهــی بــا خنــده ای عصبــی  آمیختــه بــود. مــن داشــتم بــه وحشــت می افتــادم و 

می گفــت: او 
- نه، نه، تو نجیب هستی، نجیب! تو نسبت به من وفاداری!

و  کــرد  برانــداز  مــرا  نــو  از  گذاشــت.  شــانه هایم  ی  رو بــاز  را  دســت هایش 
گفــت: بــاز  را  جمــالت خــود 

- مرا دوست داری... مرا دوست داری... آیا مرا دوست خواهی داشت؟
این طــور  کــه  بــودم  ندیــده  هرگــز  برنمی داشــتم.  او  از  را  چشــم هایم  مــن 
خــودش را بــه دســت ایــن چنیــن ابــراز احساســات قلبــی خــود بســپارد. راســتش 
کــرد، از  را بخواهیــد، هذیــان می گفــت. ولــی... وقتــی نــگاه عاشــقانۀ مــرا درک 
ــه حــرف زدن از مســتر آســتلی. کــرد ب گهــان شــروع  ــد و نا ی بدجنســی خندی رو
بــه  بــود.  پرداختــه  موضــوع  همیــن  بــه  مکــرر،  دفعــات  بــه  ایــن،  از  پیــش 
کــه در آن، رازی از دل خــود را بــرای مــن  خصــوص چنــد لحظــه بعــد از موقعــی 
کــه  کنــم  مکشــوف می ســاخت. ولــی مــن هرگــز موفــق نمی شــدم خــوب درک 
چــه می خواهــد بگویــد؟ فکــر می کنــم خــودش را هــم مســخره می کــرد. هــی 
کــه  کــه در انتظــار او بــه ســر می بــرد و هــی می گفــت  پشــت ســر هــم تکــرار می کــرد 

ــت. ــن اس ــاق م ــرۀ ات ــر پنج ــًا زی او االن مطمئن
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کن. همین زیر است! کن و نگاه  - بله، بله، زیر پنجره. باز 
و مــرا بــه طــرف پنجــره رانــد. ولــی مــن بــه محــض این کــه بــرای رفتــن بــه طــرف 
ــزد او مانــدم و در حالــی  پنجــره حرکتــی بــه خــود دادم، او زد زیــر خنــده و مــن ن

گفــت: گهــان مضطــرب شــده بــود  کــه نا
کــردن مشــغول  کــرد؟ فــردا، نیســت؟ پــس... )بــه فکــر  - مــا حرکــت خواهیــم 
شــد( پــس بــه مادربــزرگ خواهیــم رســید. تــو چــه عقیــده داری؟ فکــر می کنــم در 
گفــت؟ و مســتر آســتلی!...  ــه اوبرســیم. وقتــی مــا را ببینــد چــه خواهــد  ــن ب برل
کــرد، او چــه شــباهتی  گنبرگ پــرت نخواهــد  کــه دیگــر خــودش را از شــال آه! او 
کجــا  کــن! می دانــی تابســتان آینــده،  گــوش  بــه تــو دارد؟ )و زد زیــر خنــده( پــس 
خواهــد رفــت؟ می خواهــد بــرای تحقیقــات علمــی بــه قطــب شــمال بــرود و مــرا 

هــم بــا خــودش ببــرد.
پایی هــا،  ارو بی کمــک  روس هــا،  مــا  کــه  می کنــد  تصــور  هــه،  هــه،  هــه، 
یــم. ولــی او هــم خــوب اســت! تصــورش را  خودمــان بــه درد هیــچ چیــز نمی خور
کــه عشــق... ســرانجام  کــه بالنــش...  کــه از ژنــرال عــذر بخواهــد. می گفــت  بکــن 

مــن نمی دانــم چــه... نمی دانــم چــه...
بــه  یــا  از دســت داه باشــد  را  کالم  کــرد، مثــل این کــه  را تکــرار  جملــه اش 

باشــد. افتــاده  گفتــن  پــال  پرت و
همه شــان  می ســوزد.  همه شــان  حــال  بــه  دلــم  چه قــدر  بدبخت هــا،   -
کــن ببینــم! چه طــور دگریــو را  گــوش  کــن! پــس،  گــوش  بــا مادربــزرگ!... پــس 
بی شــعور!  آه  بکشــیش؟  بتوانــی  می کنــی  خیــال  راســتی  کشــت؟  خواهــی 

کنــی؟ ی و بــا او دعــوا  کــه مــن بگــذارم بــرو کنــی  می توانــی خیــال 
که می خندید افزود: و در حالی 
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