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کتابى که نش��ان مى دهد گاهى جن��ون و خیال پردازی 
مى تواند نجات بخش باشد

الکه هایدرایش 

فقط در حس��رت یک چیز بود. عشقى بزرگ را بشناسد. 
این دختر روس��تایى خیلى زود فهمید که عش��ق آسان 
نم��ود اول....دخت��ری ک��ه با نامه ه��ای پرس��وزو گداز و 

عاشقانه همه ی خواستگاران اش را فراری مى داد.
میلن��ا آگوس اززنى اس��تثنایى مى نویس��د که جس��م و 

جان اش را برسر رویایش گذاشت.





 اگر ش��انس آش��نایى با تو را نداش��تم، حداق��ل بگذار حس کن��م چقدر جایت 
خالى ست.

1
مادر بزرگ در پاییز 195۰ با ردوس1 آشنا شد. برای اولین بار از جزیره خارج 
مى شد.حدود چهل سال از سنش مى گذشت و هنوز بچه دار نشده بود. سنگ 
کلیه داش��ت و هر بار که حامله مى ش��د بچه اش را سقط مى کرد.با مانتویى گل 
وگش��اد و کفش پاش��نه بلند بندی و در حالى که چمدان ش��وهرش را به دست 
داشت � همان چمدانى که با آن سال ها پیش بعنوان جنگ زده به دهکده شان 
آمده بود� به چشمه های آب گرم فرستاده شد تا شاید درد کلیه اش درمان شود.

2
مادر بزرگ خیلى دیر ازدواج کرد، در اوایل تابستان  سال 194۳ کمى بعد از 
آن که امریکایى ها کالیاری۲ را بمباران کردند. در آن دوره زنى که س��ى س��ال از 
س��نش مى گذش��ت و هنوز ازدواج نکرده بود، پیر دختر به شمار مى رفت. مادر 

1  Rrduce
2  Cagliari
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بزرگ نه زشت بود و نه کم خواستگار داشت، ولى به علتى نامعلوم خواستگاران 
ه��ر وق��ت ک��ه کار نزدیک بود به جایى برس��د، کم پی��دا ودر آخ��رکار هم ناپدید 
مى ش��دند، بدون آن که رس��مآ به حضور پدرمادر برس��ند و زمان عقد و عروسى 

را معین کنند.
»دخت��ر خانم عزیز به دلیل ناامنى راه ها متاس��فانه نمى توانم چهارش��نبه ی 

آینده خدمت برسم. خیلى متأسفم. ولى چاره ای به نظرم نمى رسد.«
مادر بزرگ تا چهارش��نبه ی بعدش منتظر خواستگار مى نشست، اما به جای 
آن دخترکى مى آمد و پیغام مى داد که این  بار هم نمى شود و به این ترتیب  بارها 

قرار مالقات به وقت دیگری موکول مى گردید. بعد هم نامه ها قطع مى شد.
پ��در مادر بزرگ و خواهرانش مادر بزرگ را دوس��ت داش��تند هر چند کمى به 
نظرشان پیر دختر مى رسید اما مادر مادر بزرگ آنچنان سخت و خشن با او رفتار 

مى کرد که نمى شد باور کرد فرزند اوست.
روزه��ای یک ش��نبه وقتى که دیگ��ر دختران در نماز روز یک ش��نبه ش��رکت 
مى کردند یا دس��ت در دست نامزدهای شان در میدان شهر مى خرامیدند، مادر 
بزرگ موهایش را باالی سرش جمع مى کرد � او حتى وقتى که زنى مسن بود و 
من دخترکى کوچک، هم چنان موهای پرپشت مشکى اش را داشت. در جوانى 
دیگر چقدر بود خدا مى داند� و به کلیس��ا مى رفت تا از خدا بپرس��د که چرا این 
قدرناعادالنه با او برخورد مى کند و نمى گذارد تا با عش��ق آش��نا شود.عشق که 
این قدر زیباس��ت، این قدر زیبا که ارزش��ش را دارد آدم برایش زندگى را تحمل 
کند، آن هم زندگى ای که باید چهار صبح بیدار شد به کار خانه رسید، بعد رفت 
س��ر زمین، بعد کالس گلدوزی � خسته کننده ترین کار دنیا�، بعد کوزه را برسر 
گذاشت و رفت از چشمه آب آورد و تازه هر ده روز یک بار هم تا صبح بیدار ماند 
و نان پخت و صبح اش هم دوباره سطل سطل از چشمه آب آورد و به مرغ ها دانه 
داد. اگر خدا حاضر نیست او را با عشق آشنا کند همان بهتر که جانش را حاال 

هر طور که خودش تشخیص مى دهد بستاند.
کش��یش اقرارگی��ر او مى گفت که این اف��کار گناهى بزرگ اس��ت و در زندگى 
چیزه��ای بیش��مار دیگ��ری ب��ه غیر از عش��ق ه��م وج��ود دارد. اما م��ادر بزرگ 
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کوچکترین عالقه ای به آشنایى با آنها از خود نشان نمى داد.
ی��ک روز صب��ح م��ادر مادرب��زرگ پمپ دس��تى را که ب��ا آن باغچه ش��ان را آب 
مى دادن��د برداش��ت و منتظ��ر مادربزرگ ماند و همین که چش��مش ب��ه او افتاد 
آنق��در با پمپ به س��ر و کل��ه اش زد که خونین و مالین ش��د و بع��د هم تب کرد. 
به گوش��ش رسیده بود که دخترش  برای خواس��تگاران نامه های عاشقانه ی پر 
سوز و گداز و گاهى هم غیر اخالقى مى نویسد و آنها هم به همین دلیل بعد از 
یکى دوبار رفت و آمد دم ش��ان را مى گذارند روی کول شان و ناپدید مى شوند.به 
عقیده ی جده ام به این ترتیب مادر بزرگ هم خودش را بدنام مى کرد و هم برای 
خانواده آبرویى نمى گذاشت. همانطورکه برسر دختر مى کوبید فریاد مى کشید 
»دیمونیا1، دیمونیا« و روزو س��اعتى را که موافقت کرده بود، دختر به دبس��تان 

برود و خواندن و نوشتن بیاموزد نفرین مى کرد.

3
پدر بزرگ در بهار س��ال 194۳ به روس��تا آمد.آن وقت چهل س��ال داش��ت و 
کارمن��د کارخانه ی تهیه ی نمک خوراکى ب��ود. در خیابان جوزیپه مانو۲ زندگى 
مى کرد،دو قدمى کلیس��ای سان جورجیو س��انتا کاترینا۳، جایى که مى شد  از 
باالی بام ها از مارینا تا خود دریا را دید. بعد از بمباران سیزده ماه مه نه کلیسایى 

ماند و نه خانه ای. غیر از تلى از آوار هیچ چیز به جا نماند.
خانواده ی مادر بزرگ این مرد متین و موقر را با آغوش باز پذیرفتند. مردی که 
دیگر خیلى جوان به حس��اب نمى آمد. همس��رش را از دست داده و از سربازی 
ه��م معاف ش��ده بود. وقت��ى که به ده مادر بزرگ رس��ید، از م��ال دنیا فقط یک 
چمدان عاریه پر از وس��ایلى که از میان آوار بیرون کشیده بود به دست داشت. 

1  Dimonia
2  Giuseppe Manno
3  San Giorgio e Santa Caterina
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مشخص بود که به او هم جای خواب دادند و هم شکم اش را سیر کردند.
 م��اه ژوئن از مادر بزرگ خواس��تگاری کرد. یک ماه پی��ش از ازدواج به گریه و 
زاری گذش��ت. مادر بزرگ از فرط ناامیدی جلوی پدرش زانو زد و از او خواس��ت 
ج��واب ن��ه بدهد، آن ه��م به این بهانه که قولش را به کس��ى ک��ه حاال در جبهه 
اس��ت، داده اند. گفت که اگر او را در این خانه، خانه ی پارتوت1 نمى خواهند به 

کالیاری مى رود وبه دنبال کاری مى گردد.
»بچ��ه جان مردم از کالی��اری مى آیند این جا« پدرمادر ب��زرگ ادامه داد »وتو 
مى خواهى بروی ش��هر! کاری وجود ندارد. فکر مى کنى آن جا دس��تت به کجا 

بند است؟«
وجده ام فریاد کش��ید »دیوانه اس��ت، کاماًل مجنون ! واقعا مى خواهد به شهر 
برود و فاحش��گى کن��د. کار دیگری هم نمى داند. لیاقت هی��چ کاری را ندارد و 
فقط س��رش پر اس��ت از یک مش��ت چرندیات. از بچگى اش همیشه همینطور 

بود.«
پیدا کردن یک نامزد در جبهه کار بسیار آسانى بود. نامزدی در کوههای آلپ، 
لیبى، آلبانى، نیل، یا در نیروی دریایى س��لطنتى ایتالیا۲. اما جد و جده ی من 

حتى حاضر به فکر کردن در این باره هم نبودند.
بنابراین مادر بزرگ خودش دست به کار شد و به شوهر آینده اش گفت که اورا 
نمى خواهد و هیچوقت زن به درد بخوری برای او نخواهد ش��د. پدر بزرگ به او 
اطمینان داد که هیچ نگران نباش��د، چون اوهم دوس��تش ندارد و به این ترتیب 
هردو اوضاع شان روشن است.زن به درد بخور هم نمى خواهد. تا حال به فاحشه 
خانه ه��ای بندر مى رفت��ه. بعد از این هم همین کار را مى کند و خوش��بختانه تا 
حال هیچ مرضى هم نگرفته. اما تا س��ال 1945 و همراه با مادر بزرگ که زنش 

شده بود به کالیاری برنگشت.
به این ترتیب پدر بزرگ و مادر بزرگ مثل خواهر و برادر در اتاق مهمان که پر از 
اسباب و اثاثیه بود خوابیدند. تختخوابى آهنى که با کنده کاری چوب و مروارید 

1  Partout
2  Regia Marina
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تزیین شده بود. عکسى از مریم مقدس و مسیح بر دیوار، روی کمد یک ساعت 
بزرگ زنگ دار، میزی مخصوص دستش��ویى مجهز به آفتابه لگن، آینه ای مزین 

به نقاشى گل و گیاه و یک لگن چینى زیر تخت.
کل ای��ن اتاق بعدها وقتى که خانه ی روس��تایى به ف��روش رفت به مادر بزرگ 
رس��ید، همانوقتى که در کالیاری از خیابان س��ولیس1 به خیابان مانو۲ اس��باب 
کش��ى کردند. در آنجا مى خواست درست همان اتاق خوابى را داشته باشد که 
در س��ال های اول زناشویى در آن ش��ب را به روز مى رسانده، اما درست برعکس 
خان��ه ی پ��دری که فقط نور کمى از البالی پیچک های رون��ده )لوال( به اتاق راه 
پیدا مى کرد در خانه ی خیابان مانو آفتاب از سمت جنوبى دریا بى هیچ مانعى 
ب��ه اتاق مى تابی��د و آن جا را تا غروب پ��ر از نور مى کرد و ب��ه اثاثیه جالیى دیگر 
مى بخشید. چقدر وقتى که دخترکى بیش نبودم این اتاق را دوست داشتم. اما 
مادر بزرگ فقط به شرطى که دختر خیلى خوبى باشم مرا به آن اتاق راه مى داد 

و تازه فقط یک بار در روز.
در س��ال های اولیه ی زندگى مشترک مادر بزرگ به بیماری ماالریا مبتال شد. 
تبش گاهى به چهل و یک درجه مى رسید. پدر بزرگ مراقبت از او را به هیچکس 
دیگر وانمى گذاش��ت. س��اعت ها کنار بس��تر او مى نشس��ت و نمى گذاش��ت که 
حوله ی روی پیش��انیش گرم شود � و پیش��انى مادر بزرگ چنان داغ بود که باید 
حوله را مرتب در آب یخ فرو مى بردند �.پدر بزرگ دائمًا در راه بود و سطل داخل 

چاه خانه یکسره با قیریچ قروچ باال و پایین مى رفت.
یک روز در اواخر تابس��تان یعنى دقیقًا 8 س��پتامبر 194۳ برای زنش آنچه را 
در رادی��و ش��نیده بود تعریف کرد. متفقین با ایتالیا پیم��ان صلح را امضا کرده و 
به این ترتیب جنگ پایان یافته اس��ت.البته پدر بزرگ این را هم گفت که جنگ 
به هیچوجه تمام نش��ده. فقط مى ش��ود امیدوار بود که باس��و۳ ژن��رال ایتالیایى 
ب��دون قهرمان بازی بى فایده بگذارد که آلمانى ها از س��اردین عقب بنش��ینند. 
خوش��بختانه باسو سر راه نازی ها قرار نگرفت و س��ى هزار سرباز آلمانى با توپ 
1  Sulis
2  Manno
3  Basso
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و تانک ها ی ش��ان و تحت فرماندهى س��ردار فون لونگر هاوس��ن 1بدون کشت و 
کشتاری دیگر جزیره را ترک کردند. هر چند این سردار را به جرم زیر پا گذاشتن 
حیثیت آلمان محاکمه و به زندان انداختند. اما س��اردینى ها یک بار دیگر جان 
س��الم بدر بردند. این ش��انس را البته باقى ایتالیا نداش��ت. درس��تى حرف پدر 
بزرگ وقتى به همه ثابت ش��د ک��ه رادیو لندن از اعتراضات م��ردم بادولیو۲علیه 

ارتش آلمان خبر داد. تمام اسرای ایتالیایى در این نبرد به قتل رسیدند.
وقتى که مادر بزرگ از بس��تر بیماری برخاس��ت به او گفتند که اگر تب او را از 
پا نیانداخته، باید از پدر بزرگ ممنون باشد. همچنین شنید که آتش بس اعالم 
ش��ده و حاال دیگر ایتالیا متحدین دیگری دارد. با ش��نیدن این خبر شانه اش را 
ب��اال انداخت و گف��ت »این موضوع چه ربطى به من دارد« البته یک روزی برای 

گفتن این حرف زشت بسیارخجالت زده هم شد.
روی آن تخت بلند و پهن مادر بزرگ تا آن جا که مى شد  خود را کنار مى کشید، 
آن ق��در که گاهى مى افتاد پایین. وقتى که مهت��اب از البالی پیچک روی اتاق 
و پش��ت مرد مى افتاد، مادربزرگ حتى حس مى کرد که ازاین غریبه، کس��ى که 
هنوز نمى دانس��ت زیباس��ت یا نه کمى مى ترس��د. آنها به ن��درت نگاهى به هم 
مى انداختند. فقط وقتى که اطمینان مى یافت، پدر بزرگ به خوابى عمیق فرو 
رفته جرات اس��تفاده از لگن زیر تخت را پیدا مى کرد و اگر کوچکترین جنبشى 
در پدر بزرگ مى دید، ش��ال را به دور ش��انه اش محکم مى پیچید و در باد و باران 
برای قضای حاجت به مس��تراحى که در حیاط خانه و پش��ت چاه قرار داش��ت 

مى رفت.
پدر بزرگ هم هیچ تالش��ى برای نزدیکى ب��ا او نمى کرد با این که قوی هیکل 
بود تا مى توانس��ت خود را کنار مى کش��ید،آنقدر که اوهم گاهى از تخت به زیر 
مى افتاد. به این ترتیب کبودی های بزرگ و کوچک را در تن هردو مى شد  دید. 
وقت��ى که تنها مى ش��دند، یعنى در اتاق خواب، چون ج��ای دیگری با هم تنها 
نبودند،ی��ک کلمه هم حرف نمى زدند. به این معنى که مادربزرگ پیش از رفتن 

1  Freiherr von Lungerhausen
2  Badoglios
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به بس��تر دعا مى خواند و پدر بزرگ که کمونیست و بى خدا بود نه.بعد هم یکى 
از آن ها مى گفت »خوب بخوابى« و دیگری هم تکرار مى کرد »تو هم همینطور«

جده ام اصرار داشت که مادر بزرگ قهوه را برای شوهرش ببرد توی رختخواب. 
البت��ه منظور همان قهوه ای اس��ت که آن روزها داش��تند. مخلوط��ى از نخود و 

بعضى غالت و نباتات که خودشان بو مى دادند و دم مى کردند.
جده ام مى گفت »بیا قهوه ی شوهرت را ببر!« مادر بزرگ هم سینى شیشه ای 
گل گل��ى را بر مى داش��ت و فنجان بنف��ش دور طالیى را رویش مى گذاش��ت و 
به اتاق خواب مى برد و به س��رعت مى گذاش��ت پای تخ��ت انگار بخواهد ظرف 
غذایى را برای س��گى گیرنده بگذارد و بعد به س��رعت اتاق را ترک مى کرد.برای 

این کار هم تمام زندگى خود را نبخشید.
پدر بزرگ روی زمین کار مى کرد و با این که تمام عمر با دفتر و دس��تک س��ر و 

کار داشت به خوبى از عهده اش برمى آمد.
غالبًا کارهای همس��رش را هم به عه��ده مى گرفت.مادر بزرگ تقریبا مرتب از 
درد کلیه رنج مى کش��ید و مرد به راس��تى از دیدن زنش که ناچار بود روی زمین 
کار کن��د یا س��طل های پر از آب را برس��ر بگ��ذارد و از چاه تا خان��ه ببرد، عذاب 
مى کش��ید. هر چند به احترام خانواده ی همسرکه با مهمان نوازی او را پذیرفته 
بودند دم نمى زد. فقط گاهى از مناس��بات اجتماعى در بطن جامعه ی ساردین 
انتق��اد مى کرد.در کالیاری این طور نبود. آن جا هر چه آدم مى گفت بد به نظر 
نمى رسید و همه فقط در انتظار فاجعه ننشسته بودند. شاید نسیم دریا موجب 
مى شد  که مردم کمى آزادتر فکر کنند. الاقل در رابطه با بعضى چیزها. شامل 
حال سیاست نمى شد. خورده بورژوازی جا خوش کرده بود و حالش را نداشت 

تا برای چیزی بیشتر بجنگد.
در وقت آزادی که برایش مى ماند، برعکس مادر بزرگ که حوادث دنیای خارج 
برایش بى تفاوت بود، باعالقه رادیو لندن گوش مى داد. در روزهای پایانى بهار 
1944 مطلع ش��د که در جنوب ایتالیا ش��ش میلیون اعتصاب کرده اند ودر رم 
۳۲ نفر آلمانى را کشته اند. در یک حرکت انتقامى نازی ها هم ۳۲۰ ایتالیایى را 
اعدام کردند و در عین حال ارتش هشتم در حال آماده باش برای یک حمله ی 
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همه جانبه است و در سپیده دم 6 ژوئن متفقین در نورماندی پیاده شدند.

4
در نوامب��ر 1944 رادی��و لندن خبر داد که جنگ در جبه��ه ی ایتالیا تا اطالع 
ثان��وی پای��ان یافت��ه و ب��ه پارتیزان ه��ا توصیه ک��رد که فعاًل دس��ت نگ��ه دارند و 

نیرو ی شان را بگذارند سر یک سری عملیات خرابکارانه.
پدر بزرگ عقیده داشت که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد  او نمى تواند تا ابد در 

خانه ی همسرش جا خوش کند و این طور شد که به کالیاری رفتند.
آن ها در خیابان س��ولیس و در اتاقى س��ا کن ش��دند که فق��ط یک دریچه ی 
نورگیر به خارج داش��ت. حمام و آشپزخانه اشتراکى بود. مادر بزرگ بدون آنکه 
س��والى کند از طریق دیگر مس��تآجرین از اتفاقى که در 1۳ ماه مه سال 194۳ 

برای خانواده ی شوهرش افتاده بود، مطلع شد.
در بعد از ظهر آن روز ش��وم غیر از ش��وهرش همه ی اعضای خانواده در خانه 
بودند.آخ��ر روز تول��دش بود و همه جمع ش��ده بودند تا جش��ن بگیرند.زن بى 
ح��ال و س��رد م��زاج او که اصال قابل ن��گاه کردن نبود و به هر ک��س و هر چیزی 
به چش��م ش��ک و تردید نگاه مى ک��رد، از قضا همان روز کیک��ى پخته و همه ی 
اعض��ای فامیل را دعوت ک��رده بود.خدا مى داند که برای تهیه مواد اولیه چقدر 
وقت و پول دربازار س��یاه کالیاری صرف کرده بود.آخر دیگر ش��کر را هم گرمى 
مى فروختند.طفلک بیچاره، خانواده ی بیچاره!هیچکس نمى توانس��ت بگوید 
که چرااینها با ش��نیدن صدای آژیر به پناهگاه ه��ای زیرزمینى نرفتند. هر چند 
که به نظر مضحک مى آید، اما شاید هنوز کیک در فر خودش را نگرفته بود و یا 
ش��اید خمیرش هنوز ورنیامده بود. در هر صورت کس��ى حاضر نبود آن  را نیمه 

کاره رها کند.یک کیک بى نظیر در شهر مردگان
همس��ایه ها مى گفتن��د ک��ه فق��ط خ��دا را ش��کر بچ��ه نداش��تند. همس��ر، 
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مادر،خواهر،شوهر خواهر و خواهرزاده ها را آدم به مرور زمان از یاد مى برد و پدر 
بزرگ هم به راس��تى از یاد برد. آدم فقط باید یک زن جوان و خوش��گل پیدا کند 
و این کار هم برای او حقیقتًا خیلى دش��وار نب��ود. مردی دل زنده و خونگرم که 
بلد بود دل زن ها را آب کند. سال 19۲4 که هنوز پسر جوانى به حساب مى آمد 
فاشیس��ت ها روغن کرچک به خوردش دادند تا حساب کار دستش بیاید اما او 
کار را به ش��وخى و مس��خره بازی کشاند. به نظر مى رس��ید هیچ چیزی قادر به 
نابود کردنش نیست. قدر غذا و شراب خوب را مى دانست و در فاحشه خانه های 
کاس��ه ش��یزه1 مش��تری مورد عالقه به حس��اب مى آمد.زنش البته این قضیه را 
مى دانس��ت، زن بدبخت! خدا مى داند که چقدر عذاب مى کش��ید. زن خشکه 
مقدس��ى که از همه چیز بیزار بود. حتمًا هیچ وقت اجازه نمى داد، شوهرش او 
را عریان ببیند. هر چند که چیز زیادی هم برای دیدن وجود نداش��ت. راس��تى 
وقتى تنها بودند درباره ی چه چیزهایى با هم حرف مى زدند این دو نفر؟ این ها 

همه حرف هایى بود که همسایگان مى گفتند.
بین مادر بزرگ و همس��ایگانش در خیابان س��ولیس دوستى پایداری بوجود 
آمد که یک عمر ادامه یافت.حتى یک کلمه ی تلخ هم میان شان رد وبدل نشد. 
البته حرف درست و حسابى که نمى زدند.بیشتر سر همدیگر را گرم مى کردند.

آن وقته��ا درخانه ی خیابان س��ولیس برای شس��تن ظرفها در آش��پزخانه جمع 
مى ش��دند یکى مى شست،یکى آب مى کش��ید و یکى هم خشک مى کرد و هر 
وقت که حال مادر بزرگ بد مى شد،  کارهای او را هم که طفلى۲ نام گرفته بود، 

برایش انجام مى دادند. 
به این ترتیب مادر بزرگ آخرین مرحله ی جنگ را با همسایگان و شوهرانشان 
گذراند.در آشپزخانه ای یخ زده که هرکدام چهارتا جوراب روی هم به پا داشتند 
و س��عى مى کردند دستش��ان را زیر بغلش��ان گرم کنند، مى نشس��تند و به رادیو 

لندن گوش مى کردند.
مردها که همه کمونیس��ت بودند، امید به پیروزی روس ها داشتند که در 17 

1  Case Chiuse
2  Mischinedda
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ژانویه ی 1945 ورش��و را گرفته و در۲8 ژانویه به 15۰ کیلومتری برلین رس��یده 
بودند. متفقین هم در ماه مارس کلن را به اشغال خود در آوردند و درست طبق 
پیش بینى چرچیل دیگر چیزی به تسلیم فاشیست ها باقى نمانده بود.درپایان 
ماه مارس ژنرال پتن و مونتگومری از راین گذشتند و نیروهای آلمانى را در تارو 

مار کردند.
روز تول��د پدرب��زرگ، یعنى 1۳ مارس جنگ به پایان رس��یده بود و همه ش��اد 
بودن��د. فقط مادر بزرگ نمى دانس��ت اخبار روزهای گذش��ته درب��اره پیروزی و 
شکس��ت،عقب نشینى و اشغال به چه دردی مى خورد.در شهر نه آب داشتند، 
ن��ه فاضالب ونه برق. غیر از س��وپهای بس��ته بندی امریکایى چی��زی هم برای 
خ��وردن پیدا نمى کردن��د. همان چیزهایى هم که بود تا س��یصد در صد گرانتر 
خری��د و فروش مى ش��د.اما همس��ایه ها که برای شستش��و درآش��پزخانه جمع 
مى شدند، برای هر چیز کوچکى مدتها مى خندیدند و همانطور هره کره کنان 
با لباس های کهنه ش��ان سه نفر جلو و سه نفر پشت سر به یکى از سه کلیسای 

منطقه یعنى سنت آنتونیو1،سانتا روزالیا۲و یا کلیسای کاپوتسینر۳ � مى رفتند.
مادربزرگ به ندرت حرف مى زد، اما همیش��ه با آنها بود. روزها مثل برق و باد 
مى گذشتند. خوش��ش مى آمد که زنان کالیاری همه چیز را مثل زنان روستای 
خودش��ان جدی نمى گرفتند و اگ��ر کاری مطابق میل آنها پیش نمى رفت فقط 
مى گفتن��د »خوب، چه مى ش��ود کرد؟« به عنوان مثال اگر ظرفى از دستش��ان 
مى افتاد و مى شکس��ت فقط شانه باال مى انداختند و تکه های شکسته را جمع 
مى کردند، با وجود آن همه فقربه نظر مى رسید از زندگى راضى اند. فقیر بودن 
بهتر از آن بود که به قیمت نابودی دیگران به پول و پله برسند، قاچاق بفروشند 
یا در میان آوار و پیش از آن که صاحبان اصلى س��ر خانه زندگیش��ان برگردند،ه 
به دنبال وس��ایل به درد بخور بگردند.آنچه اهمیت داش��ت این بود که آنها جان 
سالم به دربرده بودند. مادر بزرگ گمان مى کرد که دریا و آسمان آبى در خوش 
اخالقى مردم نقش اساسى دارد. مناظری که از هر طرف تا بى نهایت کشیده 
1  Sant Antonio
2  Santa Rosalia
3  Kirche der Kapuziner
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ش��ده بود،آنق��در عظیم که زندگى ش��خصى نمى توانس��ت زی��اد آدم را به خود 
مشغول کند.

اما این عقاید را � که مى شد  شاعرانه نامید� فقط برای خودش نگه مى داشت. 
آخ��ر از تصور ای��ن که مردم این حوالى هم بفهمند که او چقدر دیوانه اس��ت به 
طرز وحش��تناکى مى ترسید. به همین دلیل همه ی اینها را در دفترچه ای سیاه 
با حاشیه ی قرمز یادداشت مى کرد و بعد هم مى گذاشت در گاو صندوق و درش 
را مى بس��ت.  همراه با بقیه ی چیزهایى که فقط مربوط به او مى شد. همان جا 
س��ه پاک��ت دیگررا هم با عنوان »اجاره «،» خ��وراک « و » دوا درمان « نگهداری 

مى کرد.

5
یک روز غروب پدر بزرگ رفت س��ر چمدانى که با آن به روس��تا پناهنده ش��ده 
بود و پیپش را در آورد، نشست روی نیمکت شکسته بسته ی کنار پنجره و شروع 

کرد به کشیدن. اولین پیپى که بعد از ماه مه سال 194۳ چاق مى کرد.
مادر بزرگ روی س��کو نشس��ت و مدتى در س��کوت او را نگاه کرد» ش��ما پیپ 

مى کشید.من تا حال کسى را ندیده بودم که پیپ بکشد
باز هم مدتى به سکوت گذشت.

وقت��ى که کار پدربزرگ تمام ش��د ادامه داد » دیگر اج��ازه ندارید برای زنهای 
کاس��ه ش��یزا پول خ��رج کنید.پولهایت��ان را پس ان��داز کنید و تنباک��و بخرید و 
در کم��ال آرام��ش از دود کردن لذت ببری��د. فقط به من بگویید ب��ا آن زنان چه 

مى کنید. از این لحظه به بعد من کار آن ها به عهده مى گیرم.«
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6
در ای��ن زم��ان آن درد کلی��ه ی مادرب��زرگ به بدتری��ن مرحله ی خود رس��یده 
بود،دیگر جانش در خطر بود. حتمًا به همین دلیل هم بچه دار نمى ش��د. آخر 

حاال دیگر اوضاع مالى کمى بهتر شده بود.
آن ه��ا با هم در خیابان مانو قدم مى زدند تا س��وراخ بزرگ��ى که بعد از بمباران 
ایجاد شده بود را بررسى کنند. امیدوار بودند که بتوانند خانه ای درست همان 
جا بسازند. یک دلیل دیگربرای پس انداز بیشتر. مادر بزرگ هر بار که مى فهمید 
حامله اس��ت با عالقه ی بیش��تری به آن ویرانه ها چشم مى دوخت، اما وجود آن 
همه س��نگ در شکمش ش��ادی او را به  درد بدل مى کرد و آخر کار به خونریزی 

شدید مى کشید.
تا سال 1947 گرسنگى ادامه یافت.مادر بزرگ با عالقه از خاطرات آن روزها 
مى گفت. از آن وقتها که با دس��ت پر از روس��تا بر مى گشت. خوش و خرم پله ها 
را زیر پا مى گذاش��ت و به آش��پزخانه مى رس��ید، جایى که بوی ذغ��ال فضا را پر 
کرده بود. ازدریچه ی نور گیر به زحمت هوای تازه به آش��پزخانه مى رسید.دو تا 
نان تازه ی ساردینى را به  همراه ماکارونى های دست ساز، پنیر و تخم مرغ تازه 
وس��وپ مرغ مى گذاش��ت روی میز س��نگى. عطر خوراکى کم کم بوی ذغال را 

مى پوشاند. همسایه ها سر مى رسیدند و کلى از او تعریف و تمجید مى کردند.
در آن روزها با آن که هنوز عش��ق را نمى ش��ناخت، خوش��بخت بود.از دنیای 
رنگارنگى که این همه چیزهای مختلف را در اختیارش قرار داده بود احس��اس 
رضای��ت مى کرد،هرچند پدر بزرگ به جز مواردی که قرار بود نقش زنان کاس��ه 
ش��یزا را بازی کند، به او دست نمى زد.در باقى اوقات هر کدام مى چسبیدند به 
یک گوش��ه ی تخت و همه ی سعى ش��ان را مى کردند تا به هم دست نزنند.هنوز 

هم فقط وقت خواب به هم مى گفتند 
» شب خوشى برایتان آرزو مى کنم «

» من هم همین طور«
زیباترین لحظات برای مادر بزرگ وقتى بود که بعد از انجام وظیفه، پدر بزرگ 
در رختخواب چپقش را چاق مى کرد و مى ش��د  ب��ه راحتى در چهره اش خواند 



 زنی در ماه     19 

که چقدر راضى است. زن او را از روی تشک تماشا مى کرد و لبخند مى زد. پدر 
بزرگ مى پرسید » به من مى خندید؟«

اماهی��چ وق��ت جمله ای اضافه نمى ک��رد یا او را در آغوش نمى کش��ید.هردو 
فاصله ی همیش��گى را حفظ مى کردندو مادر بزرگ همیشه به خود مى گفت که 
عشق براستى چیز عجیبى است، اگر نخواهد حتى در رختخواب هم به سراغ 
آدم نمى آی��د، با این که دونفر این قدر دوس��تانه در کنار هم مى خوابند و کاری 
مى کنند که آن دیگری لذت ببرد. به راستى عجیب است که مهمترین چیز دنیا 

را نمى شود با ضرب و زور بدست آورد.

7
در س��ال 195۰ پزش��کان به او توصیه کردند که برای معالجه به آسایشگاهى 
در محل چش��مه های آب گرم برود. باید از جزیره خارج مى ش��د و به چشمه ی  
معروف آب گرمى مى رفت که خیلى ها بعد از رفتن به آن جا سالمتى خود را به 
دست آورده بودند. مادر بزرگ هم دوباره پالتوی گشاد  سه دگمه ی خاکستریش 
را به تن کرد، همانى که از وقت ازدواجش داشت و من هم در عکس های نادری 
ک��ه از آن دوره ب��ه جا مانده دیده ام.دوتا بلوز دس��ت دوزی ش��ده اش را با باقى 
وس��ایل گذاش��ت توی همان چمدانى که پدر بزرگ با آن به عنوان جنگ زده به 
روستای شان آمده بود. بعد هم سوار کشتى شد که او را به سویتا وشیا1مى رساند.
منطقه ای که در آن چش��مه های آب معدنى قرار داش��ت، به هیچوجه زیبا به 
شمار نمى آمد.خورشید پشت ابرها پنهان بود وازپس شیشه های اتوبوسى که او 
را از ایستگاه قطار به هتل مى رساند، فقط تپه ماهورهای لخت و عریان و خاکى 
رنگ، درختان و علف های س��وخته به چش��م  مى خورد. مسافرین به نظر بیمار 
مى رسیدند، همه رنگ و رو پریده. وقتى که به هتل ها نزدیک شدند، مادر بزرگ 

1  Cevitavecchia
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از راننده خواست تا به او بگوید کجا باید پیاده شود.
جلوی ورودی هتل مدتى با تردید ایس��تاد و فکر کرد که بهتر نیست از همان 
ج��ا برگردد. زیر آس��مان ابری هم��ه چیز آن قدر دلتنگ به نظر مى رس��ید که او 
گمان کرد که به دیار عدم قدم گذاش��ته. فقط آن جا مى توانس��ت این قدر تیره 
و تار باشد.هتل اما با آن همه لوستر خیلى شیک از کار در آمد. با این که هنوز 

چیزی از بعد از ظهر نگذشته بود،همه ی چراغ ها را روشن کرده بودند.
اولی��ن چی��زی که بع��د از قدم گذاش��تن به ات��اق توجهش را جل��ب کرد میز 
مطالعه ای روبه روی پنجره بودو به احتمال زیاد همان موجب شد که او پا به فرار 
نگذارد، به ایستگاه قطار نرود، سوار کشتى نشود و به سرعت برق و باد به خانه 
برنگردد. هر چند که حتمًا پدر بزرگ به شدت خشمگین مى شد و البته حق هم 
داشت. او تا حال هیچ وقت صاحب میز مطالعه نبود. حتى برای نوشتن یک بار 
هم پشت میز ننشس��ته بود. همیشه پنهانى مى نوشت. دفترچه را مى گذاشت 
روی زانویش تا به محض احس��اس خطر آن را در چین و ش��کن دامنش مخفى 

کند.
روی می��ز یک زونکن چرمى با تعداد زیادی کاغذ مارک دارهتل، یک شیش��ه 
مرک��ب و قلم به چش��م مى خورد. مادربزرگ پیش از آن ک��ه مانتویش را از تن در 
آورد، دفترچه ی یادداش��تش را از چمدان برداش��ت و با کمال احترام گذاش��ت 
وس��ط میز. بعد هم دررا بس��ت تا نکند یکى عوضى به اتاق بیاید و نوشته هایش 
را بخواند. آخر سر هم نشست روی تخت خواب دونفره منتظر ماند تا وقت شام 

برسد.
س��الن غذا خوری پر بود از میزهای مربع ش��کل کوچک ب��ا رومیزی هایى از 
بهتری��ن ن��وع کتان که رویش��ان بش��قاب های چینى س��فید، لیوان ه��ای براق 
کریس��تال و قاش��ق چنگال های نقره ای چیده بودند.وسط میز یک گلدان گل 
و باالیش لوس��تر کریس��تال به چش��م مى خورد.بعضى از میزها پ��ر بودند. این 
آدم های رنگ پریده با صدای خفه و گرفته شان آدم را به یاد آنها که از جهنم فرار 
کرده اند،مى انداختند. جای خالى زیاد بود. مادر بزرگ مستقیم رفت سراغ یکى 
از همان ها و پیش از آن که بنشیند کیفش را گذاشت روی یکى از صندلى های 
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خالى،مانتویش را به دس��ته ی دومى آویزان کرد و ژاکت پش��مى اش را انداخت 
روی پشتى صندلى آخر. هروقت که کسى به او نزدیک مى شد، سرش را پایین 

مى انداخت،به این امید که کسى هوس نشستن روی میز او را نکند.
نه میلى به غذا خوردن داش��ت و نه اصراری به معالجه ش��دن. به دالیلى فکر 
مى ک��رد که هرگز بچه دار نخواهد ش��د. زنان معمولى بچه دار مى ش��دند. زنان 
ش��ادی که افکار بد نداش��تند، مثل همس��ایگانش در خیابان سولیس. جنین 
همی��ن که مى فهمید در ش��کم چه آدم خ��ل و چلى گیر افتاده، ف��رار را بر قرار 
ترجیح مى داد درس��ت مثل همه ی خواستگارانى که تا حال آمده و بعد در رفته 

بودند.
مردی با چمدان وارد س��الن مى ش��ود،او باید همین حاال رسیده باشد، چون 
هن��وز فرصت نکرده به اتاق خ��ود برود. یک پایش چوبى اس��ت، اما به چابکى 
راه مى رود.م��ادر بزرگ از او بیش��تر از همه خواس��تگارانى که تا حال داش��ت و 
برایشان نامه های پرسوزو گداز و عاشقانه مى نوشت و هر چهارشنبه منتظرشان 
مى ماند، خوش��ش آمد.یک باره باورش ش��د که این ها ارواح سرگردان نیستند.

این جور اتفاقات که در آن دنیا نمى افتاد.
ردوس،از جنگ برگشته � مادربزرگ او را اینطور مى نامید� چمدان فقیرانه ای 
دردس��ت داش��ت. اما ترو تمیز لباس پوش��یده بود و با وجود پای چوبى و عصا 
مرد بس��یار جذابى به نظر مى رس��ید.به محض این که مادربزرگ بعد از ش��ام به 
اتاقش برگش��ت نشست، پش��ت میز تا او را با همه ی جزئیات روی کاغذ بیاورد. 
نمى خواست اگر دیگر با او در هتل برخورد نکرد، فراموشش کند. مرد قد بلند 
بود. چش��مانى به رنگ س��بز تیره، گونه هایى نرم، گردن��ى باریک،بازوانى بلند 
و قوی ودس��تانى بزرگ داش��ت که به نظر مى رس��ید نمى داند با آن ها چه کند. 
درس��ت مثل بچه ها. لبهایى پر داش��ت که از زیر ریش کوت��اه و کمى مجعدش 

بخوبى نمایان بود. دماغش قدری خمیده بود.
روزهای بعد او را از س��ر میزش در سالن غذاخوری و یا  تراس زیر نظر گرفت. 
همان جایى که مى نشس��ت تا س��یگار بى فیلتر مارک ناس��یونالى را دود کند یا 
چی��زی بخواند. مادر بزرگ هم مثاًل به کار خود مش��غول بود،گلدوزی مى کرد، 
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کاری ک��ه در حد م��رگ حوصله اش را س��ر مى برد.صندلی��ش را طوری کجکى 
پش��ت س��ر او مى گذاش��ت که ردوس نتواند ببین��دش و بعد خ��ود را به جادوی 
تماش��ای م��رد مى س��پرد.خطوط پیش��انى، خمیدگ��ى بینى، گ��ردن ظریف و 
شکننده، موهای پرپش��ت با اولین تارهای خاکستری،الغری نگران کننده ای 
که از پس پیراهن سفید و آهارزده که آستین هایش  تا ساعد ال خورده بود دیده 
مى شد، دستهای کودکانه، پای چوبى که زیر پارچه ی شلوار مخفى بود،کفشى 
که علیرغم کهنگى به خوبى واکس خورده بود. مى توانست از وقارو عظمتى که 
از این پیکر شکننده ساطع مى شد، به گریه بیفتد. پیکری که به دالیلى نامعلوم 

این قدر قوی و زیبا به نظر مى رسید.
ی��ک باره دید که در این جا هم گاهى روزها آفتابى مى ش��ود، روزهایى که در 
آن دنیا پوس��ت مى انداخت. درخت های ش��اه بلوط یکسره زرین،آسمان آبى و 
تراسى که ردوس در آن سیگار دود مى کرد یا کتاب مى خواند و مادربزرگ ادای 

گلدوزی را درمى آورد غرق نور مى شد.
م��رد گاه��ى برمى خاس��ت و مى رف��ت دم پنج��ره و غ��رق در خی��االت به تپه 
ماهورها ی اطراف خیره مى شد و هربار که برمى گشت تا دوباره برود سرجایش 
لبخند کم رنگى به مادر بزرگ مى زد و او این  قدر خوش��ش مى آمد که احساس 

مى کرد دارد ازآن همه احساس که در روزهایش جاری بودند،آب مى شود.
شبى ردوس به  کنار میز مادربزرگ که رسید با تردید ایستاد. به نظر مى رسید 
نمى داند کجا بنش��یند. او هم به س��رعت پالتویش را از دس��ته و کیفش را از سر 
صندلى برداشت تا برایش جا باز کند. مرد نشست و آنها به چشم همدیگر خیره 
شدند و لبخند زدند.آن شب هیچ کدامشان به شام و نوشیدنى دست هم نزدند.
معلوم ش��د که ردوس هم از درد مش��ابه ای رنج مى برد. کلیه های او هم پر از 
سنگ بود.از اول تا آخر جنگ در جبهه مى جنگید.در ایام نوجوانى کتاب های 
س��الگاری1 را خوانده و بع��د از آغاز جنگ داوطلبانه به نیروی دریایى پیوس��ته 
بود.دریا و ادبیات را به یک اندازه دوس��ت داشت.مخصوصًا شعر که همیشه در 
سخت ترین شرایط به یاری اش مى آمد.بعد از جنگ دانشگاهش را تمام کرد و 
1  Salgari
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به  تازگى از جنوا به میالن اسباب کشى کرده بود. ادبیات ایتالیا درس مى داد 
و تم��ام س��عى اش را مى کرد تا کالس برای ش��اگردانش خس��ته کننده نش��ود.

خان��ه اش درطبقه ی دوم آپارتمانى قدیمى و درمحاصره ی بالکن های آهنى در 
خیابان کازا دی رینگ هیرا1 قرار داش��ت. آپارتمانى با دو اتاق به رنگ سفید که 

او را به یاد گذشته نمى انداختند.
از س��ال 19۳9 متاهل بود. یک دختر داش��ت که به کالس اول مى رفت و در 
کن��ار الفبای ایتالیایى عالمات س��یرونامانتن۲ را هم  ک��ه آن وقتها معمول بود، 
مى آموخت. عالماتى که ش��بیه الفبای یونانى بودند و ش��ماره دوزی های مادر 
ب��زرگ را به خاط��ر مى آوردند، فقط کم��ى کوچکتر و روی دفترچ��ه چهارخانه. 
دختر ردوس عاشق مدرسه و بوی کتاب و دفتر بود. باران را هم دوست داشت. 
مخصوص��ًا چتر را. پدرش یکى خریده بود دقیقًا به رنگ چترهای آفتابى. پاییز 
میالن بارانى بود. اما دخترک در هر هوایى روی پله ی جلوی خانه به انتظار پدر 
مى نشست یا در حیاط خلوت مى پلکید. گاهى هم هوا بشدت مه آلود مى شد. 
مادر بزرگ هیچ تصوری از مه نداشت و وقتى ردوس برایش شرح داد به نظرش 

رسید که باید چیزی شبیه آن دنیا باشد.
نه !مادر بزرگ بچه نداشت. حتمًا سنگ کلیه نمى گذاشت.او هم از آن بچه های 
عاشق مدرسه بود. اما بعد از چهارکالس او را از مدرسه درآوردند. معلم ها حتى 
ب��ا او ب��ه خانه آمدند تا والدینش را قانع کنند که او را به دبیرس��تان و یا الاقل به 
مدرس��ه ی حرفه ای بفرس��تند. مخصوصًا ادبیاتش خیلى خوب بود، اما والدین 
مادربزرگ از ترس این که ناچار شوند بعد هم او را به دانشگاه بفرستند،در خانه 
نگهش داشتند.به معلم ها هم گفتند که آن ها خبر از گرفتاری ها و نگرانى های 

خانواده ندارند و بهتر است دیگر آن اطراف پیدای شان نشود.
ام��ا مادر بزرگ در همان چهارس��ال خواندن و نوش��تن آموخت��ه بود و پنهانى 
در دفترچه اش مى نوش��ت. شعر، افکار و عقاید،تجربیات روزانه یا به زبان دیگر 
آن چه را که مى توانس��ت تجربه کند. به هیچ کس اجازه نمى داد، نوش��ته ها را 

1  Casa di ringhiera
2  Zieronamenten
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بخوان��د. مى ترس��ید او را پاک دیوانه ف��رض کنند.اما رازش را ب��ه ردوس گفت. 
ح��س مى کرد که به خوبى مى توان��د آن را پیش خودش نگه دارد،هرچند فقط 

چند ساعت از آشنایى شان مى گذشت.
چق��در ردوس از این آش��نایى خوش��حال بود. م��ادر بزرگ باید برای او قس��م 
مى خورد که دیگر هیچوقت و تحت هیچ ش��رایطى از این راز شرمگین نباشد و 
همه ی نوشته هایش را که با خود دارد، در اختیار او بگذارد یا شعرهایش را برای 

او بخواند. به نظر او دیگران دیوانه مى آمدند، نه مادر بزرگ.
او ه��م در زندگى یک عش��ق بزرگ داش��ت و آن نواختن پیان��و بود. از کودکى 
پیانویى داش��ت ک��ه مال مادرش ب��ود. در تعطیالت س��اعت ها تمرین مى کرد. 
س��خت ترین قطعه ای را که زده بود نوکتورنس1 اثر ش��وپن بود. اما ازجنگ که 
برگشت پیانو ناپدید شده بود و او جرًات کرد اززنش بپرسد که چه برسرش آمده.
در ای��ن فاصله پیان��وی دیگری خرید وحاال دیگر انگش��تانش به نواختن عادت 

کرده اند.
در آسایشگاه کمبود سازش را خیلى حس مى کرد. یعنى تا وقتى با مادربزرگ 
آش��نا نشده بود. این آش��نایى هم تقریبًا مثل نواختن پیانو بود. وقتى که با هم 
ح��رف مى زدند،وقت��ى که خنده ه��ای مادربزرگ را مى دید ویا س��ایه ی غم را بر 
چهره اش، وقتى که س��رتکان مى داد و موهایش باز مى ش��د،وقتى که نگاهش 

روی مچ ظریف او که آنقدر با دست های بزرگش در تضاد بودند ثابت مى ماند.
از آن ش��ب ب��ه بع��د دیگر از هم جدا نش��دند. فق��ط وقتى یک��ى از آنها حتمآ 
احتیاج به دستشویى پیدا مى کرد برای مدتى کوتاه میان شان فاصله مى افتاد.

کاری به مردم و حرف های شان هم نداشتند. مرد برای این که از  شمال ایتالیا 
مى آمد و این حرف ها برایش اهمیتى نداش��ت. زن هم با این که س��اردینى بود 

محل به حرف هیچ کسى نمى گذاشت.
صبح در س��الن صبحانه با هم وعده ی دیدار داش��تند. آن که زودتر مى رسید 
صبر مى کرد تا دیگری برس��د. هربار م��ادر بزرگ نگران این بود که بیاید و ببیند 
که ردوس رفته،بدون خداحافظى رفته یا از معاش��رت با او س��یر شده و رفته سر 
1 Nokturnes 
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میز دیگری بنش��یند و اگر او را س��ر راه خود ببیند فقط س��ری به س��ردی تکان 
خواهد داد، مثل همه ی مردانى که او را چهارشنبه ها قال مى گذاشتند.اما این 
طور نشد.مستقیم مى آمد سر میزشان و اگر  کسى بود که زودتر مى رسید مادر 
بزرگ مى توانس��ت از دور ببیندکه منتظرش نشس��ته. جلویش فقط یک فنجان 
خالى اسپرس��و دیده مى ش��د. معلوم بود به هیچ چیزدیگری لب هم نزده. بعد 
ه��م با عجله عصایش را برمى داش��ت و درحالى که به آن تکی��ه داده بود، از جا 
برمى خاس��ت انگار که جلوی افسری باال دس��ت ایستاده باشد. سرش را کمى 

خم مى کرد و مى گفت » شاهزاده خانم سالم«
م��ادر بزرگ هم ک��ه تحت تاثیر قرار گرفته بود، با ش��ادی مى خندید و پاس��خ 

مى داد »شاهزاده خانم؟شاهزاده خانم کجا؟«
پس از صبحانه مرد همیش��ه از او مى خواس��ت تا کیوس��ک با او بیاید.  آن جا 
روزنامه اش را مى خرید. درس��ت مثل ش��وهرش فقط با این تفاوت که پدر بزرگ 
ساکت در بحر مقاالت فرو مى رفت ولى ردوس کنار او روی نیمکت مى نشست و 
مطالب را برایش مى خواند و س��ر آخر هم عقیده ی او را مى پرسید. برایش اصال 
مهم نبود که خودش تحصیالت دانش��گاهى دارد و مادربزرگ فقط دبس��تان را 
تمام کرده است.به نظر مى رسید که نظر مادربزرگ خیلى هم برایش مهم باشد.
مثال مى  پرسید که بعنوان یک ساردینى نظرش درباره ی کمک هایى که قرار بود 
بود دولت گاسپاری به جنوب ایتالیا بکند، چیست، راجع به جنگ کره چه فکر 

مى کند و یا آخرین اتفاقات چین را چطور مى بیند؟
مادرب��زرگ اولش مى ماند تا اوس��وال را برایش توضیح ده��د و بعد اظهار نظر 
مى کرد. دلش نمى خواس��ت حتى یک لحظه از ای��ن روزنامه خوانى ها را که در 
ضم��ن آن س��رش تقریبا روی ش��انه ی ردوس قرار مى گرفت را از دس��ت بدهد. 

گاهى آن قدر بهم نزدیک مى شدند که فقط یک قدم با بوسه فاصله داشتند.
بعد او س��وال مى کرد»چطور به هتل برگردیم؟ راه را ش��ما پیش��نهاد کنید.از 

کدامش بیشتر خوشتان مى آید؟«
هر باراز راهى دیگر بر مى گشتند.ردوس که مى دید مادر بزرگ حواسش پرت 
اس��ت و همینطوری ایستاده تا س��اختمان یک هتل را نگاه کند یا شکوفه های 
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درخ��ت و یا هر چیز دیگری که توجهش را در آن لحظه به خود جلب کرده بود� 
ای��ن هنر توج��ه  به کوچکترین چیزه��ای دوروبر را تا آخری��ن روزهای زندگیش 
هم حفظ کرد� دس��ت روی شانه اش مى گذاش��ت و با احتیاط او را دوباره به راه 

برمى گرداند.
»یک شاهزاده ی درس��ت و حسابى، مثل شاهزاده ها هستید. دنیای اطراف 
برایتان مهم نیس��ت. این دنیا اس��ت که باید مراقب شما باشد. تنها وظیفه شما 

فقط بودن است نه؟«
م��ادر ب��زرگ از این تصویر خوش��ش آمد.ش��اهزاده ی آینده ی خیاب��ان مانو و 
ش��اهزاده ی فعلى خیابان س��ولیس و ش��اهزاده ی قبلى کامپان��دو، منطقه ای 

پشت کالیاری که زادگاهش بود.
ب��دون قرار قبلى هر روز کمى زودتر برای صبحانه مى آمدند. این طور فرصت 
کافى برای نشستن روی نیمکت و روزنامه خواندن و قدم زدن پس از آن مى ماند 
که در حین آن دس��ت های مرد بیش��تر و بیشتر دور ش��انه های مادربزرگ  حلقه 

مى شد تا به راه بازگردد.
یک روز ردوس پرس��ید که مى تواند بازویش را ببیند و وقتى مادربزرگ آستین 
بلوزش را باال زد او با انگش��ت اش��اره خط��وط آبى رگهارا که از زیر پوس��ت پیدا 

بودند دنبال کرد.
»چ��ه زیب��ا«و بعد صمیمانه به او تو گفت»تو به راس��تى زیبای��ى. اما این همه 

جای زخم از کجا مى آید؟«
مادر بزرگ گفت که بدلیل کار روی زمین است.
»اما به نظر من مثل اثر تیغ بر پوست مى ماند«

» میدانى کار در مزرعه همین چیزها را هم دارد. چیزهای زیادی را باید برید 
یا پاره کرد.«

» پ��س چرا همه ی ای��ن جای زخم ها بر بازو دیده مى ش��ود و نه بردس��ت؟به 
نظر مى رس��د که با قصد قبلى بود. این طور ترو تمیز و یک دس��ت درست مثل 

خودت.«
جواب نداد. مرد دس��تش را گرفت و بوس��ید. روی زخم ها را مى بوسید و بعد  
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نوک انگش��تش را کش��ید روی خط��وط چهره ی مادرب��زرگ و مرت��ب تکرار کرد 
»زیبا،چقدر زیبایى«

مادربزرگ هم لمس��ش کرد. مردی را که مدتها زیر نظر داش��ت. آن چنان نرم 
لمس��ش کرد که انگار تابل��وی معروفترین نقاش دنیا باش��د. اول موهایش،بعد 
پوس��ت ن��رم گردنش،پارچ��ه ی پیراهنش،بازوه��ای قوی و دس��تان ب��ى گناه و 
کودکانه اش،بعد هم ساق چوبى و پایش را که در کفش واکس زده قرار داشتند.

دختر ردوس واقعًا بچه ی او نبود. وقتى که سال 1944 نطفه اش بسته شد او 
اس��یر آلمانى های در حال عقب نش��ینى بود. دختر او فرزند پارتیزانى بود که با 
زنش در یک جبهه مى جنگید.او در حین عملیات کشته شده بود. ردوس بچه 

را دوست داشت و چیزی بیش از این نمى خواست بداند.
س��ال 194۰ خانه را ترک کرده و در تریست1 به نیروی دریایى پیوسته بود. از 
چندین س��انحه ی دریایى جان س��الم بدر برده و درس��ال 194۳ همان جا روی 
آب و در نزدیکى مارس��ى به اس��ارت نازیه��ا  در آمد و تا پایان جن��گ در اردوگاه 
هینزت۲ به سر برد.پایش را در زمستان 44 �45  آنوقتى که نازیها در حال عقب 
نش��ینى به شرق بودند و اسرای شان را هم با خود مى بردند، از دست داد. فقط 
مى توانس��ت خود را روی زمین بکشد. یک پزش��ک امریکایى پایش را برید و به 

این ترتیب زندگیش را نجات داد.
روی یک نیمکت مى نشس��تند و مادربزرگ سر او را میان دستانش مى گرفت 
و ب��ه قلب��ش که دیوانه وار مى تپید، مى چس��باند. بعد دگمه ی ب��االی بلوزش را 
مى گش��ود و م��رد ب��ا لبى خن��دان پس��تان هایش را لم��س مى کرد.م��ادر بزرگ 
مى پرسید»دوست داری که خنده هایمان را ببوسیم؟«و بعد خود را به بوسه ای 
عمی��ق و طوالنى مى س��پردند.ردوس مى گفت ک��ه دانته در پنجمین س��رود » 
دوزخ« « از کت��اب کمدی الهى درس��ت همین ایده را پیاده کرده. عش��اقى که 
خنده را روی لبها مى بوس��ند. در این س��رود شاعرسرنوشت پاولو و فرانسیسکا 
را ک��ه در جهنم گرفتار آمده و محکوم اند در کنار هم باش��ند ولى نتوانند به هم 

1  Triste
2  Hinzert
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برسند، به تصویر کشیده و به این ترتیب جاودانه شان کرده است.
خانه ی مادر بزرگ هم حتمًا دوباره از میان ویرانه ها سر در خواهد آورد،همان 
ط��ور که ردوس به پیانویش رس��ید. درس��ت همان جا که خرابه های کلیس��ای 
س��ان جورجیو، س��انتا کاترینا و همینط��ور خانه ی قبلى پدر بزرگ قرار داش��ت 
ویالیى جدید س��اخته مى شود.مادربزرگ اطمینان داشت که خانه ی جدیدش 
فوق العاده زیبا خواهد ش��د. پراز نور. از پنجره هایش مى تواند کشتى ها،غروب 
نارنج��ى � بنفش و مهاج��رت قوها به افریقا را ببیند. در طبقه ی همکف س��الن 
زیبایى خواهد داش��ت که در آن مهمانى بدهد و یک تراس شیشه بند. پله ها را 
فرش قرم��ز مى کند و روی بالکن حوض فواره دار مى گذارد. خیابان مانو جای 
زیبایى اس��ت. زیباترین جای ش��هر. یکشنبه ها پدر بزرگ پاس��تایش را از پاستا 
س��رای ترامر1 خواهد آورد و روزهای دیگر هم اگردلش خواست مى تواند از بازار 
س��انتا کاترین��ا۲ ماه��ى تن بخرد و او هم پ��س از پختن با روغ��ن زیتون، نمک و 

جعفری پروده اش خواهد کرد.
زن ردوس ام��ا ح��اال دیگ��ر شنیتس��ل را ب��ه س��بک میالنى ه��ا مى پخ��ت با 
ریس��وتو)یک نوع برن��ج ایتالیایى(.غذای مورد عالق��ه ی ردوس اما ماکارونى با 
پس��تو بود،سیما � یک عذای س��نتى جنوایى یک نوع رولت با گوشت گوساله و 
تورتا پاسکوالینا۳یک کیک پر ادویه و تند که آن هم از غذاهای مخصوص همان 

منطقه بود.
خانه ی قبلى ردوس در جنوا نزدیک بیمارستان گازلینى4 قرار داشت. حیاطى 
داش��ت ب��ا تعدادی درخت انجیر، کلى بنفش��ه و گل و گی��اه و یک النه ی مرغ. 
تازمان اس��باب کشى به میالن همیشه در آن خانه زندگى مى کرد.حاال دیگرآن 
خانه به فروش رفته بود. صاحبان جدید آدم های خوبى بودند وهمیش��ه وقتى 
ب��ه جنوا مى رفت او را با روی باز مى پذیرفتند و هنگام بازگش��ت نمى گذاش��تند 
بدون تخم مرغ محلى و در تابس��تان گوجه ی ت��ازه و ریحان برگردد. خانه کهنه 

1  Tramer
2  Santa Caterina
3  Torta Pasqualina
4  Gaslini
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و مرطوب بود اما حیاطش بهش��تى بود برای خودش پر از گل و گیاه. تنها چیز 
ب��ا ارزش خانه پیانوی مادرش بود که از خانواده ای بس��یار ثروتمند مى آمد. اما 
چون عاش��ق یکى از جاش��ویان بندر ش��ده بود)یک کامالو ( خان��واده طردش 
ک��رده بودند و او تنها چیزی را ک��ه با خود آورده بود پیانوی محبوبش بود.وقتى 
که پس��رکى کوچک بود بعد از ش��ام با مادرش به پی��اده روی مى رفت. در جنوا 
مردم اول غروب ش��ام مى خورن��د و بعد مى روند بی��رون. او خانه ی پدری اش را 
ب��ه پسرنش��ان داده بود. دیوارهای بلندی را مى دید که ی��ک خیابان تمام ادامه 
داش��ت و مى رس��ید به یک در آهنى با اتاقکى برای نگهبان. از پس آن مى ش��د 
میدانى پر از نخل و سرو را دید و در میانش پارکى با باغچه های هندسى منظم، 
تا آن جا که چش��م کار مى کرد و مى خورد به یک عمارت عظیم و کرم رنگ س��ه 
طبقه با گچ بری و ردیف پنجره های پرنقش و نگار که بیشترشان غرق نور بودند.

باال روی سقف چهار برج کوچک هم به چشم مى خورد.
ام��ا مادر به او مى گف��ت که این همه برای او کوچکترین ارزش��ى ندارد. فقط 
دونفر را در دنیا مى خواهد ش��وهر و پسرش و بعد او را محکم به خود مى فشرد. 
هروق��ت به مادرش فکر مى کرد، او را همینط��ور مى دید. صورتش در احاطه ی 

هزاران نقطه ی روشن بود. آخرتابستان ها جنوا پراست از کرم شب تاب 
ردوس هنوز ده س��الش هم تمام نش��ده بود که مادرش را ازدست داد.پدرش 
هیچوقت نتوانس��ت با این مرگ کنار بیاید و دیگر ازدواج نکرد.گاهى به فاحشه 
خان��ه ی ویا پره1مى رف��ت. همین  برایش کافى بود تا یک ب��ار حین کار در بندر 

مورد اصابت بمبى قرار گرفت و جانش را از دست داد.
ش��اید دختر ردوس اصاًل فرزند یک پارتیزان نباش��د. ش��اید م��ال یک آلمانى 
باش��د و م��ادرش چیزی نمى گوید تا او از بچه متنفر نش��ود. بچ��ه ی یک نازی. 
ش��اید ناچار بود در جنگ یک طوری از خودش دفاع کند. ش��اید سرباز آلمانى 
ب��ه کمکش آمده ب��ود. در هر صورت زن ک��ه در کارخانه کار مى کرد و در س��ال 
194۳در اعتصاب نان،صلح و آزادی شرکت کرده بود هرگز اورا برای یونیفرمى 
که به تن داشت، نبخشید.در حالى که همه مى دانستند نیروی دریایى هوادار 
1  Via Pre
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س��لطنت  وب��ه طورکل��ى مخالف فاش��یزم اس��ت. آلمان ها که دیگ��ر جای خود 
داشتند.س��رزمین زنبورهای عسل. نیروی دریایى بیش��تر انگلستان را بعنوان 
متح��د خ��ود ارزیابى مى ک��رد و اعضایش آدم ه��ای متین و مس��ئولى بودند که 
بهیچوجه  تحت تاثیر جوهمگانى که در شروع جنگ به چشم مى خورد، نشده 

بودند.
دخت��رش دیگ��ر لهجه ی میالن��ى پیدا کرده، یک عروس��ک داش��ت که با آن 
مامان بازی مى کرد. یک آش��پزخانه ی عروسکى  با بشقاب های کوچک چینى 
وکلى دفترچه که حروف الفبایش را توی آن بنویسد و صفحات اولش را با رسم 
تزئین کند. عاشق دریایى است که در سفر به جنوا  یک باره بعد از تونل جلوی 
چش��م پدیدار مى ش��ود. س��ال پیش که از جنوا ب��ه میالن کوچ کردند، اش��ک 
بسیار ریخت این دخترک. مى رفت روی بالکن. عابرین را صدا مى زدو مى گفت 
»جنوا،مى خواه��م ب��ه جنوا برگ��ردم. جنوایم را ب��ه م��ن برگردانید.«اگر پدرش 

آلمانى باشد، حتما آلمانى بسیار خوبیست.
با این که مادربزرگ زیاد از سیاس��ت س��ر در نمى آورد،اما در این زمینه او هم 
عقیده داش��ت که هم��ه ی آلمانى هایى ک��ه ایتالیا را به اش��غال در آوردند نمى 
توانستند آدم های بدی باشند. اگر این طور بگوییم پس تکلیف امریکایى هایى 
ک��ه کالی��اری را با خ��اک یکس��ان کردند چه مى ش��ود؟ آنها چط��ور موجوداتى 
بودند؟ ش��وهرش ک��ه برعکس او از سیاس��ت خیلى س��رش مى ش��ودو هر روز 
روزنامه مى خواند،که کمونیس��ت باشعوری هم هس��ت و اعتصاب معدن نمک 
کالیاری را سازمان داده همیشه مى گوید هیچ دلیل استراتژیکى برای بمباران 
کالیاری وجود نداش��ته ولى با این همه امکان ن��دارد که همه ی خلبان های ب 
17 جنایتکاران بالفطره باش��ند مگر نه؟ حتم��ا در میان آنها هم آدم های خوب 

پیدا مى شده.
به این ترتیب روزهای خالى آسایشگاه را با داستان های خانه ی جدید خیابان 
مانو و پیانو پر مى کردند. رودس مادر بزرگ را در آغوش مى گرفت و در گوش��ش 
ص��دای س��ازهای مختلف را زمزم��ه مى کرد.ویول��ن س��ل،ترومپت،فلوت. یک 
ارکس��تر کامل در حنجره اش داش��ت. مى گفت ش��اید به نظر احمقانه بیاید اما 
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در آن پی��اده روی های بى پای��ان در برف یا وقتى که ناچار ب��ود در اردوگاه برای 
س��رگرمى نگهبان��ان غذای��ش را از چنگ س��گها در آورد،این نواها و ش��عرهای 

محبوبش او را زنده نگاه داشتند.
این را هم در گوش��ش زمزمه کرد که راجع به پایان قصه ی پاولو و فرانسیسکا 
میان علما اختالف است.بعضى مى گویندبه محض این که آنها را باهم گرفتند 
هردو را کش��تند. اما دانته شناس��انى هم هس��تند که عقیده دارندپیش از مرگ 
فرصت کافى برای لذت بردن از هم داش��ته اند. دانته مى گوید»در آن روز دیگر 
چیزی نخواندیم.«معنى اش را گذاشته به عهده خوانندگان، به عهده ی خیال 
پرداز ی شان و بعد ادامه مى داد که آنها هم مى توانند همدیگر را چون این عشاق 

معروف دوست بدارند، البته اگر مادربزرگ از جهنم وحشت نداشته باشد.
چه حرف ها، معلوم اس��ت که مادر بزرگ ترس��ى نداشته: اگر خدا به راستى 
خدا باش��د وبداند که او چقدر درانتظار عش��ق بوده و چقدر دعا کرده تا ش��اید 

فقط پرتوی از آن بر زندگیش بتابد، مگر مى تواند او را به جهنم بفرستد؟
و به راستى جهنم چه معنایى دارد. او حتى در دوران سالخوردگى، آنوقت ها 
ک��ه خیلى غمگین ب��ود، به یاد اولین بوس��ه ی ردوس که به نح��وی جاودانه در 
ذهنش نقش بسته بود مى افتاد و یک باره چهره اش روشن مى شد  و لبخند بر 

لبانش مى نشست.

8
م��ن زمانى متولد ش��دم که مادر بزرگ ش��صت را رد کرده ب��ود. به یاد دارم که 
وقتى دخترکى کوچک بودم به نظرم فوق العاده زیبا مى آمد.مس��حور مو ش��انه 
کردنش مى شدم که حتى در آن سن پرپشت و مشکى بود. فرقش را از وسط باز 
مى کرد و موها را به مدل س��نتى مى بافت.وقتى که او را در میان دیگر والدینى 
که به انتظار بچه ها ی شان دم درمدرسه ایستاده بودند، مى دیدم احساس غرور 
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مى کردم. آخر والدین من موزیس��ین و تمام وقت در سفر بودند.مادر بزرگ همه 
چیز من بود و برایم همان قدر اهمیت داشت که موسیقى برای پدرم و پدر برای 

مادرم.
اول��ش هیچ دختری حاضر به دوس��تى با پاپا نمى ش��د،چیزی که مادربزرگ 
را به ش��دت رنج مى داد، آخر او مى ترس��ید که پس��رش هم همان بیماری اسرار 
آمیز او را به ارث برده باش��د. مرضى که عش��ق را فراری مى داد.دوره ی رفتن به 
کلوپ های موس��یقى، رقصیدن و عاشق ش��دن با ترانه های بیتل ها بود. کاری 
ک��ه همه ی جوان ها مى کردند غیر ازپدر من. گاهى در مدرس��ه ی موس��یقى با 
دختران خواننده و ویلونیس��ت یا فلوت ن��واز تمرین مى کرد. همه وقت امتحان 
مى خواس��تند ک��ه او با پیانو همراهى ش��ان کن��د. آخر بهترین نوازن��ده بود. اما 

امتحان تمام شده نشده عالقه اشان ته مى کشید.
بعد یک روز مادر بزرگ در خانه ی خیابان مانو را گش��ود و مادر را دید که دوان 
دوان از پله ه��ا ب��اال مى آید. تمام راه را پیاده آمده و از نفس افتاده بود. مى ش��د 
رد بن��د جعبه ی فلوت را روی ش��انه هایش دید. خجالت��ى و در عین حال خیلى 
مطمئن به نظر مى رسید. هنوز هم همینطور است و زیبا بود، یک زیبایى ساده 
و باط��راوت. نف��س نفس زنان ولى با خنده ای ش��اد از پله ها ب��اال مى آمد و مادر 
بزرگ ازپس شانه ها به سوی  اتاق پسرش، همان جایى که نشسته بود و تمرین 

مى کرد صدا زد» آمد! همان که منتظرش بودی آمد.«
مام��ان ه��م به خوبى ب��ه یاد دارد، آن روزی  که مى خواس��ت ی��ک قطعه را به 
همراه��ى او بزند و در کنس��رواتوریوم هیچ س��النى خالى نب��ود. آن وقت پدر به 
او پیش��نهاد داد به خانه ی خیابان مانو بیای��د. آن جا همه چیز به نظرش عالى 
رس��ید. پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانه. آنها در یک منطقه ی زشت حاشیه ی شهر 
زندگى مى کردند که آپارتمان های خاکس��تری اجاره ای پش��ت سر هم تا چشم 
کار مى کرد دیده مى ش��د. آن جا با م��ادرش، مادربزرگ لیا زندگى مى کرد. یک 
زن جدی، س��ختگیرو وسواسى که غالبًا کف خانه را برق مى انداخت و بعد هم 
از هم��ه مى خواس��ت کفش های ش��ان را دم در در آورند و دمپایى بپوش��ند، که 
همیشه لباس سیاه به تن مى کرد و از مامان مى خواست مرتب به او زنگ بزند و 
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بگوید کجاست، که هیچ مخالفتى را از طرف دخترش تحمل نمى کرد. بنابراین 
نواختن فلوت تنها دلخوشى مامان بود.تاب آن راهم نداشت و به محض این که 

مادر شروع به نواختن مى کرد،همه ی درها را مى بست.
مادر مدت ها پنهانى عاش��ق پدر بود. از همه چیز او خوشش مى آمد،هرچند 
پدر به شدت حواس پرتى داشت. همیشه پولیورش را برعکس مى پوشید، هیچ 
وقت نمى دانست چه فصلى است و پیش مى آمد که وسط زمستان لباس هایى 
تابستانى اش را بپوشد و به شدت سرما بخورد. مردم مى گفتند که دیوانه است 
و ب��ا این که خیلى خوش تیپ بود، دخترها ب��ه همین دالیل از او فراری بودند. 
نه عادات و روحیاتش به آن دوره مى خورد و نه عش��قش به موس��یقى کالسیک 
که اس��تادی ب��ود برای خودش در این زمینه. مادر ام��ا راضى بود زندگیش را به 

پای اوبریزد.
در شروع زندگى مادر داوطلبانه از کار خودش گذشت تا همه جا با پدر باشد و 
بهترین روش نزدیکى با او این بود که درمسافرت ها همراهیش کند و در کنسرت 
کنارش بنش��یند و دفتر نت را برایش ورق بزن��د � هر چند فقط قطعات نادری و 
جود داشتند که پدر از بر نباشد.به ندرت پیش مى آمد که در مسافرت ها همراه 
پدر نباش��د. مثال یک بار آن وقتى بود که من متولد ش��دم.طبیعتًا پدر آن وقت 
هم در خانه نبود. آن روز در نیویورک کنسرت پیانوی گ � دور فون راول1داشت.
پدر بزرگ و مادر بزرگم حتى به او زنگ هم نزدند. مى ترسیدند که شاید به خاطر 

من نتواند خوب بزند.
کم��ى بزرگتر که ش��دم،یعنى یکى دوماهه مادر یک تخ��ت دوم، یک صندلى 
دیگر،یک دس��ت کاسه بش��قاب بچه خرید و همه را گذاشت خانه ی مادربزرگ. 
دیگ��ر فق��ط الزم بود یک س��اک کوچک بن��دد و م��را تحویل او بده��د و برود به 
فرودگاه تا به کنس��رت بعدی پدر برس��د.هیچوقت مرا پیش آن یکى مادر بزرگ 
نمى گذاشتند. آن جا فقط گریه مى کردم: آخر هیچ فرقى نمى کرد چکار کنم � 
نقاشى یا خواندن ترانه های من در آوردی � چهره ی سینیورا لیا در هم مى رفت 
و مى گف��ت در زندگى چیزهای مهمتری نیز هس��ت و آدم باید به آنها فکر کند. 
1  G-Dur von Ravel
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به این نتیجه رس��یدم که او از موس��یقى،همان چیزی که پدر و مادرم عاشقش 
بودند، متنفراس��ت،همین ط��ور از کتاب های مصوری که همیش��ه با خودم به 
ای��ن طرف و آن طرف مى بردم. برای رضایت او س��عى کردم کش��ف کنم از چه 
چیزی خوشش مى آید اما به نظر مى رسید او با همه چیز ضدیت داشته باشد.

مادر برایم تعریف کرد که دلیل این رفتارهای سینیورا لیا مرگ زودرس شوهرش 
است. شوهرش را پیش از بدنیا آمدن مادر از دست داد و با خانواده اش هم که 
خیلى پولدار بودند اختالف پیدا کرد. به همین دلیل هم نتوانست در زادگاهش 

گاووی1 بماند.
پ��در بزرگ رابه خاطر نمى آورم. خیلى کوچک بودم که او در 1۰ مارس س��ال 
1978،هم��ان روزی ک��ه بن��د 18۰ ب��ه تصویب رس��ید، قانونى که ب��ر طبق آن 
بایدهمه ی آسایش��گاه های روانى برچیده مى شدند، از دنیا رفت.پدرم همیشه 
مى گفت که پدر بزرگ مردی فوق العاده بوده که همه به او احترام مى گذاشتند 
و مخصوصا خویشاوندان مادر او را از ته دل دوست داشتند،چون پدر بزرگ زنش 
را نج��ات داده. پ��در نمى گفت از چه چیزی، ام��ا توصیه مى کرد که وقتى پیش 

مادر بزرگ هستم مراقب خودم باشم. نگذارم حرص و جوش و غصه بخورد.
فقط وقتى بزرگ ش��دم فهمیدم که مادر بزرگ پیش از ماه مه سرنوش��ت ساز 
س��ال 194۳ ک��ه با پدر بزرگ برخوردکرد،س��عى کرده بود خ��ود را در چاه غرق 
کند. خواهران صدای س��قوط را ش��نیده،به حیاط دویده و همس��ایگان را خبر 
کرده بودند. مادر بزرگ بطرزی معجزه آسا بر اثر سقوط نمرد. بعد هم که همگى 

با تمام قوا کوشیده و او را بیرون کشیدند.
ی��ک بار دیگر موهایش را ط��وری با قیچى کوتاه کرده ب��ود انگار گری گرفته 
باشد.چندین بار هم با تیغ دستش را زخمى کرد. شاید طلمسش کرده بودند.

آن مادر بزرگى را که من ش��ناختم اما زنى ب��ود که به هر بهانه ی کوچک از ته 
دل مى خندید. پدرهم او را به شکل زنى عاقل و آرام دیده بود، البته با یک مورد 

استثنا.
ام��روز میدانم که بعض��ى چیزها که درب��اره ی مادر ب��زرگ مى گویند واقعیت 
1  Gavoi
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دارد. خودش اما مى گوید که زندگیش به دوبخش تقس��یم شده:زندگى قبل از 
آسایش��گاه و بعد از آن. چش��مه های آب گرم نه فقط سنگها را از کلیه ی او پاک 

کردند بلکه از یک لحاظ دیگر هم معجزه آسا بودند.

9
در س��ال 1951 نه ماه بعد از چش��مه های آب گرم پدر به دنیا آمد. وقتى که 
هفت ساله بود، مادر کاری بعنوان پیشخدمت در خانه ی دو خانم سالخورده به 
نامهای دونا لورتا1 و دونا فانى۲ پیدا کرد که باهم در ویالی لوئیجى مرلو۳ زندگى 
مى کردن��د. او مخفیانه کار مى ک��رد. پدر بزرگ و دیگران اطالعى نداش��تند. با 
ای��ن کار پول کالس پیانوی پس��رش را تامین مى کرد.پیردخترها دلش��ان برای 
او مى س��وخت. آن ها فرس��تادن پس��ر را به کالس پیانو احمقانه مى دانس��تند» 
دیوانگ��ى اس��ت ک��ه زن��ى مث��ل او ادای پیش��خدمت ها را در اورد،در حالى که 
مى تواند بهترین زندگى را داشته باشد و برای چه؟ برای این که این پسره پیانو 

نواختن یاد بگیرد؟«
ام��ا ه��ردو به مادر ب��زرگ عالقه مند بودند. ب��ه همین دلیل برای ا و س��اعات 
کار مخص��وص در نظر گرفتند. او وقتى ش��روع به کار مى کرد که پس��رش را در 
مدرس��ه ی سباستینو س��اتا4 گذاشته باش��د. باید به موقع هم کارش را به اتمام 
مى رس��اند ت��ا او را از مدرس��ه ب��ردارد و به خرید هم برس��د. در ای��ام تعطیالت و 

مواقعى که مغازه های زیادی تعطیل بودند،مادر بزرگ هم مرخص بود.
ش��اید پدربزرگ از ای��ن که زنش کارهای خانه را بع��داز ظهرها انجام مى دهد 
متعجب مى شد،آخر او تمام صبح را وقت داشت. اما وقتى مى آمد و  مى دید که 

1  Donna Loreta
2  Donna Fanni
3  Luigi Merello
4  Sebastiano Satta
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هیچ کاری انجام نش��ده یا نهار روی میز نیس��ت نه غرغر مى کرد و نه استنطاق. 
ش��اید با خ��ود مى گفت که زن��ش صفحه گ��وش مى دهد. اخر وضعش��ان بهتر 
ش��ده ب��ود و مادر ب��زرگ هم عالق��ه ی دیوانه واری به موس��یقى نش��ان مى داد� 
شوپن،دبوسى،بتهوون. اپرا هم گوش مى کرد و سر مادام باتر فالی1 والتراویاتا۲ 
اش��کش در مى آمد،شاید هم سوار قطار ش��هری مى شد و تا ساحل فون پوئتو۳ 
مى رفت تا دریا را ببیند یا به دیدار دوستانش دونا لورتا و دونا فانى مى رفت تا با 

آنها قهوه ای بنوشد.
ب��ه ج��ای همه ی این کاره��ا مادر ب��زرگ وقتى پاپ��ا را به خیاب��ان آنجیویوی4 
مى رس��اند،خودش دوان دوان به خیابان دون بوس��کو5 مى رفت که مى خورد به 
ویالی مرلو. آن جا مى شد همه جور ویالیى با بالکن های بزرگ و دلگشا،گچکاری 

پر نقش و نگار،باغچه های پر از نخل و حوض های پر از ماهى قرمز دید. 
آن دو دوش��یزه به راستى برای نوشیدن قهوه منتظر او بودند و پیش از آن که 
به اواجازه ی شروع کاررا بدهند، برایش بریک سینى نقره قهوه سرو مى کردند.
آن ها مادربزرگ را نه یک پیشخدمت، بلکه خانمى درست و حسابى مى دیدند. 
برای��ش از م��ردان زندگى ش��ان مى گفتند،از نام��زد دونا فانى ک��ه در جنگ اول 
جهانى درس��ت در آخرین و مهمترین نبرد در ویتوریو ونتو6 وقتى که در باریگاد 
ساس��اری7 مى جنگید،جانش را ازدست داد. از آن زمان هر وقت که دیگران در 
۲4 اکتبر پیروزی بر اتریش و مجارستان را جشن مى گیرند، او غصه مى خورد. 
م��ادر بزرگ هم برایش��ان ح��رف مى زد،اما ن��ه از ردوس ی��ا دیوانگى هایش یا 
از فاحش��ه خانه ه��ا بلکه از نامزدهای ف��راری و از پدر بزرگ که در جا عاش��قش 
مى شود و تصمیم مى گیرد با او ازدواج کند. البته دونا لورتا و دونا فانى با تعجب 
نگاه��ش مى کردند،به این معنى که:حتى یک آدم ک��ور هم مى تواند ببیند که 

1  Madame Butterfly
2  La Traviata
3  Von poetto
4  Angioy
5  Don Bosco
6  Vittorio Veneto
7  Sassari
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او فق��ط برای این که زیر دین آن خانواده بوده ب��ا مادربزرگ ازدواج کرده. البته 
این حرفها را برای خودش��ان نگه مى داشتند. شاید فکر مى کردند مادر بزرگ به 
این دلیل که عاش��ق موس��یقى و به خصوص پیانوست نمى داند دور و برش چه 
مى گذرد. کاری که برای این دو دوش��یزه معنایى در حد جنون  داش��ت. این را 
باید گفت که خودشان پیانو داشتند اما هیچوقت به آن دست هم نمى زدند. به 
جایش آنرا تبدیل کرده بودند، به دکوراسیون و رویش یک عالم گلدان و مجسمه 

چیده بودند.
م��ادر ب��زرگ پیش از آن که پیان��و را گردگیری کند، با آن عش��ق بازی مى کرد 
و بع��د آنچن��ان تمیزش مى کرد ک��ه ازدور برق مى زد.اول »ه��ا« مى کرد و بعد با 

دستمال مخصوصى که برای همین کار خریده بود به جانش مى افتاد.
یک روز کارفرماهایش به او پیش��نهاد کردن��د که چون پول کافى ندارند، ولى 
همچنان عادت به داش��تن پیش��خدمت را حفظ کرده اند به ج��ای حقوق پیانو 
را ب��ه مادربزرگ بدهند و او هم به ش��وهرش بگوید که آن را از دوس��تانش هدیه 
گرفت��ه. بعد هم مثل همیش��ه بیاید و کارهایش را انجام بده��د. دونا لورتا و دونا 
فانى یک چراغ  پیانو هم به او دادند که مستقیم نور را مى تاباند روی شستى ها. 
مادربزرگ اما ناچار ش��د آن را بفروش��د تا بتواند پول حمل و نقل پیانو از ویالی 

مرلو تا خیابان مانو را بپردازد. تازه پیانو باید کوک هم مى شد.
در روز موع��ودآن چن��ان احس��اس خوش��بختى مى کرد، که تمام مس��یر را از 
ویالی مرلو تا خانه دوید. مى خواست پیش از کامیون برسد. ذهنش پر از بیتى 
از یک ش��عر بود که ردوس در دفترچه اش یادداشت کرده بود»اگر بتوانى فقط 
ردی باریک از زندگى ات به جا بگذاری، اگر بتوانى فقط ردی باریک از زندگیت 
ب��ه جا بگذاری، اگر بتوانى فقط ردی باریک از زندگیت به جا بگذاری...«نفس 

نفس زنان تکرار مى کرد، بدون این که حتى یک لحظه از رفتن بماند.
پیانو را در اتاق بزرگ و نورگیری که پنجره هایش به بندر باز مى شد،  گذاشت 

وپاپا یک پیانیست بزرگ شد.
آری،به راس��تى ش��د. روزنامه ها راجع به او مى نوش��تند که تنها س��اردینى به 
ش��مار مى رود ک��ه در زمینه ی موس��یقى به جایى رس��یده اس��ت. در بزرگترین 
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س��الن های پاریس،لندن و نیویورک برایش ف��رش قرمز باز مى کردند. پدر بزرگ 
یک آلبوم س��بز س��یر خریده ب��ود و همه ی عکس ه��ا و بریده ه��ای روزنامه ها را 

درباره ی کنسرت های پسرش در آن نگهداری مى کرد.
پاپا غالبا فقط ازپدر برایم حرف مى زد. مادرش را هم حتما مثل پدرش دوست 
داشت. اما او برایش به نحو غریبى بیگانه ماند مثاًل اگر مادرش از او مى پرسید 
ک��ه حالش چط��ور اس��ت؟،جواب مى داد»چطور بای��د باش��د؟ معمولى،کاماًل 
معمول��ى« مادربزرگ ه��م فوری جواب مى داد که معمول��ى معنى ندارد، یا این 
طور اس��ت و یا آن طور و مى ش��د  دید که چقدر عصبانى مى شود و یا حسودی 
مى کند. آنوقت که س��ه نفری س��ر میز ش��ام مى نشس��تند و یک باره در حضور 
پدربزرگ مس��ائل به نحو دیگری مطرح مى ش��د. یعنى درس��ت همانطوری که 

مادربزرگ گفته بود.
حاال که مادربزرگ مرده، پاپا خودش را برای این که نتوانسته بود او را درست 
درک کن��د به ش��دت مالمت مى کرد ولى آن وقته��ا نمى فهمید. مادربزرگ فقط 
یک بار، وقتى که هنوز پس��رکى بیش نبود در کنس��رت او حضور پیدا کرد.تازه 
وس��ط کار هم سالن را ترک کرد. هجوم احساسات به او مجال ماندن نداد. پدر 
بزرگ برعکس همیش��ه که یارو یاور او بود، حتى در مواردی که نمى دانست چه 
بگوید چون از مسائل احساسى زیاد سررشته نداشت، این بار به دنبالش نرفت. 
بلکه نشست و تا آخر با لذت تمام گوش کرد. او به شدت از این بابت شاد بود و 
از این که به پسرش بگوید چقدر به او افتخار مى کند هیچوقت خسته نمى شد.

پاپ��ا از ای��ن ک��ه رابطه ی م��ن و مادربزرگ بى دردس��رو راحت پی��ش  مى رود، 
بس��یار راضى به نظرمى رس��ید.  مى گفت ب��رای من اینطور خیلى بهتر اس��ت، 
آخ��ر مادربزرگ در حقیقت مرا بزرگ کرده اس��ت. من بی��ش از آن که در خانه ی 
خودم��ان باش��م، در خانه ی خیاب��ان مانو بزرگ ش��دم. وقتى که پ��در و مادر از 
کنسرت های ش��ان باز مى گش��تند من ب��ا آن ها به خانه برنمى گش��تم. از همان 
بچگى هربار آنچنان بالیى سرشان مى آوردم که نگو. فریاد مى کشیدم،مى رفتم 
زی��ر تخت یا خ��ودم را در یک اتاق زندانى مى کردم و فقط وقتى که قول ش��رف 
مى دادند اجازه دهند کمى بیش��تر بمانم، از مخفیگاهم بیرون مى آمدم. یکبار 
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حتى خودم را در یک گلدان خالى بزرگ مخفى کردم درحالى که دس��ت هایم 
را ب��اال گرفته بودم و آنقدر آنج��ا ماندم تا قول مردانه دادند ک��ه مى توانم بمانم. 
فردای��ش هم دوب��اره همین کار را تکرار کردم.عروس��ک ها و اس��باب بازی هایم 
را ه��م به خانه نمى ب��ردم. بعد ها هم کتابهایم را همان جا مى گذاش��تم. مدعى 
مى ش��دم که باید برای درس خواندن به خانه ی مادر بزرگ بروم چون کش��یدن 
کتاب ها به این طرف و آنطرف کار دش��واری اس��ت، مخصوصًا فرهنگ لغات و 
وقتى که مى خواس��تم دوستانم را دعوت کنم مى بردمشان به خانه ی مادربزرگ 
چون تراس��ش بزرگتر بود.ش��اید دلیل نزدیکى مان به هم این بود که او را همان 
طور که باید دوس��ت مى داش��تم.با آه و ناله، اش��ک،جیغ و داد و فریاد ش��ادی.
وقتى که از س��فر برمى گش��تم مادربزرگ س��ر خیابان به انتظار ایستاده بود. به 
س��ویش مى دویدم. همدیگر را چنان در آغوش مى کشیدیم و اشک مى ریختیم 

انگار که از جنگ برگشته باشم.
هربار که دریکى از کنس��رت های پدر ش��رکت مى کردم، فرق نمى کرد کجای 
دنیا باشد،هنوز صدای دست زدن های مردم تمام نشده به سوی اولین باجه ی 
تلف��ن مى دویدم تا به مادربزرگ زنگ بزنم و همه چی��ز را با تمام جزئیات برایش 
بگوی��م و حت��ى بعضى قس��مت ها را ب��ا دهن برای��ش بزنم. بگویم م��ردم چطور 
تش��ویقش کرده ان��د و احس��اس من وقت��ى او م��ى زد، چه بود.اگر کنس��رت در 
کالیاری برگزار مى شد که مستقیم از همان جا به خانه ی خیابان مانو مى رفتم. 
مادربزرگ مى نشس��ت کنارم، چشمهایش را مى بست و همینطور که من حرف 

مى زدم پایش را توی روفرشى تکان مى داد.
آن یکى مادربزرگم س��ینیورا لیا از کنسرت های پاپا فقط درد معده مى گرفت. 
عقیده داشت که دامادش کار درست و حسابى ندارد واین موفقیت ها مى تواند 
از امروز به فردا ناپدید ش��ود و بعد  مادر باید دست مرا بگیرد بیایید در خانه اش 
گدایى یا دس��تش را جلوی فامیل ش��وهر دراز کند.سینیورا لیا مى دانست تنها 
با مشکالت جنگیدن و از هیچکس کمک نخواستن چه معنایى دارد.او زندگى 

واقعى را مى شناخت. بله و آن هم چطور.
پدرم از دس��ت مادرزنش دلخور نمى شد.ش��اید اصآل نمى دید که چقدر به او 
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بى احترامى مى ش��ود. هیچوقت به او ب��رای موفقیت هایش تبریک نمى گفت. 
به جایش روزنامه هایى را که در آن راجع به کنس��رت ها نوش��ته ش��ده بود، پرت 
مى ک��رد توی جا آش��غالى، با آنها پنج��ره پاک مى کرد و یا مى گذاش��ت زیرپای 

تعمیرکار یا کارگری که به خانه مى آمد.
پاپا فقط موسیقى را درمغزش داشت و باقى قضایا برایش جالب نبود.

10
درباره ی خواس��تگاران فراری،چاه آب،موهایى قیچى شده،زخم هایى که به 
خود مى زد و موضوع فاحش��ه خانه مادربزرگ همان ش��ب اولى که با ردوس به 

صبح رساند حرف زد. به ریسک جهنم رفتن مى ارزید.
مادربزرگ همیشه مى گفت در زندگى با دونفر عیان در باره ی همه چیز حرف 

زده:با ردوس و با من.
الغرتری��ن و زیباتری��ن مردی که به زندگیش دیده ب��ود و آنها طوالنى و با تمام 
وجود با هم عش��قبازی کردند.پیش از دخول مرد از او خواس��ت      عریان شود 
و بعد همه ی گوش��ه کنار تنش را با بوس��ه پوش��اند.چندین بار ایستاد،با لبخند 
نگاهش کردوگفت که چقدر زیباس��ت و حاال مى خواهد س��نجاق را از موهایش 
بدارد و بعد دس��تانش را درآن موهای ش��بق گون مواج فروبرد، کاری که بچه ها 
دوس��ت دارند.مى خواست تماش��ایش کند وقتى که لخت روی تخت خوابیده، 
مى خواس��ت از دیدن س��ینه های س��فت و درشت،پوست نرم و س��فید وپاهای 
بلندش به  حیرت بیفتد و در عین حال نوازش��ش کند، ببوسدش درست در آن 
جاهایى که هیچ کس دیگر تا حال دس��تش به آن نرسیده.مادر بزرگ داشت از 
فرط لذت مى مرد.بعد او هم لختش کرد پای چوبى را با احتیاط گذاش��ت کنار 

پایه ی تخت،تا بتواند مدت ها روی زخم پای بریده شده را ببوسد و ببوید.
برای اولین بار از ته دل خدا را شکر گفت که او را آفریده و از درون چاه نجاتش 
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داده،که به او سینه ها و پاهایى به این قشنگى ارزانى داشته و همچنین � بابت 
این یکى تشکر مخصوص � سنگ کلیه.

ردوس بعد از اتمام کار گفت که اوعالوه بر آن که یک پارچه عشق و مهربانى 
است، هزار فکر و ایده ی جدید هم دارد و او تا حال با هیچ زنى که چون او باشد 
برخوردنک��رده. در هی��چ کجای ای��ن کره ی خاکى و به هی��چ قیمتى و این طور 
شد که مادربزرگ با غرور برایش درباره ی خدماتى که به پدربزرگ، ارائه مى داد، 

تعریف کرد.
قربانى:م��رد زن را ب��ا یک ت��ور ماهیگیری به دام مى اندازد ک��ه در آن فقط به 
اندازه ی یک س��وراخ راه گذاشته ش��ده، فقط به اندازه ی دخول. چون بینشان 
تور قرار گرفته مرد فقط مى تواند فرم بدن را با انگش��تانش دنبال کند و دستش 

به پوست زن نمى رسد.
کنیز:مرد از زن مى خواهد که او را با س��ینه های عریان حمام کند.زن مرد را 
س��راپا نوازش مى کند و به او اجازه مى دهد که نوک س��ینه اش را بگزد. اما مرد 

اجازه ندارد نگاهش کند.
گیشا:مرد مى نشیند تا زن برایش قصه بگوید و او را از نگرانى های روزمره دور 

کند.زن سراپا پوشیده است. در این حالت عشق بازی نمى کنند.
نه��ار:زن روی میز دراز مى کش��د و مرد غذاها را روی ب��دن او مى چیند،انگار 
میز باش��د.  مثال میوه را مى گذارد روی آلت تناسلیش و یا به سینه هایش سس 

گوشت یا کرم وانیل مى مالد و سر آخر همه را با لذت تمام مى خورد.
دخت��رک:زن را در وان ب��ا یک عالم کف از س��رتاپا مى ش��وید و زن هم محض 

تشکر او را با دهان ارضا مى کند.
مدل:م��رد اززن  در حاالت کاماًل غیر اخالق��ى عکس مى گیردمثال درحالت 

خود ارضایى با رانهای گشاده و درحالى که  با سینه هایش بازی مى کند.
سگ:زن در حالى که فقط یک قالده به گردن دارد برای مرد روزنامه مى آورد 
و او در عوض از پشت نوازشش مى کند یا به موها و پشت گوشش دست مى کشد 

و مى گوید »سگ خوب «
کلفت:در لباس��ى که همه جایش پوش��یده است و فقط س��ینه ها بیرون به او 
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خدمت مى کند و قهوه را مى آورد روی تخت و اجازه مى دهد که او سینه هایش 
را بمکد. بعد هم باالی کمد را گردگیری مى کند،آن هم در حالى که ش��ورت به 

پا ندارد.
تنبل:مى گ��ذارد به تخت زنجیرش کند چ��ون باید برای تنبلى اش با کمربند 

تنبیه شود.
پدر بزرگ هیچ وقت نگذاش��ت که او خیلى دردش بیاید. همیشه مراعاتش را 
مى کرد.هرب��ار وقت��ى کارش را انجام مى داد پدر ب��زرگ به او مى گفت که ارزش 
آن کار در فاحشه خانه چقدر است. مادربزرگ این مبلغ را برای خانه ی خیابان 
مانوپس انداز مى کرد و در عین حال از او مى خواست که کمى از این پول را برای 
تنباکویش بردارد. پس از آن هرکدام به گوش��ه ی خودشان در تخت مى خزیدند 
و هیچ حرف دیگری  نمى زدند.ش��اید به همین دلیل مادر بزرگ همیش��ه به یاد 
هیجانات آنش��ب بود. به یاد احساس��ش وقتى که دست ردوس در خواب باالی 

سر او بر بالش بود انگار دارد موهایش را نوازش مى کند.
ردوس مى گفت که ش��وهر او مرد خوش��بختى اس��ت.دقیقًا مرد خوشبختى 
است ونه آن طور که همه مى گویند به دلیل  داشتن زنى دیوانه محتاج دلسوزی.
خدای مهربان مادربزرگ را درست در لحظه ای آفریده که از خلق یک زن خسته 
کننده ی دیگر به جان آمده بود. این بار خدا آن روی شاعرانه اش را به کار گرفت 
و این حاصل کارش شد. مادربزرگ از ته دل مى خندید و مى گفت که ردوس هم 

دیوانه است و بنابراین جنون او را نمى فهمد.
در یکى از همین ش��ب ها ردوس برایش گفت که پدر او نه در جریان بمباران 
بلکه به دس��ت گش��تاپو به قتل رس��یده. جس��دش را که به ش��کل بیرحمانه ای 
شکنجه ش��ده بود، انداختند جلوی خوابگاه دانشجویى. تا دم آخر پدر ردوس 
جای عروس و دیگر پارتیزان ها را به گش��تاپو لو ن��داد. نگفت که آنها در خانه ی 
او دستگاه تلگراف دارند و با متفقین درارتباطند.او فرار نکرد چون مى خواست 
اگر خانه تحت کنترل باشد نازی ها شک نکنند. به این ترتیب دیگران توانستند 
بى س��رو صدا در پناه کوه آپنین1 مخفى ش��وند. به عروس��ش در آخرین لحظه 
1  Apennin
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گف��ت که آرزو دارد پس��رش وقتى از جنگ ب��ر مى گردد خانواده اش را داش��ته 
باشد. بعد هم منتظر گشتاپو ماند.

اگر دختر ردوس مال یک آلمانى نباشد پس در کوه متولد شده.او نمى تواند 
تص��ورش را بکند که همس��رش یکى دیگر را دوس��ت داش��ته و گاه��ى به خود 
مى گوید که حتمآ پدردخترش جانوری بوده که به همسرش تجاوز کرده، شاید 
آنوقتى که مى خواسته از پدر شوهرش دفاع کند. در هر صورت از آنوقت به بعد 
زنش قادر به نزدیکى با او نشده. به همین دلیل هم فرزند دیگری ندارند. اوهم 

یکى از مشتریان دائمى فاحشه خانه هاست.
ردوس اش��ک مى ریخت و به ش��دت از این بابت شرمنده بود، چون در دوران 
کودک��ى ب��ه او ی��اد داده بودن��د که نبای��د دردش را نش��ان بدهد.ای��ن جا دیگر 
مادربزرگ هم نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد. به او یاد داده بودند که شادیش 
را پنهان کند. ش��اید حق داش��تند. چون تنها یک بار در زندگى ش��انس به او رو 
کرده بود و آن هم ازدواجش با پدربزرگ بود که در حالت بى تفاوتى کامل صورت 
گرفت. در حالى که خواس��تگاران فراری را با ش��ادی ورضایت بمباران مى کرد. 
عکس العمل خواس��تگاران برایش معما باقى ماند. اما به راس��تى ما از دیگران 

چه مى دانیم،ردوس چه مى داند
و یک چیز دیگر هم بودکه نمى فهمید. روزی دلش را � که چنان مى تپید انگار 
بخواهد از حلقش بیرون بپرد� قرص کرد و از پدر بزرگ پرسید حاال که او را بهتر 
ش��ناخته)نه این که خیاالت به س��رش زده باشد، نه خدا شاهد است(،حاال که 
این همه مدت با هم بوده اند و دیگر به فاحشه خانه هم نمى رود آیا کمى، فقط 

کمى  به او عالقه مند شده .
پدربزرگ که دردل مى خندید بدون آن که س��ر ب��اال کند ضربه ی محکمى به 
کفلش زد. اما در خیال هم به این فکر نیفتاد که جوابى بدهد.یک بار دیگر هم 
وقتى که داش��ت یک��ى از همان خدماتش را  انجام م��ى داد. از آنها که خجالت 
کش��یده ب��ود حتى برای ردوس هم تش��ریح کند پدر بزرگ ب��ه او گفت زیباترین 

کفلى را دارد که تا حال از زیر دست او رد شده.
براستى آدم از دیگران چه مى داند،حتى از آن که این قدر به او نزدیک است.
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11
در سال 196۳ مادربزرگ با شوهر و پدرم راهى میالن شد، تا خواهر کوچکش 

را که با شوهر و بچه هایش  به آن جا کوچ کرده بودند ببیند.
قطعه زمین ارثى برای س��یرکردن سه خواهر مادربزرگ و خانواده شان کافى 
نبود.آنها حتى خانه ی پدری را هم فروختند و مادربزرگ از ارث اش گذشت، اما 
زمینى حدود بیست هکتار برای سه خانواده ی روستایى کافى نبود.اصالحات 
ارزی کار زی��ادی از پی��ش نب��رد و کمک های دولتى برای جن��وب آن طوری که 
پدربزرگ مى گفت در مس��یری نادرس��ت افتاد، یعنى رفت به جیب کارخانجات 
شیمى و صنایع فوالد که هیچ ربطى به مردم بومى نداشته و ندارد.سرمایه داران 
به جزیره مى آمدند و با اس��تفاده از کمک های دولتى کارخانه مى ساختند. در 
حالى که اقتصاد س��اردین باید به دس��ت طبقه ی متوس��ط س��نتى که از منابع 

طبیعى همین جا بهره مى گیرد، ساخته شود.
بنابراین آن دو خواهری که در همان زمین محدود کار و زندگى مى کردند، از 

رفتن نفر سوم و خانواده اش خشنود بودند.
مادربزرگ اما بش��دت رنج مى کش��ید.او حتى طاقت نداش��ت ب��رای بدرقه ی 
خواه��ر و خواهرزاده ها تا ایس��تگاه قطار س��ان گاوینو1 برود. آن جا باید س��وار 
مى ش��دند تا به پورتو ت��ورس۲ بروند.از بابت خانه هم رنج مى کش��ید. صاحبان 
جدید ورودی هاللى خانه را با یک در آهنى عوض کرده بودند.آنها دیوار سنگى 
کوت��اه با تیرک های چوبى را که حی��اط  را از ورودی خانه جدا مى کرد، کندند و 
به جایش دیوار شیش��ه ای با قاب آلومینیوم گذاشتند. طبقه ی دوم را که سقف 
کوتاهى داش��ت و لوال رویش را مى پوش��اند،جایى که سابقًا غالت را در آن انبار 
مى کردند، تبدیل به یک اتاق زیر شیروانى شده بود که تصاویر کارت پستال های 
آلپ را به خاطر مى آورد.طویله ش��ده بود گاراژ. از آن همه کرت سبزیجات فقط 
یک نوار باریک به موازات دیوار به جا مانده بود. چاه را با سمنت پوشانده بودند. 
س��قف آج��ری روی انبار غالت را با یک تراس عوض ک��رده بودند که حفاظى از 

1  San Gavino
2  Porto Torres



 زنی در ماه     45 

نرده های چوبى داشت. کف نارنجى را که با کاشى های رنگارنگش شهر فرنگى 
را به یاد مى آورد، زیر سنگ هایى از شن فشرده پنهان کرده بودند.

مبلم��ان برای اتاق ه��ای تنگى که س��ه خواهر در خانه ی فامیل شوهرش��ان 
داش��تند به درد نمى خورد.کس��ى طالب این اثاثیه ی قدیمى و کهنه که متعلق 
ب��ه زمانى دیگر،زمانى که مدت ها از آن مى گذش��ت، نبود. فقط مادربزرگ اتاق 
خ��واب را برداشت.مى خواس��ت در خانه ی خیابان مانو هم��ه چیز همانطوری 

باشد که در خانه ی پدری ودوران تازه عروسى بوده.
وقت��ى که به س��مت میالن حرکت کردن��د، مادر بزرگ گم��ان مى کرد که قوم 
خویش ه��ا دررفاه کام��ل زندگى مى کنند. آخر خواهرش نوش��ته بود که میالن 
ش��هر فوق العاده ای اس��ت که در آن کار و همه چیز دیگر پیدا مى شود.روزهای 
ش��نبه برای خرید به س��وپر مارکت مى رون��د و یک گاری را پ��ر مى کنند از انواع 
و اقس��ام غذاهای بس��ته بندی ش��ده. روزگار قناعت به س��ر آمده و دیگر کسى 
حساب نمى کند که دقیقًا چند برش نان باید برید،کاپشین و پالتو و حتى کت 
و ش��لوار راوقتى یک طرفش کهنه ش��د، پش��ت و رو کرد، پلیورها را شکافت و به 
کفش هزاربار کف و پاش��نه ی تازه زد. همه این ها گذش��ته و رفته. در میالن هر 
وقت به لباس نو نیاز داش��ته باش��ند، مى روند به فروش��گاه های بزرگ و هر چه 

بخواهند مى خرند.
فقط از آب و هوا راضى نبودند. از آلودگى که بر س��ر آس��تین، یقه وپیش بند 
روپوش دخترها رد س��یاه برجا مى گذاش��ت. خواهر مادربزرگ یک سر در حال 
شستن بود.اما در میالن آب فراوان داشتند و از سهمیه بندی هم خبری نبود.

مى ش��د گذاش��ت آب برود و برود، ب��دون توجه به این که اول بای��د حمام کرد و 
بعد ازهمان آب برای شس��تن رخت اس��تفاده نمود وبعد آن مایع براستى آلوده 
و کثیف را در س��وراخ آبریزگاه ریخت. در میالن لباس شس��تن لذت بخش بود. 
در مجم��وع خواهرش بعد از خانه داری کار زیادی هم نداش��ت. آپارتمانش��ان 
کوچک ب��ود. باید تصور کنى ک��ه میلیون ها نفر دریک مس��اخت معین زندگى 
مى کنند. نمى ش��ود آن را با خانه های بزرگ س��اردین مقایسه کرد. تازه آن همه 
فضا را مى خواهند چه کنند. تنها فایده اش اینس��ت که کار زنها زیاد مى ش��ود. 
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فق��ط همی��ن. خالصه اش ای��ن که وقت��ى کار خانه تم��ام ش��د،برای خواهر به 
ان��دازه ی کافى وقت باقى مى ماند که در ش��هر بزرگ بگ��ردد و تا آن جا که توان 

دارد خرید کند.
پدربزرگ و مادربزرگ هر چه فکر کردند، چه چیزی برای این قوم و خویش های 
پولدار بخرند چیزی به ذهنشان نرسید.در اصل به چیزی نیاز نداشتند.آخرش  
مادر بزرگ گفت که یک بس��ته سوغات والیت برایشان جور مى کند. هر چه هم 
که غذا و لباس خوب داش��ته باش��ند، اما چند تا سوسیس س��اردینى،یک تکه 
پیکورینو1ی )یک نوع پنیر ایتالیایى (تند مزه،شراب  مارمیال ۲،کالباس خشک 
کاردی۳که در روغن زیتون خوابانده ش��ده و پولیورهای دست بافت مادربزرگ، 

بوی والیت را به خانه شان مى برد.
س��رزده راه افتادند. مى خواستند غافلگیرش��ان کنند. پدربزرگ یک نقشه ی 
ش��هر میالن را س��فارش داد و بعد به دقت آن را بررسى کرد. از خیابان ها گرفته 

تا جاهای دیدنى.
ب��رای همرنگ ش��دن با جماعت از فرق س��ر تا نوک پا را ن��و کردند. مادربزرگ 
کرم پوس��ت مارک الیزابت آردن خرید. هرچه باش��د دهه ی پنجاه را پش��ت سر 
مى گذاش��ت و مى خواس��ت به چش��م ردوس � قلب��ش به او مى گف��ت که حتما 
مى بین��دش � هن��وز زیب��ا بیاید.ام��ا در رابطه با ای��ن موضوع نگران��ى چندانى 
نداشت.هرچند مردم مى گفتند یک مرد پنجاه ساله هیچوقت حتى به یک زن 
همسن خود نگاه هم نمى کند،اما او مى دانست که این فقط یک دیدگاه مادی 
اس��ت . عش��ق چیز دیگری بود و هیچوقت از س��ن و س��ال رم نمى کرد. عشق، 

عشق بود همین و بس.
و میان او و ردوس درست همین عشق وجود داشت. یعنى او را در همان نظر 
اول مى شناخت؟ قیافه اش چطور مى شد؟ در حضور پدربزرگ حتمًا در آغوش 
ه��م ف��رو نمى رفتند، اگرزن یا دخت��ر ردوس هم بودند، همینطور. فقط دس��ت 
مى دادن��د و بعد ب��رای مدتى طوالنى به هم خیره مى ش��دند. نگاهى که ارزش 
1  Pecorino
2  Marmilla
3  Cardi sott,ollio
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داشت برایش بمیری. اما اگر امکانش را داشت که تنهایى به شهر برود و آن جا 
ب��ا ردوس قرار بگذارد، اوضاع ف��رق مى کرد.آنوقت در آغوش هم فرو مى رفتند، 
همدیگر را مى بوس��یدندو به جبران همه ی س��الهای از دس��ت رفته همدیگر را 
تن��گ در آغوش مى فش��ردند و او فقط الزم بود لب ت��ر کند تا مادر بزرگ دیگر به 

خانه بازنگردد. آخر عشق از همه چیز مهم تر بود.
غی��ر از دوره ی آسایش��گاه مادرب��زرگ هیچوقت از جزیره خارج نش��ده بود و 
ب��ا وجود هم��ه توضیحات خواهرش گم��ان مى کرد ک��ه آدم در میالن هم مثل 

کالیاری مى تواند یک دور در خیابان بزند و همه را ببیند.
اما میالن وحش��تناک بزرگ و با آن همه س��اختمان های عظیم و پرزرق وبرق 
بسیار بلند بود. شهری قشنگ، هر چند خاکستری و مه آلود، پر از وسائل نقلیه 
و آس��مانى که فقط تکه  تکه از میان شاخ و برگ خشک درختان قابل دیدن بود 
پر از نور� نور درخشان ویترین ها، چراغ ماشین ها و چراغ های راهنمایى �، تلق 
و تلوق قطارهای شهری و آن همه آدم � با یقه های باال کشیده که صورتشان را از 
باران های ریز تمام نشدنى محافظت مى کرد� که به پیاده روها هجوم مى آوردند.

همی��ن که درایس��تگاه راه آه��ن از قطار پیاده ش��دند،مادر بزرگ ب��ا دقت به 
همه ی مردها نگاه کرد تا آن را که مى خواس��ت پیدا کند. یک آدم بلند قد،الغر 
ب��ا صورتى ظریف و ریش��ى چن��د روزه. مردی با بارانى که پیک��ر الغرش را در بر 
گرفته و یک پای چوبى. مردهای بیش��ماری آمدند یا س��وار ش��دند تا به این جا 
و آن ج��ای دنیا بروند.ب��ه پاریس،وین،رم،ناپل،ونیز و او از بزرگى و ثروت  دنیا به 

حیرت افتاد، اما مرد را ندید.
باالخره به خیابان و آپارتمانى  که خواهر و خانواده اش در آن زندگى مى کردند 
رس��یدند. اما به ج��ای آن خانه ی مدرن و آس��مانخراش مانن��دی که منتظرش 
بودند،عمارتى قدیمى و در حال ویرانى دیدند. مادربزرگ بس��یار از آن خوشش 
آمد هرچند مجسمه های نمای ساختمان سر نداشتند، بعضى از جا گلدانى ها 
شکس��ته و پشت دری های چوبى دندانه هایشان را ازدست داده بودند.به جای 
نرده ه��ای بالک��ن  تخته زده بودند واین و آن جا کارتن جای شیش��ه را بر پنجره 
گرفته بود.در ورودی پر از خراش و خط خطى بود و به جای آن که نام ساکنین 
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خانه زیر یک قاب شیشه ای و کنار زنگ اخبار نصب شده باشد با دست و روی 
تکه های مقوا نوش��ته ش��ده و ب��دون هیچ نظم و ترتیبى جل��وی بعضى از زنگها 

چسبانده شده بود.
با این همه مطمئن بودند که درست آمده اند.یک سالى مى شد  که نامه ها را 
از همین آدرس  دریافت مى کردند. زنگ زدند، زنى از بالکن طبقه ی اول سرش 
را بیرون آورد و گفت که ساردینى ها در این ساعت روز در خانه نیستند. اما آنها 
مى توانند وارد شوند و از یکى دیگر از جنوبى ها بپرسند که آنها کى برمى گردند 
و راستى اصاًل که هس��تند و دنبال چه مى گردند؟ اگر پى خدمتکار آمده اند،از 
ساردینى ها بهتر و مطمئن ترگیرشان نمى آید. همان ها که زیر شیروانى زندگى 

مى کنند.
مادر بزرگ، پدربزرگ و پدر قدم به خانه گذاش��تند.راه پله تیره و تار بود و بوی 
غلیظ توالت عمومى و کلم پخته در آن ته نشین شده بود. پله ها دوران عظمت 
و شکوه شان را پشت سر گذاشته بودند و حاال خطر سقوط، هر کسى را که پا بر 
آن مى نهاد، تهدید مى کرد.س��وغات جنگ جهانى دوم و بمباران ها ی آن دوره. 
پدر بزرگ گفت که از جلو مى رود، بعد خودش را به دیوار چس��باند و پا بر اولین 
پله گذاشت.دس��ت پدر را گرفته بود و به مادربزرگ هش��دار مى داد که پایش را 
درس��ت همان جایى که او گذاشته، بگذارد. به این ترتیب همگى درست تا زیر 
شیروانى باال رفتند. اما آن جا از آپارتمان خبری نبود.  یک کریدور دراز و باریک  
که پله درس��ت در وسطش واقع شده بود دیدند، با درهای فراوانى که مشخص 
ب��ود ب��ه انباری مى خورد. دقیق تر که نگاه کردند اس��امى را که به روی یک تکه 
کاغذ نوش��ته شده و بر در چس��بانده ش��ده بود دیدند.  ته کردیدور اسم شوهر 
خواهر پیدا ش��د. در زدند ولى کس��ى باز نکرد. به جایش چند دردیگر باز ش��د 
و س��رو کله ی چند نفر پیدا ش��د.وقتى که گفتند که هستند و از کجا آمده اند با 
گرمى به آنان خیر مقدم گفتند و خواستند تا به یکى از انباری ها بیایند و آن جا 
به انتظار قوم و خویش ها بمانند. ش��وهر خواهر با گاری کهنه فروش��ى در شهر 
مى گردد، خواهر در خانه ای خدمتکار شده و بچه ها را تمام روز مى گذارند پیش 
راهبه ها. برای نشس��تن جایى را روی تخت نشان شان دادند که زیر تنها پنجره 
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قرار داش��ت و از آن مى ش��د  یک تکه از آسمان خاکستری را دید و وقتى که پاپا 
گف��ت احتیاج ب��ه حمام دارد پدربزرگ چش��م غره ای به او رف��ت. از قرار مطرح 

کردن چنین خواستى دور از نزاکت بود.
یعنى باید از همان راهى که آمده بودند برمى گشتند؟ در حقیقت این دید و 
بازدید برای قوم و خویش های بیچاره و بدبخت چیزی جز شرمندگى وحشتناک 
به بار نمى آورد.اما دیگر دیر شده بود. همسایگان دوست داشتنى و مهربان که 
آنها هم از جنوب ایتالیا مى آمدند همه چیز را درباره ش��ان فهمیده بودند و اگر 
دراین شرایط مى رفتند دلخوری و تحقیر هم به دیگر گرفتاری ها اضافه مى شد.
ب��ه ای��ن ترتیب همه منتظ��ر ماندند و در این میان تنها کس��ى که به راس��تى 
غمگین ش��د، پدر بزرگ بود. پاپا بش��دت هیجان زده بود چ��ون فکر مى کرد در 
میالن مى تواند همه ی دفترچه های نتى را که در کالیاری پیدا نمى ش��د و باید 
سفارش مى داد و ماهها در انتظارش مى ماند بخرد و مادربزرگ هم فقط آرزوی 

دیدار ردوس را داشت. لحظه ای که از پاییز 195۰ منتظرش مانده بود.
همین که ماچ و بوس��ه با خواهرش تمام ش��د، درباره ی کاسا دی رینگ هیرا 
پرس��ید. همان منطقه ی آپارتمان های تاریخى ک��ه بالکن های آهنى و پله های 
پی��چ در پیچ ش��ان معروف بود. مى خواس��ت حتم��ًا آن جا را ببین��د. آخر خیلى 
درباره اش ش��نیده بود.خواهر آدرس را داد و مادربزررگ از ش��وهرش خواس��ت 
با پاپا دوتایى به تماش��ای اسکاال1،کلیس��ای بزرگ،گالری ویتوریو امانوئل دوم۲ 
و کاستلو اسفورزس��کو۳ بروند و درعین حال دفترچه های نتى را که در کالیاری 

امکان پیدا کرد  ن شان نیست، بخرند.
پدرب��زرگ حتم��ًا از ای��ن  پیش��نهاد خیلى خوش��ش نیام��د اما ب��ه روی خود 
نیاورد. بهانه جور نکرد. برعکس فردای آن روز نقش��ه ی ش��هر و خیابان هایى را 
که آپارتمان ها در آن بودند نش��انش داد. به او گفت که س��وار کدام ترن شهری 
بشود. سکه برای تلفن کردن و درعین حال پول کافى در اختیارش گذاشت. به 
او سفارش کرد که هر اتفاقى افتاد فقط آرامش خود را حفظ کند و اگر الزم شد 
1  Scala
2  Galleria Vittorio Emanuele II
3  Castello Sforzesco
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به اولین باجه ی تلفن سر راه برود. تاکسى بگیرد تا او را فوری به خانه برگرداند.
مادربزرگ نه بى مالحظه بود،نه احمق ونه به هیچوجه بدجنس. مى دانست 
که دارد دس��ت ب��ه چه کاری مى زن��د و این کار چقدر باعث پریش��انى پدربزرگ 
خواهد ش��د.هیچ مایل به آزار او نبود.اما بخاطر عش��ق آماده بود دس��ت به هر 
عمل��ى بزند. با دلى ل��رزان آماده ی رفتن و یافتن خانه ای ش��د که ردوس در آن 
زندگ��ى مى کرد.مطمئن ب��ود که پیدایش مى کن��د� یک عمارت بلن��د با بالکن 
س��نگى کنده کاری شده در جلوی س��اختمان، دری بزرگ و یک ورودی سقف 
دار عظیم. از پش��ت خانه ها ب��ه یک حیاط خلوت بزرگ راه داش��ت و طبقات با 
پله های باریک و دس��تک های آهنى باهم مربوط مى شدند. ردوس در طبقه ی 
اول زندگى مى کرد. مى دانس��ت که در ورودی رو به راه پله ای کوچک با س��ه تا 
چهار پله باز مى شود.آن جا دخترکى مى نشست و در هر هوایى به انتظار آمدن 
م��رد مى ماند.از این ها گذش��ته، پنجره های خانه میله دار ب��ود و دواتاق بزرگ و 

سفید ، بى هیچ نشانى از گذشته هم بود.
مادر بزرگ با قلبى که دیوانه وار مى تپید،انگار که جنایتى کرده باش��د به یک 
ب��ار رفت و تقاضای دفترراهنمای تلفن کرد. با این که نام خانوادگى ردوس یک 

نام جنوایى و نه میالنى بود، چندین صفحه را پر مى کرد.
بنابراین تنها شانسى که برایش مى ماند پیدا کردن محله و خانه ی او بود. اما 
نظیر این خانه با این نوع بالکن فراوان بود. خیابان به خیابان مى رفت و خانه ها 
سر تمام شدن نداشتند. مادربزرگ به مغازه ها هم سرک کشید. همه پرو پیمان 
و به یاد اغذیه فروش��ى واگى1 در خیابان بایله۲ کالیاری افتاد.اما از این دس��ت 
مغازه ه��ا هم زیاد دید و تازه همه پر از آدم بودند.ب��ا این همه مادربزرگ امیدوار 
بود که دریکى از اینها به ردوس برخورد کند، شاید پس از کاربیاید، به آنها سری 
بزن��د وخرید کند.تصور مى کرد یک باره او را روب��ه روی خود ببیند. با آن بارانى 
که پیکر باریکش را پوش��انده، به او لبخند مى زند و مى گوید که او هم به یادش 

بوده و منتظرش مانده.

1  Vaghi
2  Bayle
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در همین وقت پدربزرگ، پاپا و باقى خواهرزاده ها را با خود به مرکز شهر برد. 
در آن هوای گرفته که مه غلیظ و غلیظ تر مى ش��د همه دست هم را گرفتند. به 
یک کافه تریا رفتند. دور یک میز نشس��تند و بستنى مارک موتا خوردند. بعد به 
بهترین اس��باب بازی فروشى شهر رفتند و پدر بزرگ برای همه ی خواهرزاده ها 
لوگ��و و هواپیماه��ای کوکى که به راس��تى پ��رواز مى کردند خری��دو یک فوتبال 
دس��تى.بعد به تماشای کلیسا رفتند و آخر سر هم نوبت گالری ویتوریو امانوئل 
دوم، بزرگترین پاس��اژ ش��هر رسید. آن جا هم بس��تنى قیفى خامه دار خوردند.

هنوز هم پدرم مى گوید که چقدر در این مسافرت به او خوش گذشته بود، البته 
اگر از فراق پیانوی محبوبش بگذریم.

اگر مادربزرگ ردوس را پیدا مى کرد،با او مى رفت،آن طور که او را مى شناسم 
مى رفت و فقط لباسى را که به تن داشت با خود مى برد. همان پالتوی تازه، کاله 
پش��مى که برسر گذاش��ته بود،کفش و کیف شیک که تازه و فقط برای لحظه ی 

دیدار خریده بود. برای آن لحظه که آرزو داشت زیباتر از همیشه به نظر بیاید.
حتم��ًا دلش ب��رای پاپا و پدربزرگ به ش��دت مى س��وخت.آخر آنها را دوس��ت 
داش��ت و حتمًا دلش برای هر دو تنگ مى ش��د، اما مى دانست که آنها خیلى به 
هم وابس��ته اند. وقتى که س��ه نفری برای قدم زدن مى رفتند همیش��ه آنها چند 
قدمى از او جلوتر بودند و سخت سرگرم حرف زدن. همین طور هم سر میز غذا 
و بعد هم وقتى که در آش��پزخانه سرگرم شستشوی ظرفها بود.پاپا وقتى خیلى 
کوچک بود همیش��ه دوست داشت که پدربزرگ او را به رختخواب ببرد و برایش 
قصه بخواند و در گوشش حرف های آرامش بخشى را که همیشه بچه ها دوست 

دارند پیش از خوابیدن بشنوند، بگوید.
برای کالیاری هم دلش تنگ مى ش��د . برای کوچه های تنگ کاس��تلو که یک 
باره به س��وی دریایى از نور باز مى ش��دند. برای گل و گیاهى که کاشته بود و در 
به��ار تراس خانه ی خیابان مانو را پرمى کرد. برای لباس��هایى که روی بند رخت 
آویزان مى کرد تا خشک شوند، برای ساحل فون پوئتو دلش تنگ مى شد، برای 
نوار باریک و دراز س��احلى با تپه ماهورهایى از ش��ن سفید که به  دریایى روشن 
و ش��فاف  مى رس��ید. دریایى که تا مدتى عمیق نمى ش��د. مى توانس��تى به آب 
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بزنى و انبوه ماهى ریزه ها  را که زیر پایت شنا مى کردند حس کنى. دلش برای 
پالژه��ای س��فید با راه های رنگارنگ تنگ مى ش��د  و برای مال��وردوس 1� ماهى 
س��اردین  با سوس��یس و سس گوجه � که همیشه بعد از ش��نا مى خوردند،برای 
دهش��ان با همان بوی همیش��گى دود،خوک و گوس��فند و بوی عود کلیسا که 

شبهای عید وقتى برای دیدار با خواهرانش مى رفت، مشامش را پر مى کرد.
هم��ان ط��ور که مادربزرگ غرق ای��ن افکار بود، مه غلیظ و غلیظ تر مى ش��د.

طبق��ات ب��االی خانه ه��ا در ابر گم ش��ده بودند و فق��ط وقتى با کس��ى برخورد 
مى کردی مى توانستى یقین کنى که آدم است نه سایه.

روزه��ای آین��ده هم خیابان های میالن م��ه آلود بودند. پدر ب��زرگ با زویش را 
مى گرفت و با دست دیگر شانه ی پدر را که او هم دست یکى از خواهر زاده ها را 
در دس��ت داشت تا هیچکدام گم نشوند و در عین حال بتوانند از هر چه که در 
دسترس ش��ان اس��ت نهایت لذت را ببرند. چیزهای دورتر را مه نامرئى مى کرد.

پ��س از آن ک��ه مادربزرگ دس��ت از یافتن خان��ه ای با پله های آهنى برداش��ت، 
پدرب��زرگ بطرز غریبى ش��اد و س��رحال ش��د. مرتب جوک مى گف��ت وهمه را به 
خنده مى انداخت و بعد حتى آن انباری زیر ش��یروانى هم دیگر آن قدر تنگ و 
تار به نظر نمى رس��ید و وقتى که با هم برای قدم زدن به ش��هر مى رفتند،همان 
طورکه دس��ت هم را گرفته بودند، مادر بزرگ هم از حرفهای او خوش��ش مى آمد 

هر چند احساس مى کرد از فرط دلتنگى برای ردوس نفسش بند آمده است.
در یکى از همین روزها پدر بزرگ به س��رش زد که برای او یک لباس نو بخرد. 
یک لباس خیلى قشنگ، لباسى که ارزش تا میالن آمدن راداشته باشد. حتى 
حرفى را زد که تا آنوقت نزده بود» مى خواهم برای خودت چیز قش��نگى بخری 

خوشگل من «
و به این ترتیب جلوی ویترین مغازه های شیک ایستادند. پدر و خواهرزاده ها 
حوصله ش��ان سر آمد و ش��روع به اعتراض و غرغر کردند و مادربزرگ لباس های 

جورواجور را امتخان کرد و با بى عالقه گى جلوی آینه ایستاد.
ش��انس دیدن ردوس در این می��الن مه آلود روزبه روز کمتر مى ش��د و به این 
1  Malloreddus
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ترتیب لباس نو برای مادربزرگ اهمیتى نداشت ولى لباس خریده شد. پیراهنى 
از جنس کش��میر با نقش هایى به رنگ روش��ن. پدر بزرگ از او خواست که گره 
از گیس��و باز کند تا ببیند خرمن موهای مش��کى در متن آن همه ماه و ستاره ی 
آب��ى و صورتى چ��ه تصویری ارائه مى ده��د و چقدر از نتیج��ه کار راضى به نظر 
مى رس��ید. اصرار داش��ت که مادر بزرگ هر روز همان لباس را به تن کند. پیش 
از آن که پالتویش را به تن کند از او خواس��ت با لباس تازه اش یک بار جلوی او 

بچرخد و گفت » تو واقعًا زیبایى«
مث��ل خیلى چیزهای دیگر، مادرب��زرگ خود را برای این که نتوانس��ته بود از 

شنیدن این جمله لذت ببرد و احساس خوشبختى کند تا مدتها  نبخشید.
زم��ان وداع ک��ه رسید،س��رش را به چمدان چس��باند و زار زار اش��ک ریخت. 
اشک هایى که نه به خواهر و شوهر خواهر و نه به خواهرزاده ها مربوط مى شد.
او فقط از خود مى پرس��ید که چرا سرنوشت نخواس��ت که او در این مسافرت با 
ردوس برخورد کند؟ حتمًا مرده بود. طور دیگری نمى شد. یادش آمد که در آن 
پاییز سال 195۰ چطور فکر کرده بود که حتمًا گذارش به آن دنیا رسیده، چقدر 
ردوس الغر بود و چه گردن باریکى داشت، پای بریده، آن مارش وحشتناک به 
س��مت ش��رق و اردوگاه کار اجباری، س��وانح دریایى که تجربه ک��رده بود و این 
تردید کش��نده که ش��اید پدر دخترش یک نازی باش��د:یک بار به وضوح حس 
ک��رد که ا وحتما  دیگر زنده نیس��ت.اگر غیر از ای��ن بود حتمًا تاحال به دنبالش 
مى آمد. او که محل زندگیش را مى دانست و کالیاری هم که میالن نبود.امکان 

نداشت ردوس هنوز زنده باشد. گریه ی مادر بزرگ برای این بود.
پ��در ب��زرگ زیر بازوی��ش را گرفت و او را به س��مت تنه��ا تخت انب��اری که زیر 
پنجره قرار داش��ت برد و روی آن نش��اند.همه دورش جمع شدند و سعى کردند 
دلداریش بدهند.گیالس��ى به دستش دادند تا به مناسبت وداع با هم بنوشند. 
خواهر و ش��وهر خواه��ر آرزو کردند که بار دیگر در موقعی��ت بهتری همدیگر را 
ببینند.پدر بزرگ اما به س��المتى  سفری نوشید که حاال به اتمام رسیده بود،به 
س��المتى  روزهای گذش��ته که با ه��م بودند،خوب خوردند و خوب نوش��یدند و 

خوش گذراندند.
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مادربزرگ همانطور که گیالسش را در دست مى فشرد فکر کرد که شاید ردوس 
زنده باش��د. آدمى که این همه بدبختى را پش��ت سرگذاش��ته چرا باید در گذران 
عادی زندگى بمیرد؟ و بعد فکر کرد که هنوز یک ساعتى وقت باقى مانده. باید با 

قطار شهری به راه آهن مى رفتند و مه هم کم کم عقب نشینى مى کرد.
اما وقت باقیمانده به س��رعت مى گذش��ت و وقتى که به راه آهن رسیدند باید 
عجله مى کردند، چون قطار جنوا که باید س��وارش مى ش��دند به زودی مى رفت 
و بع��د دوب��اره زندگى همیش��گى در انتظارش ب��ود. صبح ها باید ب��ه گل ها آب 
م��ى داد. صبحان��ه آماده مى کرد،نهار و بعد ش��ام مى پخت و آخر س��ر وقتى که 
از ش��وهر یا پس��رش مى پرس��ید که روز را چگونه گذرانده اند پاس��خ مى شنید » 
معمولى کاماًل معمولى، خیالت راحت باش��د.« هیچ وقت درس��ت و حس��ابى و 
با جزئیات از روزش��ان حرف نمى زدند. همان کاری ک��ه او و ردوس مى کردند و 
شوهرش مى گفت که او تنها زن زندگى اوست،همانى که همیشه در انتظارش 
ب��وده و زندگیش را از همان ماه مه س��ال 194۳ تغیی��ر داده؟ نه هیچوقت این 
حرف ه��ا را نمى زد. با این که او وظایفش را در حد کمال انجام مى داد و تازه در 

یک رختخواب هم مى خوابیدند.
اگر خدا همین حاال ردوس را به او نمى رس��اند،خودش را مى کشت.ایستگاه 
راه آه��ن کثی��ف بود و کف زمین پر از کاغذ باطله و اخالط س��ینه. همانطور که 
روی یک نیمکت نشس��ته بود و شوهر و پسرش در صف جلوی گیشه به انتظار 
ایستاده بودند تا بلیط بخرند�� هیچوقت به ذهن پاپا نمى رسید که پیش مادرش 
بمان��د. او حتى ایس��تادن در ص��ف را با پدر بزرگ ترجیح مى داد�� چش��مش به 
آدامس��ى افتاد که به نیمکت چس��بیده بود و بوی مستراح بینى اش را پر کرد و 
یک باره حس کرد که حالش از میالن بهم مى خورد. به نظرش رسید که شهری 
به غایت زشت است، همانطوری که همه ی دنیا به نظرش زشت جلوه مى کرد.

بدنب��ال پدر و پدر بزرگ به راه افتاد که داش��تند با هیج��ان حرف مى زدند. از 
پله برقى باال رفتند و به کنار ریلها رسیدند. فکر مى کرد اگر همین حاال برگردد، 
ای��ن دو نف��ر اصاًل متوجه هم نمى ش��وند.مه کاماًل برطرف ش��ده بود.او همه ی 
این خیابان های دل بهم زن را به دنبال ردوس خواهد گش��ت. مهم نیس��ت که 
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به زودی زمس��تان سر مى رسد. ناچار ش��ود گدایى هم مى کند،الزم باشد روی 
نیمکت پارک ها هم مى خوابد و اگر ذات الریه کرد یا از گرس��نگى تلف ش��د که 

چه بهتر.
و به این ترتیب چمدان و بسته اش را به زمین انداخت و دوان دوان به سمت پله 
برقى رفت و سعى کرد در جهت مخالف از آن پایین برود.به آنها که مى خواستند 
باال بیایند برمى خورد و پش��ت سر هم فریاد مى کشید»ببخشید،ببخشید«.اما 
روی پله های آخر سر خورد یکى از کفش هایش گیر کردو تکه ای از پالتو کنده 
و لباس زیبایش پاره ش��د. جوراب و کاله پش��مى که از سرش افتاده بود از بین 

رفت.دست و پایش خراشیده شد وسر آخر باتنى زخمى و کوفته به جا ماند.
دو دس��ت کمکش کردن��د که دوباره برخیزد.پدرب��زرگ دوان دوان به دنبالش 
آم��ده بودو ح��اال او را محکم در آغوش گرفته و ن��وازش مى کرد،انگار که طفلى 
بى پناه باشد »چیزی نشده،آرام باش « و همینطور زمزمه مى کرد » آرام باش «
به خانه که رسیدند مادربزرگ رفت سراغ رخت چرک هایى که درطى مسافرت  
انبار شده بودند. پیراهن مردانه،لباس زنانه،پولیور،جوراب، لباس زیر و همه ی 
لباس هایى که برای مس��افرت میالن خریده بود. حاال که وضعش��ان بهتر شده 
بود یک ماش��ین لباس شویى مارک کندی هم داشتند که دو برنامه ی شستشو 
برای لباس های رنگى و سفید داشت. او لباس هایى را که باید با آب داغ شسته 
مى ش��د، از آنهایى که باید با آب ولرم شس��ت جدا کرد.اما ش��اید حواسش کاًل 

جای دیگری بود.معلوم نیست چرا ولى همه ی لباس ها راخراب کرد.
پاپ��ا تعریف مى کند که او پس از ای��ن ماجرا او و پدربزرگ را در آغوش گرفت و 
هق هق گریه کرد. بعد به آش��پزخانه رفت و با دو کارد برگش��ت و هر کدام را به 
دس��ت یکى داد و از آن ها خواس��ت تا او را بکش��ند و چون دید که هیچ اتفاقى 

نمى افتد، به صورتش چنگ زد و خود را بر زمین انداخت.
بعد پاپا ش��نید ک��ه پدربزرگ به خاله ه��ا زنگ زد و گفت ک��ه مادربزرگ تحمل 
دی��دن زندگى رنجبار خواه��ر کوچک و ناز پ��رورده اش را در می��الن ندارد. پدر 
بزرگ مى گفت البته در زندگى فقیرانه ی دهقانان س��اردین ش��کى نیس��ت، اما 
آن ه��ا عزت و احترام خ��ود را دارند.فقط براثر اجرای نادرس��ت طرح اصالحات 
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ارضى اس��ت که این طور به خاک س��یاه نشس��ته و ناچار به کوچ ش��ده اند. آن 
ج��ا در ش��مال زنها به کلفتى مى روند ���� برای یک مرد چیزی ش��رم آورتر از این 
هم مى تواند وجود داشته باشد؟� و مردها در کارخانجات گازهای سمى تنفس 
مى کنند و دربرابر کارفرمایان هیچ سالحى در دست ندارند. هیچ کس آن ها را 
داخل آدم نمى داند. بچه ها در مدارس از نامهای ساردینى شان با آن همه »او« 
ش��رم دارند و او نمى دانست که اوضاع از این قرار است. آخر باجناقش همیشه 
مى نوش��ت که چقدر اوضاع ش��ان خوب اس��ت.به همین دلیل تصمیم گرفتند 
آنهارا بایک سفر ناگهانى غافلگیر کنند ولى برعکس باعث شدند که آنها بشدت 

خجالت زده شوند.
بچه ها چنان به سوس��یس کالباس ها حمله ور ش��دند که انگار س��الها اس��ت 
غذای درس��ت و حسابى گیرشان نیامده و باجناقش وقتى که پنیر را مى برید و 
چوب پنبه ی شراب را باز مى کرد،اشک به چشم آورده بود. به پدربزرگ گفت که 
هیچ وقت محبت اورا فراموش نخواهد کرد نه این را و نه این که سر تقسیم زمین 
از سهم خودشان صرفنظر کردند هرچند که فایده ای نداشت. گمان مى کردند 
که نمى توانند با آن زمین کوچک زندگیش��ان را بگذرانند ولى حاال معلوم شده 

که وضع آنهایى که مانده اند خیلى بهتر است.
همه ی این ها بیش��تر از طاقت مادربزرگ بود. خواهرها که مى دانند او چطور 
اس��ت.از این گذش��ته امروز هم خبر ترور جان.اف  کندی را ش��نیده و یک کوه 
لباس را هم خراب کرده. حقوق یک ماه را، البته پول برای او هیچ ارزشى ندارد. 
مى آید و مى رود. اما نمى داند چطور او را آرام کند و پسرشان هم حسابى شوکه 

شده، آنها باید هرچه سریعتر به کالیاری بیایند، با اولین اتوبوس.
زندگى خاله ی پدرم و خانواده اش در میالن به زودی بهتر شد و از آن انباری 
به حاش��یه ی ش��هر نقل مکان کردند. منطقه ای به نام سینیس��لو بالزامو1 و پدر 
هروقت که برای کنسرت به آن جا مى رفت سری هم به آنها مى زد. به گفته ی او 
آنها در یک س��اختمان بلند زندگى مى کردند و همسایگان شان هم همه مهاجر 
بودند.هرچن��د که این جا هم یک آپارتمان اجاره ای در یک مجتمع مس��کونى 
1  Cinsello Balsamo
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عظیم بود، اما حداقل حمام،آش��پزخانه و آسانسور داشتند.دیگر مهاجر هم به 
حساب نمى آمدند. خودشان را میالنى مى دانستند. دیگر کسى نمى توانست 
ب��ا تحقیر آنه��ارا جنوبى خطاب کند. ح��اال دیگر نبرد در ج��ای دیگری جریان 
داشت. مابین سرخ ها و سیاه های سان بابیال1.سیاه های سان بابیال راست های 
افراطى بودند و به این دلیل که به وقت جنگ و گریز مس��لحانه در میدان س��ان 

بابیال سنگر گرفته بودند،به این نام خوانده مى شدند.
بچه ها هم در این میان مى جنگیدند. درس��ت همان وقتى که پاپا با کیف پر 
از نت ه��ای جورواج��ور به کنس��رواتوریوم مى رفت، بچه ه��ا در نبردهای خونین 
سرگرم زدوخورد بودند. پاپا هیچ وقت عالقه ای به سیاست نشان نداد. برایمان 
تعری��ف مى کرد که به همین دلیل همیش��ه می��ان او و خاله زاده هایش جنگ و 
دعوا مى ش��د.موضوع بحث یا س��اردین بود و یا سیاس��ت.خاله زاده ها سواالت 
احمقان��ه ای ط��رح مى کردند.مثال وقتى ک��ه او پولیوری را که از بهترین پش��م 
گوسفند توسط مادربزرگ بافته شده بود، برایشان سوغات مى آورد مى گفتند » 
این دیگر چیست؟ چقدر زبر است.« یا » هنوز هم با االغ مسافرت مى کنید؟« یا 
» اصال معنى لگن ظرفشویى را مى دانى ؟« »هنوز هم روی تراس مرغ و جوجه 

نگه مى دارید؟«
اوای��ل پاپا به این مزخرفات فقط مى خندید،اما بعد اعصابش خراب مى ش��د 
و با این که پیانیس��ت بافرهن��گ و صلح طلبى بود، چند فحش آبدار نثارش��ان 
مى کرد.خاله زاده ها نمى توانستند اورا برای این که به سیاست نمى پرداخت،از 
بورژوازی متنفر نبود و تا حال نه فاشیس��تى را کتک زده و نه از او کتک خورده 
بود، ببخشندش.خودشان بادی به غبغب مى انداختند و مى گفتند که از همان 
بچگى در تجمعات دانش��جویى به رهبری ماریو کاپانا۲ ش��رکت کرده اند. سال 
1969تظاهرات کرد ه اند و در س��ال 1971 صحن دانش��گاه میالن را به تصرف 

در آورده اند.
ب��ا هم��ه ی تفاوت ها پاپا وخال��ه زاده ها همدیگر را دوس��ت داش��تند و پس از 

1  San Babila
2  Mario Capanna
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ه��ر دع��وا دوباره با هم آش��تى مى کردن��د. آن نوامبر تاریخى س��ال 196۳، آن 
انباری زیر شیروانى که تنگ هم مى خوابیدند و گاهى هم روی پشت بام ها ول 
مى گش��تند آن ه��ا را  به هم پیوند زده بود. همینک��ه بزرگترها  مى رفتند� عموی 
میالنى با گاری کهنه فروش��ى اش که گاهى عم��وی کالیاری هم همراهى اش 
مى کرد،خال��ه ی میالنى درخانه ی صاحب کار و خاله ی کالیاری مثل همیش��ه 
خل وچل با کاله فراموش نش��دنى پش��مى روی موهای بافته ی س��اردینى اش  
س��رگرم مطالعه در معماری خیابان کاسه رینگ هیرا�� آنها صاف و ساده از تنها 

پنجره مى پریدند روی پشت بام.
مادرب��زرگ س��ال ها بعد برای��م گفت که خواه��رش گاه بی��گاه از میالن زنگ 
مى زده و نگران پاپا بوده:این پس��ر چرا این قدر به همه چیز پش��ت کرده و فقط 
در موسیقى فرو رفته. چرا نمى رود دنبال دختر بازی،پسرهای او که کوچکترند 
همه دوس��ت دختر دارن��د. به مد هم که اصاًل توجه��ى ندارد.موهایش را کوتاه 
مى کن��د. در این دوره و زمانه فقط فاشیس��ت ها موهایش��ان کوتاه اس��ت و این 
طفلک بیچاره همه چیز هس��ت جز فاشیست.نمى دانست پاپا مویش را به این 
دلی��ل کوتاه نگ��ه مى داردکه وقت نواختن جلوی چش��مش را نگیرد.خاله جان 
به راس��تى برای او که دوست دختر نداشت و فقط با نت هایش سرو کله مى زد، 

نگران بود.
مادرب��زرگ همینک��ه گوش��ى تلف��ن را مى گذاشت،ش��روع مى ک��رد ب��ه گریه 
زاری چون مى ترس��ید که پس��رش هم همان طلس��مى را به ارث برده باشد که 
هر عش��قى را فراری مى ده��د. بچگى هایش را به تنهای��ى گذراند، بدون آن که 
دوس��تى را با خود ب��ه خانه بیاورد. پس��ربچه ی توداری بود. گاه��ى هم آن قدر 
احساس��اتى که دیگران را فراری مى داد.به دبیرس��تان که رفت کمى بهتر شد، 
البته نه آن چنان بنیادی. مادر بزرگ س��عى مى کرد به او بفهماند که در زندگى 
غیر از موس��یقى چیزه��ای دیگری هم وجود دارد. در این ب��اره با پدر بزرگ هم 
ح��رف زده بود،هرچن��د او فقط مى خندی��د. هردو به خوبى ش��ب ۲1 ژوئیه ی 
س��ال 1969 را بخاطر مى آوردند. همان لحظه ی نشس��تن آرمسترنگ در ماه و 
پسرش��ان حتى یک لحظه از تمرین  اجرای پاگانینى قطعه ی اپوسوس برامس 
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دست نکشید.کنسرت در ماه سپتامبر برگزار مى شد.

12
وقت��ى که برای مادربزرگ مس��لم ش��د که پیر ش��ده به من گفت ک��ه از مردن 
مى ترس��د. ن��ه از مرگ که همیش��ه آن را مث��ل یک خواب یا س��فر مى دید، بلکه 
ازخدا که گمان مى کرد به شدت از دستش عصبانى است.او این همه چیزهای 
خوب در زندگى به او بخش��یده بود، ولى با همه ی اینها مادربزرگ نتوانسته بود 
خوش��بخت باشد.این را خداوند امکان نداشت ببخشد.ته دلش آرزو مى کرد به 
راستى دیوانه باشد، چون اگر عاقل مى بود دیگرهیچ راهى برای نجات از آتش 

جهنم برایش متصور نبود.
البته پیش از آن که خدا او را به جهنم بفرستد، با او بحث مى کرد و تذکر مى داد 
ک��ه وقتى مخلوق��ى را با خصوصیاتى مش��خص مى آفریند، دیگ��ر او نمى تواند 
طوری عمل کند،انگار کس دیگری ست.او همه ی تالشش را کرده بود تا بخود 
بقبوالند، زندگى فعلى اش از آن چه همیش��ه در حس��رتش بوده و گاهى از زور 
دلتنگى نفس��ش را بند مى آورده هزار بار بهتر است. برای خیلى چیزها از خدا 
طل��ب آمرزش کرد:برای خراب کردن پیراهن کش��میری که پدربزرگ در میالن 
برایش خریده بود،برای قهوه ای که درس��الهای اول زندگى شان برای پدر بزرگ 
مى برد و طوری روی زمین مى گذاشت که انگار دارد برای سگى غذا مى گذارد، 
برای این که قدرت لذت بردن از روزهایى را که لب ساحل بودند، نداشت چون 

تمام مدت در انتظار آمدن ردوس به پوئتو بود.
برای آن روز زمستانى که پدربزرگ با کوهى از لباس های کوهنوردی که معلوم 
نبود از کجا کرایه کرده به خانه آمد هم طلب بخشش کرد.پدربزرگ مى خواست 
به یک تور کوهنوردی در س��وپرامونته1 بروند. با این که مادر بزرگ هیچ وقت به 

1  Supramonte
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کوه نرفته بود، نس��بت به این مس��افرت که از دفتر او برای کارمندان» س��الینه 
«برنامه ریزی شده بود، احساس خوبى نداشت.دلش مى خواست آن لباس های 
مس��خره ی کوهنوردی را از دس��ت او بیرون بکش��د. اما پدربزرگ پیگیرتر از این 
حرفها بود و مى گفت یک ساردینى واقعى باید جزیره اش را به خوبى بشناسد. 
پدربزرگ برای خودش فقط یک جفت کفش کوه زش��ت،یک ش��لوار گرمکن 
و یک پولیو زبر، یقور و س��نگین برداش��ته بود. برای زن و پسرش اما لباس های 
بهتری آورده بود. آخر س��ر مادربزرگ با بى عالقگى کامل گفت »باشد« و شروع 
ک��رد به آماده کردن پانینى در حالى که پدر بزرگ برعکس همیش��ه که کمکش 
مى کرد، بى مقدمه نشس��ت پش��ت پیانوی دون��ا لورتا و دونا فانى و ش��روع کرد 
ب��ه بازی ب��ا دگمه هایش. خدا مى داند چ��را. زود به رختخ��واب رفتند،آخر باید 
فردا ساعت پنج صبح سر قرار حاضر مى شدند. تا از آن جا با اتوبوس به سمت 
اورگوس��لو1 برون��د. اول از پونتا س��اپورنا۲ باال مى رفتند،بعد از فورس��تا مونتس۳ 
مى گذشتند، دره ی دوویلینو4 را دور مى زدند  تا به کوه هایى برسند که گنارگنتو5 

را به سوپرامنتو پیوند مى زند تا خود مامویادا6
همه جا از برف پوشیده بود.پاپا داشت از زور خوشى دیوانه مى شد در حالى 
ک��ه پ��س از طى چند متر دندان ه��ای پدربزرگ به هم مى خوردن��د و دیگران به 
او توصی��ه کردند ک��ه به جای کوهن��وردی به مهمان خانه دهک��ده برود. خوک 
کبابى و رشته فرنگى بخورد و عرق میوه جات بنوشد.اما او که بشدت کله شق 
بود،اصاًل حاضر به ش��نیدن هم نش��د. آنه��ا آمده بودند کوه های س��اردین را از 
نزدیک بشناس��ند. مخصوصًا آنها که از دریا و از زمین های  مس��طح مى آمدند، 

نباید آن فرصت را از دست مى دادند.
به فورس��تا موندس7 رس��یدند. یک��ى از معدود جنگل های دس��ت نخورده ی 

1  Orgosolo
2  Punta sa Purna
3  Foresta Montes
4  Dovilino
5  Gennargentu
6  Mamoiada
7  Foresta Montes
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س��اردین که س��نگ های چندین صد س��اله اش هیچگاه فرو نریخت��ه بود،غرق 
س��کوت و زیر برفى که تا س��ر زانو مى رسید. چیزی نگذشت که کفش و پاچه ی 
ش��لوار پدربزرگ خیس آب ش��د، اما او همانطور در س��کوت مى رفت. بدون این 
ک��ه توقف کن��د. آهنگ قدمهایش را ب��ا دیگران میزان کرده ب��ود. مادربزرگ اما 
جلو جلو مى رفت انگار تنها آمده و نه با ش��وهر و پس��رش. اما وقتى به پای دره 
رس��یدند، جایى که دریاچه ی الگودی اوالدی1ب��ا رنگ فیروزه ایش زیر یک الیه 
یخ نازک از کران تا کران کشیده شده و در تنهایى بى پایانش به نظر مى رسید که 

مربوط به جهانى دیگر باشد، ایستاد تا پاپا و پدربزرگ به او برسند.
  »ببینید،ببینید چقدر معرکه است.«

 همی��ن طور هم وقتى که از جنگل کاجهای س��وزنى ب��ا آن تنه های لطیف و 
در ه��م پیچیده و عطر آگین مى گذش��تند، با هیجان ایس��تاد، چند برگ الوان 
برداش��ت و یک دس��ته اکلیل کوهى چید تا وقتى دوباره به کالیاری بازگشتند، 
س��وپ گوش��تش را ب��ا آن معطر کند. بعد هم س��عى ک��رد قدم های��ش را در آن 
چکمه ی پوس��تى زیبا با قدم ه��ای پدربزرگ در آن کفش زش��ت وخیس تنظیم 
کند. آخر دیگر از دست او دلخور نبود، برعکس:بسیار متاسف بودکه نمى تواند 
عاش��ق اش باش��د. این موضوع آنقدرعذابش مى داد که دوباره از خود پرس��ید 
که چرا خدا عش��ق،این اساس��ى ترین موضوع زندگى را این طور خلق کرده که 
آدم هر چقدر هم که تالش کند، اگر خود عش��ق نخواهد هیچ فایده ای ندارد. 
مى ش��ود آدم مزخرفى هم بود مثل خود اوکه حتى شالش را به شوهرش نداده 
و ی��ا برعکس مثل ش��وهرش که ی��خ زده و همچنان به دنب��ال او در برف مى آید 
به جای آن که به مهمان خانه ی محلى برود و آن رش��ته فرنگى معروف و خوک 

کباب شده را بخورد. با این که این همه از غذا خوردن لذت مى برد.
در راه برگش��ت آن قدر دچار عذاب وجدان بود که در تاریکى اتوبوس س��رش 
را روی ش��انه ی ش��وهرش گذاشت و آه کشید. به وحش��ت افتاد. پدربزرگ مثل 

مرده ها  سرد و خشک شده بود.
به خانه که رس��یدند وان را پر از آب کرد و ش��ام پخت و این بار از زیاد مشروب 
1  Lago
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خوردن پدربزرگ به وحش��ت افتاد. البته او همیش��ه همی��ن قدر مى خورد ولى 
مادربزرگ تا حال توجه نکرده بود.

ش��ب خیلى خوبى ش��د، خیلى بهت��ر از قبل.در حالى ک��ه زیردامنى کهنه و 
ربدش��امبر تنش بود پاپا را به رختخواب برد و بعد به آش��پزخانه برگشت تا پیش 
از خواب یک س��یب بخورد و کمى هم خیالبافى کند.در همین حال پدر بزرگ 
سررس��ید و در را از داخل قفل کرد تا پاپا آنها را در ضمن بازی های معمولش��ان 
غافلگیر نکند. بعد از مادربزرگ خواس��ت تا ربدشامبر و زیردامنیش را در آورد و 
لخت روی میز دراز بکشد مثل یک دیس غذای حاضرو آماده. بخاری هیزمى را 
روشن کرد تا او سردش نشود وبرای دومین بار شام خوردن را ازسر گرفت.این بار 
هرچه مى توانست از نعمت های خداداد چشید و نوشید.زن را از سرتا پا مالید و 
نوازش کرد و پیش از آن که از چیزی امتحان کند مثال از آن سوسیس های لذیذ 
س��اردینى که از دهات س��رراه خریده بودند، مى گذاش��ت درشرمگاهش و بعد 
مى خورد. البته همان لغتى را مى گفت که در فاخش��ه خانه ها معمول است.زن 
غرق لذت بود.حس مى کرد دارد از خوشى مى میرد. دراین لحظه برایش عشق 
هیچ اهمیتى نداش��ت. فقط دلش مى خواست که این بازی هیچوقت به اتمام 

نرسد.در میان آه های بریده بریده مى نالید»مرا روسپى خود بدان«
پدرب��زرگ ش��راب را روی تن��ش ریخ��ت و لیس��ید و مکید.بیش��تر از هم��ه 

پستان هایش را که دیوانه اش مى کردند.
بعد یک باره خواست مجازاتش کند. شاید برای رفتاری که در کوه کرده بود و 
یا برای یک چیز دیگر.در رابطه با پدربزرگ هیچوقت دقیقًا معلوم نمى شد  چرا.
کمربندش را بازکرد و به او دستور داد که چهاردست و پا روی کف آشپزخانه راه 
برود و شروع کرد به زدنش. اما نه آنقدر محکم که دردش بگیرد یا جای ضربات 
روی کفل زیبایش بماند. مادربزرگ از همان زیر میز نوازشش مى کرد و بعد هم 
با دهان ارضایش کرد. دیگر در این کار برای خودش استادی شده بود.چندین 
بار کارش را قطع کرد تا از او بپرس��د که فاحش��ه ی خوبى است و چقدر تا حال 

کاسب بوده. آرزو مى کرد این بازی هیچوقت به اتمام نرسد.
مدتى به این کار گذشت  باالخره وقتیکه پدربزرگ چپقش را چاق کرد، مادر 
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بزرگ خودش را در گوشه ی تخت خواب جمع کرد و فوری به خواب رفت.

13
برعک��س ش��ب اولى را که ب��ا ردوس گذراند، پر از احس��اس ب��ود. چون برای 
اولین بار مهمترین موضوع دنیا را کشف کرده بود. مدت ها بیدار ماند و زیر نور 
کمرنگى که از پنجره به اتاق مى تابید، تماشایش کرد. وقتى که در خواب تکان 
مى خورد،انگار که صدای شلیک یا بمب شنیده باشد که به کشتى شان اصابت 
ک��رده و آن را از ه��م مى پاش��د، او به آرامى نوازش��ش مى کرد و مرد ه��م او را به 
سوی خود مى کشید و نشان مى داد که حتى در خواب هم بسیار به زن نزدیک 
است.مادربزرگ همه ی شهامتش را جمع مى کرد و خودش را به او مى چسباند. 
گردنش را مى گذاش��ت روی بازوی مرد و دس��ت اورا برس��رش. ای��ن قدر از این 
حالت که تا حال تجربه اش نکرده بود، خوشش آمد که نمى توانست تصور کند 
چطورممکن است وقتى آدم این قدر خوشبخت است بتواند بخوابد.از خودش 
مى پرس��ید که شاید عشاق احتیاجى به خواب نداش��ته باشند.هر چند عشاق 

هم بعد از مدتى نیاز به خوردن و خوابیدن پیدا مى کنند.
دفترچه ی س��یاه با حاش��یه ی قرمز حاال در دس��ت ردوس بود. معلوم شد که 
معلم سختگیری ست. برای هر غلط امالیى، هر تکرار بیجا و یا بى توجهى های 
دیگ��ر یکى م��ى زد در کونش،موهایش را به هم مى ریخ��ت و مجبورش مى کرد 
که همه را از س��ر بنویس��د.» اش��تباه اس��ت، اش��تباه « و ا را به سبک میالنى ها 
و جنوایى ه��ا مى کش��ید. مادربزرگ ذره ای ناراحت نمى ش��د. از این جور درس 

خواندن خیلى هم کیف مى کرد.
دیوانه ی موس��یقى کالس��یکى بود که او در گوش��ش زمزمه مى کرد. همه ی 
سازهای یک ارکستر را مى توانست تقلید کند. بعد از چند بار که برایش مى زد، 

ازاو اسم قطعه و آهنگسازش را هم مى پرسید.
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از اپ��را خوان��ى اش هم  خوش��ش مى آمد. فرق��ى نمى کردکه ص��دای زنانه یا 
مردانه باش��د و یا شعرمثاًل سروده های جورجیو کاپورنى یکى از دوستان دوران 
مدرس��ه اش. مادر بزرگ شعرهای او را خیلى دوست داشت. او را به جنوا،جایى 
که هیچ وقت در آن نبود مى برد. هر چند این حس را داشت که همه جا در شعر 
کمى به کالیاری ش��بیه اس��ت. او ه��م گمان مى کرد که زادگاه��ش وقتى که از 
دریا به ساحل مى نگری، عمودی است. یک بار که با قایق از سنت ایفیسیو1به 
کالی��اری باز مى گش��ت دید که ان��گار خانه ها روی هم بنا ش��ده اند. براس��اس 
تصاویر ردوس یا ش��عرهای دوس��تش، جنوا هم باید ش��بیه کالیاری باشد. و در 
ش��عرهای یک ش��اعر دیگر به نام دینو کامپان��ا که در تیمارس��تان از دنیا رفت � 
طفلک بیچاره � جنوا هزارتویى تاریک،نمناک و اس��رار آمیز بود تا آن لحظه که 
ن��ور مدیترانه ای با پرت��و مواجش بیاید و همه چیز را عیان س��ازد. آدم حتى اگر 
مى خواس��ت باش��تاب بگذرد، بازهم لختى درنگ مى کرد تا به نرده ای آهنى یا 
دیواری س��نگى تکیه کند و ببیند چطور دریا، آس��مان و آفتاب در جانش س��ر 
ری��ز مى کن��د و اگر نگاهش بازهم کم��ى باالتر مى رفت بام خانه ه��ا را مى دید و 
بالکن هایى پر از گلهای گالیول با لباس های شس��ته شده بر بند و پیچک های 
رون��ده و زندگى آدم ها که هر چند به نظر حقیر و گذرا بیاید، باز هم از رضایت و 

شادی پر است.
از خدمات مادربزرگ، ردوس نقش گیشا� این بازی دشوار � را به همه ترجیح 
مى داد. برای پدربزرگ ش��رح و تفسیر غذای شام فرداشب کافى بود اما ردوس 
در طلب داستان های جذاب،تشریح ساحل پوئتو یا دهکده ی زادگاه مادربزرگ 
و داس��تان هایى از زندگى روزمره و گذش��ته ها بود یا این که مى خواس��ت بداند 
مادربزرگ در ته چاه  چه احساسى داشته. سوال پشت سوال مى کرد تا همه ی 

جزئیات برایش روشن شود.
به این ترتیب مادربزرگ از پیله ی س��کوتش بی��رون آمد. حرف هایش تمامى 
نداش��ت.از تپ��ه ماهوره��ای ش��نى س��فید، س��احل ف��ون پوئتو،آس��مان آبى و 
کلبه های س��فید با راه های رنگارنگش��ان گفت که در زمس��تان و پس از طوفان 
1  
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باید به دنبالش��ان مى گش��تى. کوهى از شن،  ورود ی ش��ان را مسدود کرده بود 
و از زاویه ی نوار س��احلى مى شد  فکر کرد که منظره ای زمستانى پیش روست. 
مخصوصًا اگر هوا هم س��رد بود و تو پالتو به تن و کاله پشمى به سر و دستکش 
به دس��ت داش��تى و پنجره ی کلبه هم تخته کوب ش��ده بود. فقط خطوط آبى، 
نارنج��ى و قرمز و دریای پش��ت س��ر که هرچند نمى دیدی ام��ا حس مى کردی 

نشان از آن داشتند که طبیعت زمستانى در این جا سرابى بیش نیست.
تابس��تان ها تعطیالت ش��ان را آن ج��ا مى گذراندن��د. همس��ایه های خیاب��ان 
سولیس هم با بچه هایشان مى آمدند و هرکس چیزی را مى گذاشت در گاری و 
با خود مى آورد.مادر بزرگ لباسى مخصوص  ساحل را مى پوشید که جلو دگمه 
مى خورد و جیب های بزرگ گلدوزی ش��ده داشت. مردها ولى در تعطیالت و یا 
روزهای یک شنبه با پیژاما و حوله در ساحل مى گشتند و همه شان عینک های 
آفتابى ش��بیه به هم خری��ده بودند حتى پدربزرگ که مى گفت با عینک ش��بیه 

میمون الکى مى شود.
چق��در کالیاری، دریا و دهکده ی زادگاهش را با بوی چوب، آتش اجاق، پهن 

اسب، گندم و بوی نان تازه دوست داشت.
اما ردوس را بیشتر مى خواست، بیشتر از هرچیزی در دنیا.

وقتى با او بود از هیچ چیز ش��رم نداشت، حتى وقتى با هم ادرار مى کردند تا 
س��نگها دفع ش��ود. در طول زندگى همیشه به او گفته بودند انگار از دهکده ای 
در ماه به میان آنها افتاده و حاال این حس را داش��ت که با آش��نایى از همان جا 
برخ��ورد ک��رده و این از همه مهمت��ر بود. آن چیزی که تا ح��ال در زندگیش کم 

داشت.
ب��ه راس��تى پ��س از بازگش��ت از آسایش��گاه دیگر پی��ش نیامد ک��ه مادربزرگ 
نقاش��ى های دی��واری را  � هنوز هم در خانه ی خیابان مان��و وجود دارند� خراب 
کند یا کارهای دستى اش را بشکافد. هنوز هم پیش بند توربافتش را دارم و اگر 

خدا بخواهد روزی به بچه ام خواهد رسید.
و همینطور بچه ای که درش��کم مادربزرگ بود،پدرم، همه ی چیزهای اساسى 

را در زندگى داشت.
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دفترچه ی س��یاه با حاش��یه ی قرم��ز را ب��ه ردوس بخش��ید.دیگر وقتى برای 
نوش��تن نخواهد داشت. وقت زندگى کردن رسیده بود. ردوس فقط یک لحظه 

از زندگى مادربزرگ به حساب مى آمد و این زندگى ابعاد فراوانى  داشت.

14
چیزی از بازگشت مادربزرگ به خانه ی خیابان سولیس نگذشته بود که باردار 
ش��د. درتمام دوران حاملگى هیچ  مش��کل کلیوی نداش��ت. شکمش که بزرگ 
ش��د، پدر بزرگ و همس��ایگان نگذاشتند که انگش��تش را هم تکان بدهد، مثل 
یک جوانه ی نارس گندم هوایش را داشتند. برای پدرم یک گهواره  به رنگ آبى 
آس��مانى ساخته بودند. بنا به س��نتى قدیمى در آخرین لحظه آماده مى شد  تا 

چشم زخمى به بچه نرسد.
وقتى که پاپا یک س��اله ش��د، پدربزرگ اصرار کرد که جش��ن تولد بزرگى برپا 
کنند. محل جشن آشپزخانه بود. روی میز یک رومیزی دست بافت باز کردند. 
ی��ک دوربی��ن هم خری��ده بودو باالخره توانس��ت � طفل��ک بى ن��وا � از  خوردن 
یک کیک تولد امریکایى کرم دار با بیس��کوئیت ش��کالتى ل��ذت ببرد که رویش 
ش��معى هم گذاش��ته بودند.مادربزرگ در هیچ کدام از عکسها نیست.وقتى که 
همه ش��روع به خواندن آهنگ تولد مبارک کردند،او به اتاق خواب پناه برد و از 
بس احساس��اتى شده بود، زار زارگریس��ت.وقتى که همه به دنبالش رفتند و از 
او خواس��تند تا برگردد: گفت که نمى تواند باور کند که به جای آن همه س��نگ 
فرزن��دی بدنیا آورده و وقتى پدربزرگ و دوخواهری که از ده آمده بودند، دیدند 
که به ش��دت اش��ک مى ریزد ترس��یدند، دوباره دچار یکى از آن حمله ها شود و 
همه از جنونش خبردار گردند. اما مادر بزرگ از تخت برخاست، اشک هایش را 
پاک کرد و به آشپزخانه برگشت و پسرش را در آغوش کشید. با این همه باز هم 
در هیچ عکس��ى نمى ش��ود او را دید، چون با آن چشمهای پف کرده خودش را 
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زشت حس مى کرد در حالى که دوست داشت در جشن تولد پسرش زیبا باشد.
بعدها مادربزرگ بارها آبس��تن ش��د. اما همه ی تخمک هایى که مى توانستند 
برادران و خواهران پدر من باشند یک چیز اساسى کم داشتند. شاید به همین 
دلیل نخواس��تند به دنیا بیایند و در همان ماههای اول بى س��روصدا برگشتند 

سرجای اولشان.
س��ال 1954 به خان��ه ی خیابان مانو کوچ کردند. اولین کس��انى بودند که از 
جمع خانه خیابان س��ولیس مى رفتند و با این که این دوخیابان با هم فاصله ی 
چندانى نداش��ت، اوایل دلش��ان برای خانه تنگ مى ش��د. ب��ه همین دلیل هم 
پدربزرگ همه ی همسایگان قدیمى را روزهای یک شنبه به خانه ی جدید دعوت 
مى کرد.روی بالکن ماهى یا سوسیس کباب مى کردند و مى گذاشتند تا نانى که 
برآن روغن زیتون ریخته بودند روی آتش برش��ته ش��ود.اگر هوا خوب بود بیرون 

صندلى های تاشویى را که مال تابستان و کلبه ی ساحلى بود باز مى کردند.
مادربزرگ خیابان مانو را از همان آغاز دوست داشت یعنى از همان وقتى که 
پدربزرگ آن خانه ی ویران ش��ده و آن همه آوار را نش��انش داد. بالکن به سرعت 
تبدیل به باغچه ش��د. یاد انگور امریکایى و پیچک هایى مى افتم که از دیوار باال 
مى رفتند و گلهای ش��معدانى که براساس رنگ چیده شده بود� بنفش،صورتى 
و قرم��ز. در پاییز نوبت  گل کاغدی و نس��ترن بود و در تابس��تان، نرگس  و عطر 
جنون آور یاسمین و اقاقیا و درزمستان بوته های خارمصری با آن همه دانه های 

قرمز که ما مى توانستیم تمام خانه را برای سال نو تزئین کنیم.
وقتى که میس��ترال1 وزیدن مى گرفت، روسری به سر مى کردیم و مى دویدیم 
بیرون تا گلدان ها را به کنار دیوار بکشیم و رویشان را با نایلن بپوشانیم. گیاهان 
حساس��تر را به خانه مى آوردیم تا طوفانى که مى توانس��ت همه را جارو کند و با 

خود ببرد آرام بگیرد.

1  Mistral
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15
گاهى از خود مى پرس��یدم که ردوس به راس��تى عاشق مادربزرگ بوده. محل 
زندگیش را که مى دانست، اما  از خود نه آدرسى به جا گذاشته و نه حتى کارتى 
فرستاده بود.مى توانست با نامى دیگر مثال یک اسم زنانه امضا کند. مادربزرگ 
حتما دس��ت خطش را مى ش��ناخت. او همه ی ش��عرهایش را حف��ظ کرده بود.
نه ردوس نمى خواس��ت اور ا ببیند. ش��اید فکر مى کرد که دیوانگیش مى تواند 
مش��کل ساز ش��ود. شاید مى ترس��ید یک روز او را روی پله ی کوتاه خانه اش و یا  
در حیاط پش��تى ببیند،ببیند که ساعت ها در انتظارش مانده،زیر باران، در مه 
و یا خیس عرق اگر تابس��تان بود. تابس��تان های میالن با آن هوا خفه و گرمای 

کشنده اش.
فرض دیگری هم وجود داشت. شاید او هم عاشق شده بود. اما نمى خواست 
که مادربزرگ دیوانگى کند و همه چیز را برای او زیر پا بگذارد. چرا باید سراغش 
مى آمد و به این ترتیب همه چیز را خراب مى کرد؟ جلوی رویش ظاهر مى ش��د  
و مى گفت »این جا هستم. آن زندگى که مى توانستى داشته باشى،اما نداری« 
و  زن بیچ��اره را زیر فش��ار مى گذاش��ت؟ انگار به اندازه ی کاف��ى در زندگى رنج 
نکشیده بود. آن باال درانبار غالت که زندانیش مى کردند و او موهایش را قیچى 
مى کرد و با چاقو دس��تش را مى برید یا در چاه و در آن چهارش��نبه های معروف 
که ساعت ها زیر لوال ورودی پیچک پوش خانه مى نشست و به در خیره مى شد.
و ب��رای چنین فداکاری و گذش��تى � صرفنظر از دیدار برای این که معش��وق 

بیش از این عذاب نکشد� باید براستى عاشق زن بوده باشد.

16
 همیشه از خود مى پرسیدم � البته بدون آن که با کسى در این مورد حرف بزنم 
� که ممکن اس��ت ردوس پدر واقعى پاپا باش��د. وقتى که درسال آخر دبیرستان 
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به جنگ جهانى دوم رس��یدیم و معلم پرسید که آیا پدر بزرگ مان جنگ شرکت 
داشته،جواب بله  سرزبانم بود.

پدر بزرگ من سرگرد لشکر سوم نیروی دریایى بود و در ناو نفربر تریسته خدمت 
مى ک��رد. در ماه م��ارس 1941 در کاپ ماتاپن1 جهن��م را تجربه کرد،آنوقت که 
بمب های انگلیس��ى در لنگرگاه پاالئو۲مى افتادند در آب � و در عین حال اولین 
باری که در س��اردین بود و دریای ما را اقیانوس��ى دید با موج های بلند به رنگ 
سرخ.پس از آتس بس مابین متفقین و ایتالیا در کشتى جان د وینه۳ به اسارت 
نیروهای آلمانى افتاد و به اردوگاه هینزرت در فرانس��ه اعزام ش��د وتا زمس��تان 
سال 1944 در آن جا زندانى بود. یعنى تا زمانى که آلمانى ها زیر برف سنگین 
و س��رمای سوزنده عقب نش��ینى به سمت ش��رق را آغاز کردند، کسى که توان 
ادامه راه را نداش��ت یا با گلوله به قتل مى رس��ید یا جمجه اش با ضربه ی قنداق 
تفنگ در هم مى شکس��ت.اما خوش��بختانه این اس��رای جنگى به موقع توسط 
متفقین آزاد شدند و پزشک امریکایى برای این که جان پدر بزرگ را نجات دهد 

ناچار به بریدن یک پای او شد.
باوج��ود پای چوبى به گفته ی مادربزرگ او م��رد زیبایى بود. همان مردی که  
از همان روز اول در آسایش��گاه مخفیانه تماشایش مى کرد. مرد مطالعه مى کرد 
و او نظربازی.  گردن باریک و جوانش  که روی کتاب خم ش��ده بود، چش��مان 
یش��مى اش، لبخندش، بازوهای قوی اش که از زیر آس��تین ب��اال زده پیدا بود، 
دس��ت های بزرگ و باری��ک و بچگانه اش، دس��ت های یک پیانیس��ت و همه ی 
چیزه��ای دیگ��ری که یک عمر دلش برایش��ان تنگ ش��د.دلتنگى پدیده ی غم 
انگیزی است،هرچند گاهى هم مى تواند باعث کمى سرزندگى و شادی شود.

1  Kap Matapan
۲  Palau
3  John de Vinne
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17
در کهنس��الى بیم��اری کلی��وی دوباره ب��ه س��راغ مادربزرگ آمد و م��ن هر دو 
روز یک ب��ار ب��ه خیابان مانو مى آم��دم تا او را ب��رای دیالیز همراه��ى کنم. چون 
نمى خواست برایم زحمتى اضافه ایجاد کند،همیشه مى آمد پایین و در خیابان 
مى ایستاد. کنارش یک کیف قرار داشت که در آن پیراهن خواب، دمپایى و یک 
ش��ال مى گذاشت. پس از دیالیز همیشه حتى در تابستان هم سردش مى شد. 
هنوز موهای پرپشت و سیاه، چشمان درخشان و دندان های سالم و کاملش را 
داش��ت. اما دس��ت و پایش بر اثر آن همه سرم سوراخ سوراخ شده بود. پوستش 
زرد رنگ و خودش به ش��دت الغر به نظر مى رسید طوری که وقتى در ماشین و 

کنارم مى نشست، حس مى کردم کیف روی پایش مى تواند رانش لهش کند.
ی��ک روز در خیاب��ان به انتظار نایس��تاده بود. فکر کردم ش��اید حالش خیلى 
خوب نباشد و نتواند به تنهایى از پله ها پایین بیاید. به طرف در رفتم و زنگ زدم 
تا به موقع برای دیالیز برس��یم، آخردر بیمارس��تان خیلى مقرراتى بودند. وقتى 
که هیچ اتفاقى نیفتاد، ترس��یدم که ش��اید بیهوش ش��ده باش��د و با کلیدی که 
خودم داشتم در را گشودم. به نظر مى رسید که در کمال آرامش خوابیده باشد. 
لب��اس پوش��یده و آماده بود. کیفش هم کنار تخت قرار داش��ت. هر چه س��عى 
کردم بیدارش کنم نش��د. قلبم فشرده شد. وقتى که فهمیدم مادر بزرگ مرده، 

سردرگمى و غصه ی ناشناسى به جانم هجوم آورد.
فقط یادم است که به گوشى تلفن چسبیده بودم و دلم مى خواست به کسى 
زنگ بزنم تا بیاید و او را بیدار کند. مدتى طول کشید تا فهمیدم دیگر از دست 

هیچ پزشکى کاری بر نمى آید.
تازه بعد از مرگ مادربزرگ فهمیدم که او پیش از جنگ مدتى را در تیمارستان 
گذران��ده بود. مادر و پدر مادرب��زرگ با اتوبوس به کالیاری آمدند و بیمارس��تان 
روان��ى مونت��ه کارل��و1را از نزدی��ک دیدند و رویش��ان اثر خیلى خوبى گذاش��ت. 

احساس کردند مى توانند دخترشان را به دست  آنها بسپارند.

1  Monte Carlo
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پاپا چیزی در این مورد نمى دانست. خاله هایش نه به او بلکه به مادرم گفتند، 
آن ه��م پیش از آن که با پدر ازدواج کند.مادر را پنهانى به ده دعوت کردند تا به 
او بگوین��د که چه خونى در رگهای ش��وهر آینده اش جری��ان دارد.خونى که در 
آینده به بچه هایش هم خواهد رس��ید.آنها این فدا کاری را کردند چون ش��وهر 
خواهرش��ان نخواس��ت این قدر از خود مایه بگذارد و چشم عروس آینده اش را 
ب��از کند هر چند که خودش از همان م��اه مه معروف که به عنوان جنگ زده به 
دهشان آمد،مادربزرگ را آن طور که ساردینى ها مى گویند با همه ی رنگ هایش 
شناخته.البته خاله ها نمى توانند به او که مرد فوق العاده ایست ایرادی بگیرند و 
هر چند که کمونیست و بى خداست برای خانواده کمک بزرگى بوده و خودش 
رابا این ازدواج فدای خانواده کرده. آن هم با زنى که عالوه برسنگ کلیه مشکل 
عقلى هم داش��ت و البته مشکل اساسى اش هم همین بود.وقتى که مادربزرگ 
یعن��ى دخت��ر بزرگ ش��وهر ک��رد و رفت ت��ازه پ��ای خواس��تگارهای خواهرهای 
دیگر به خانه ش��ان باز ش��د. خواهرهای بیچاره که تاحال کسى توجهى به آنها 
نمى کرد،باالخره توانس��تند زندگى معمولى داش��ته باشند، بدون مادربزرگ که 
خ��ودش را در انبار غ��الت زندانى مى کرد و موهایش را طوری مى چید که انگار 

گری گرفته باشد.
و مادر حتما مى فهمد که آن ها چرا موضوع را به خواهرزاده شان نگفتند. آخر 
کاری از دس��ت او بر نمى آید. پس��رک را نمى توان برای خونى که در رگ هایش 
جاریست مسئول دانست. اما او، یک دختر جوان و سالم باید چشمش را خوب 
باز کند تا به چاه نیفتد.به این ترتیب مادر روی نیمکت نشس��ت و در حالى که 
یک فنجان لبه طالیى دردست داشت و بشقابى پر از بیسکوئیت های ساردینى 

جلویش بود به داستان های خاله های شوهر آینده اش گوش داد.
تیمارس��تان به نظر جد و جده ام محل مناس��بى برای مادربزرگ رس��ید. دورو 
برش جنگلى انبوه بود پراز کاج س��احلى،درختان س��یب، سرو و درختچه های 
خرزهره و گل های میمون و در همه ی جاده هایى که به آن جا منتهى مى ش��د 
و م��ادر ب��زرگ مى توانس��ت در آن پیاده روی کند، بوته های تمش��ک وحش��ى و 
یوهانس��بر روییده بود. از اینها گذشته س��اختمانش هم فقط یک عمارت نبود 
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ک��ه در آدم وحش��ت ایجاد کند، بلک��ه مجموعه ی چندین وی��الی کوچک و ترو 
تمیز بود که در اوایل قرن بیس��تم س��اخته ش��ده و در میان باغى بزرگ محصور 
بود. دخترشان را در بخش بیماران » آرام « بستری کردند. یک ویالی دو طبقه 
که ورودی زیبای شیشه ای داشت بایک اتاق نشیمن و دوتا سالن غذا خوری و 
هش��ت اتاق خواب. اگر از حفاظ پله ها مى گذشتیم هیچ عالمت دیگری از این 

که در این محل بیماران روانى نگه داری مى شوند به چشم نمى خورد.
چ��ون مادر ب��زرگ حقیقت��ًا » آدم آرامى « بود. ش��اید مى توانس��ت در یکى از 
ویاله��ای کوچکى که کارکنان بیمارس��تان زندگى مى کردن��د و کتابخانه و اتاق 
مطالعه داش��ت ساکن شود. آن جا حتما زیر نظر پرستارها فرصت مطالعه رمان 
و نوش��تن و سرودن ش��عر را هم پیدا مى کرد. با آنهایى که تقریبا یا شدیدًا بیمار 
بودن��د در تماس ق��رار نمى گرفت و هیچوق��ت گذارش به س��لول های انفرادی 
نمى افتاد یا بسته شدن به تخت را تجربه نمى کرد. پدر و مادرش فکر مى کردند 
ک��ه او در ه��ر ص��ورت آن ج��ا روزگار بهتری خواهد داش��ت. چون اگ��ر او دچار 
حمله ی عصبى مى شد، از دست آن ها چه کاری ساخته بود، جز آن که او را در 
انبار غالت که پنجره های شبکه دار داشت زندانى کنند یا با ملحفه های پاره به 
تخت ببندندش ؟در آسایشگاه اما از میله های پنجره خبری نبود. این جا دکتر 
فرانک بود که برای آسایش��گاه مونستر لینگر1 پنجره هایى با قفل ایمنى کشف 

کرده بود و قاب آهنى نامرئى برای شیشه ها.
جد و جده ام یک برش��ور اطالعاتى و فرم نامنویس��ى را از بیمارس��تان روانى 
کالی��اری با خود ب��ه خانه آوردند.آنها ع��الوه براین که باید دخترش��ان را راضى 
مى کردند تا قبول کند برای یک سری آزمایش در آن جا بستری شود،خودشان 
هم باید در این باره فکر مى کردند. تازه ایتالیا هم وارد جنگ شده بود و این کار 

را دشوارتر مى کرد.
در خانه که در هرصورت نمى توانس��تند  نگه��ش دارند.هرچند که او فقط به 
خود و وس��ایل ش��خصى اش آس��یب مى رس��اند و خطری برای دیگران نداشت 
اما در روستایش��ان انگشت نما ش��ده بودند. همه خانه شان را نشان مى دادند و 
1  Münsterlinger Irrenanstalt
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مى گفتند » خانه ی دختر دیوانه آن جاست.«
از بچگ��ى مادربزرگ اس��باب آبروریزی بود. آن وقت ها هم یک بار در کلیس��ا 
همینکه چش��مش به پس��ری افتاد و حس کرد که از او خوش��ش مى آید، دیگر 
ولک��ن معامله نبود. این قدر س��رش را به طرف نیمکت ه��ای مردانه مى گرداند 
و چش��م و ابرو آمد تا توجه پس��رک هم جلب ش��د. بعد هم که سنجاق سرش را 
باز کرد و خرمن موهای س��یاه انبوه و براق، این ابزار ش��یطانى برای وسوسه ی 
مردان را برش��انه ریخت.جده ام در حالى که دخترش � آن وقت ها تنها فرزندش 
� را به دنبال مى کشید از کلیسا فرار کرد. درحالى که دخترک فریاد مى کشید» 
اما من او را دوست دارم، او هم همینطور «. همینکه به خانه رسیدند مادر بزرگ 
در را بس��ت و با هر چه که دم دس��تش بود از کمربند گرفته تا پمپ دستى آب و 
تس��مه ی زیر شکم اسب به سر و بدن او کوبید. بالیى به سر دخترش آورد که او 
بى حال و هوش مثل یک عروسک روی دستش افتاد. بعد کشیش را صدا کرد 
تا ش��یطان را از وجود مادربزرگ بیرون بکش��د. اما کش��یش فقط او را دعا کرد و 

گفت که  دختر خوبى است وهیچ چیز شیطانى در او دیده نمى شود.
ج��ده ام ای��ن داس��تان را به دفع��ات تعریف مى کرد ت��ا به این ترتی��ب به همه 
بفهماند که هر چند مادربزرگ دیوانه است، اما انسان خوبى است و در خانه ی 
او هی��چ خطری کس��ى را تهدید نمى کند.هرچند که ب��رای اطمینان کمى هم 
دعا ی باطل سحر در خانه نگه مى داشت تا پدر بزرگ پیدا شد و با او ازدواج کرد.

خاله ه��ا بیماری م��ادر را یک نوع هاری عش��قى مى نامیدند. فق��ط الزم بود 
س��ایه ی مردی در آستانه ی خانه پیدا شود و به او لبخندی بزند یا نگاهش کند� 
و چون او براس��تى زیبا بود این ماجرا مرتب پی��ش مى آمد � دیگر کار تمام بود و 
مادربزرگ او را معش��وق خود مى دید و منتظر مى مان��د تا طرف بیاید وبه پایش 
بیفتد و یا از او تقاضای ازدواج کند. بعد هم یک س��ره در دفترچه ی لعنتى اش 
مى نوش��ت، هم��ان که ه��ر چه دنبالش گش��تند تا به دکتر تیمارس��تان نش��ان 

بدهند،موفق به پبدا کردنش نشدند.
دیگر زمانى رس��ید که همه مى دانستند هیچکس به خواستگاری او نخواهد 
آمد.او که بهترین لباس��ش را به تن مى کرد، گوش��واره به گوش مى آویخت،یک 
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س��ره لبخند مى زد���� آه، براس��تى زیبا ب��ود� و روی نیمکت در می��ان پیچک ها 
مى نشس��ت و به در خیره مى ش��د، انگار هیچ چی��ز را نمى فهمید، انگار همین 
االن از دهک��ده اش در ماه به این جا قدم گذاش��ته باش��د. بعد مادرش خبردار 
ش��د که او برای مردانى که به انتظارش��ان مى نش��یند نامه و ش��عرهای عاشقانه 
مى نویس��د.وقتى خواهرشان باالخره پذیرفت که هیچکس به سراغش نخواهد 
آمد، ش��روع کرد به بازی در آوردن، خودش را پرت کرد روی زمین، مى خواست 
ه��م خودش و هم هر چه را که داش��ت، نابود کند. آنه��ا هم مجبور بودند او را با  

پارچه هایى که به قطع قیطان بریده بودند به تخت ببندند.
خاله ها عقیده داش��تند ک��ه در حقیق��ت مادربزرگ هیچوقت خواس��تگاری 
نداشته، آخر چه کسى از روستای خودشان حاضر مى شد به به خواستگاری او 
بیاید. برای آنها چاره ای جز دعا کردن باقى نمى ماند، باید از خدا مى خواستند 
به آن ها رحم کند و یکى را به سراغ شان بفرستد که برایش رسوایى داشتن یک 

دیوانه در خانه مهم نباشد.
در ماه مه سال 194۳ داماد آینده شان بعنوان جنگ زده و هنوز عزادار برای 
همس��ر و کس و کار به روستایشان آمد و او را با تمام رنگ هایش دید. احتیاجى 
ب��ه توضیح نبود. بهار ب��رای مادربزرگ بدترین فصل س��ال به حس��اب مى آمد.

اوقات دیگر خیلى آرامتر بود. توی کرتها گل مى کاشت، در مزرعه کار مى کرد، 
نان مى پخت، رومیزی مى بافت، کف چوبى ورودی را برس مى کشید،به مرغها 
و خرگوش ها با محبت فراوان غذا مى داد و روی دیوار نقاش��ى هایى مى کش��ید 
که از بس زیبا بودند دیگر اهالى روس��تا هم طالبش ش��دند.چون جده ام دلش 
مى خواس��ت مادربزرگ س��رگرم باش��د برای کار مادربزرگ از همس��ایگان پولى 

نمى گرفت که البته این کار به نظر خاله ها زیاد درست نبود.
پدربزرگ در یکى از همان ش��بهای اول ورودش به روس��تای آن ها و س��ر شام 
در حالى که یک بش��قاب پر از مینس��ترونه »یک نوع س��وپ غلی��ظ ایتالیایى با 
سبزیجات،گوش��ت و یک ن��وع ماکارونى گرد«جلویش ب��ود، از خانه ی خیابان 
مان��و، از بمباران و کش��ته ش��دن ک��س و کارش گفت ک��ه در آن س��یزده مه  در 
خانه شان جمع شده بودند تا تولدش را جشن  بگیرند. همسرش به او قول یک 
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کیک تولد را هم داده بود. وقتى به خانه برمى گشت، صدای آژیر خطر را شنید 
و گمان کرد که همه به مکان امنى در حاشیه ی پارک شهر رفته اند. اما در آن جا 

کسى از آشنایانش را پیدا نکرد.
آنشب مادر بزرگ رختخوابش را ترک کرد و افتاد به جان گلدوزی هایش، بعد 
هم رفت سراغ دیوار و روی همه ی نقاشى ها رنگ پاشید و سر آخر تیغ های گل 
رز را به صورت و پیکر خود کش��ید. روز بع��د داماد آینده ی خاله ها تالش کرد تا 
با مادربزرگ حرف بزند، اما او خود را در طویله زندانى کرده بود.مرد هم جلوی 
در بسته در حیاط ایستاد و گفت که کاردنیاست دیگر. همیشه همینطور است. 
هم چیزهای وحش��تناک در زندگى وجود دارد و ه��م چیزهای خیلى زیبا مثل 

نقاشى های دیواری و گلدوزی های او. چرا همه ی آن ها را خراب کرده؟
مادرب��زرگ از داخ��ل طویله جواب عجیبى ب��ه او داد » ش��اید کارهای من به 
نظر ش��ما زیبا بیاید. اما این طور نیس��ت.همه شان زشتند.من باید مى مردم نه 
زن ش��ما. او آن چیز مهم را در زندگى داش��ت که وجودش به هر چیزی زیبایى 
مى دهد. من اما آن را ندارم. من زشتم. باید به زنجیرم کشید. آن کسى که باید 

مى مرد منم.«
پدر بزرگ مى خواست بداند» به نظر شما اما آن چیز مهم چیست دخترخانم 

عزیز؟«
ام��ا از طویل��ه هیچ صدای��ى نیامد و بعدها ه��م وقتى که  بع��د از یکى دوماه 
حاملگى سقط جنین مى کردهمیشه مى گفت که هیچوقت مادر خوبى نخواهد 
ش��د،چون مهمترین چیز زندگى را ندارد و به دلیل همین فقدان بچه هایش به 
این زندگى قدم نمى گذارند. پس دوباره درها را مى بست و مى رفت کره ی ماه.

خاله ها پس از آن که همه ی قصه را گفتند،مادر را تا ایس��تگاه اتوبوس بدرقه 
کردند. آنها بسته ای از بیسکوییت، کالباس و نان دهاتى ساردینى هم گذاشتند 
زی��ر بغل مادر،موهای ص��اف و بلندش را که آن وقتها به کمر مى رس��ید نوازش 

کردند و از او که منتظر اتوبوس بود، پرسیدند که مى خواهد چه کاره شود
ماما پاسخ داد » نوازنده ی فلوت «

این که س��ر جای خودش اما به چ��ه کاری مى خواهد بپردازد، یعنى یک کار 
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واقعى؟
مادر چندین بار دیگر پاسخ داد که مى خواهد نوازنده ی فلوت باشد.

خاله ها نگاهى با هم ردوبدل کردند و حدس این که در سرشان چه مى گذرد 
زیاد دشوار نبود.

18
ای��ن قص��ه را ماما  پس از مرگ مادربزرگ برایم گفت. این همه س��ال  ماجرا را 
ب��ه هیچک��س نگفته بود و اصال هم از این که مرا پی��ش مادربزرگ که خیلى هم 
دوستش داشت بگذارد، نترسیده بود. ماما عقیده داشت که ما باید خیلى هم از 
مادربزرگ ممنون باشیم، چون او ما را از آشفتگى در امان نگاه داشته،آشفتگى 

که مى توانست دامن پدر یا مرا بگیرد.
ب��ه نظ��ر ماما در ه��ر خانواده ای ی��ک نفر باید ای��ن بهم ریختگ��ى را به جان 
بخرد. چون این قانون زندگى است. گاهى نظم و گاهى بى نظمى. درغیر این 
صورت چرخ دنیا نمى چرخد. اگر ما شبها بدون کابوس مى خوابیم،اگر زندگى 
زناش��ویى پدر و مادر بدون مرافعه پیش مى رود،اگر من با اولین عش��قم ازدواج 
کرده ام، اگر ما دچاربحران اضطراب نیس��تیم و هیچ کدام از ما تاحال دست به 
خودکش��ى نزده یا خودش را توی کانتینر آشغال نیانداخته و ناقص نکرده فقط 
و فقط کار مادربزرگ است. از او باید ممنون باشیم که بهای سنگینى را پرداخته 
اس��ت.در هر خانواده ای باید کسى باش��د که این بار سنگین را به دوش بکشد 

تا توازن میان نظم و بى نظمى بهم نریزد و چرخ جهان از گردیدن باز نماند.
مادربزرگ مادریم سینیورا لیا در اصل آدم بدجنسى نبود.او با تمام قوا کوشید 
تا به زندگیش نظمى بدهد و متاسفانه هیچ وقت موفق نشد و فقط ضرر و زیان 
ب��ه بار آورد.او آن بیوه ای که ادعا مى کرد، نب��ود ومادر هم به این دلیل که پدر و 
م��ادرش دختر عمو پس��ر عمو بودند نام خانوادگى مادرش را بر خود نداش��ت.
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به دلیل عش��قش به دریا و تنفرش از دهش��ان گاوی که مى گفت جای بس��یاز 
زش��تى است، آن جا را ترک نکرده بود.مادر از همان بچگى اینها را مى دانست، 
اما س��ینیورا لیا درمقابل مردم که مى پرسیدند، چرا ماما نام خانوادگى مادرش 
را دارد به همان افس��انه ی پسر عمو مى چس��بید.هربار که ناچار به نشان دادن 
شناس��نامه مى شد،  ترس شدیدی به جانش مى افتاد که نکند دوباره بحث نام 
خانوادگى مشترک پیش بیاید. بنابراین سعى مى کرد خیلى کوتاه پاسخ گوید. 
به خود اجازه ی صمیمى ش��دن با هیچکس را نمى داد و سعى مى کرد زبان هر 

کسى را که از حقیقت خبر دارد با دادن رشوه ببندد. از دکتر گرفته تا معلم.
اگر کس��ى از مادران بى ش��وهر به عنوان فاحش��ه نام مى برد سینیورا لیا با او 
هم صدا مى ش��د و همینکه به خانه مى رسیدند،ماما به اتاقش مى رفت تا اشک 

بریزد.
اما مادرم با نواختن فلوت و بعد هم با پاپا خود را راضى کرد. برای او به جز این 
دو چیز دیگری اهمیت نداشت. همینکه با پاپا دوست شد خانواده اش را عوض 
کرد. این خانواده ی جدید یک خانواده ی درس��ت و حسابى بود و از آن گذشته 
پدربزرگ جای پدری را که هیچوقت نداشت، گرفت. برایش اسفناج های دست 
چین مى آورد. مارچوبه مى خرید. صدف مى  پخت چون مى دانست که عروسش 
کمب��ود آهن دارد و هروقت که به چش��مه های آب معدنى دولیانووا1 مى رفت تا 
برای مادربزرگ آب معدنى بیاورد� آخر مش��کل کلیه اش دوباره برگش��ته بود� به 
مزارع اطراف سر مى زد تا برای عروسش چیزهایى را که در شهر یافت نمى شد،  
بخرد و همیشه با دست هایى پر از تخم مرغ تازه،نان دهاتى خوشبو و میوه های 
طبیع��ى و مواد نزده برمى گش��ت. گاهى ماما هم با او مى رفت. یک بار عاش��ق 
بچه خروس��ى یتیم ش��د که تک و تنها افتاده بود. آن وقت پدر و مادرش��وهرش 
اج��ازه دادند تا آن خ��روس را بی��اورد و در خانه ی خابان مانو نگ��ه دارد. به این 
ترتیب نیکى۲ خروس جوان هم به جمع خانواده اضافه ش��د. این اولین حیوان 
خانگى ماما به حس��اب مى آمد. در خانه ی سینیورا لیا همچین کاری غیر قابل 

1  Dolianova
2  Niki
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تصور بود. وقتى که پاپا نبود� یعنى تقریبا همیش��ه � پدر بزرگ عروسش را سوار 
مى ک��رد و به هر کجا که مى خواس��ت، مى ب��رد. همینکه او  دی��ر مى کرد یا هوا 
تاریک مى شد، پدر بزرگ لباس پوشیده و آماده مى نشست تا اگر الزم شود برود 

دنبالش.
طبیعت��ًا  مادرب��زرگ نه بدلیل زش��تى گاووی آن ج��ا را ترک کرد، ن��ه به دلیل 
دعواه��ای خانوادگى. گاووی یک دهکده ی بس��یار زیبا و کوهس��تانى اس��ت. 
خانه های دو تا سه طبقه که بیشترشان روی هم،طبقه طبقه بنا شده اند. گاهى 
این طور به نظر مى رس��د که بعضى هاشان با طنابى نامرئى در میان دو خانه ی 
باال و پایین آویزانند. پایین هم در باغچه های پر از سایه تا چشم کار مى کند گل 
و گیاه مى بینى مخصوصًا هورتنس��ینه که به نور حساس است و رطوبت فراوان 
مى خواهد تا رش��د کند. از بعضى جاهای دهکده مى شود الگو دی گوسانا1 را 
دید که درطى روز رنگ عوض مى کند. از صورتى به خاکس��تری، قرمز و بنفش 
مى رس��ید و در روزهای صاف و بى ابر ومه هم مى ش��د از همان جا دریا را دیدو 

خلیج اوروسای۲.
او از خانه فرار کرده بود. هجده س��اله بود و از چوپانى که قبال  برایش��ان کار 
مى کرد، حامله شده بود. مرد در اوایل دهه ی پنجاه به شمال مهاجرت کرده اما 
پس از اصالخات ارضى و کمک های دولتى برای جنوب به آن جا بازگشته بود. 
باهمسر شهری اش که هیچوقت به جزیره عادت نکرد. کمى پول کنار گذاشته 

بود تا بتواند بدون پرداخت اجاره روی زمین خودش گله داری کند.
س��الى که س��ینیورا لیا از خانه گریخت س��ال امتخان نهایى برای دیپلم بود.
به دبیرس��تانى در ن��ورو۳ مى رفت و دانش آم��وزی فوق العاده ب��ود. در کالیاری 
مس��تخدم خانه ای ش��د و ماما را که نوزادی بیش نبود ، هن��گام کار نزد راهبه ها 
مى گذاشت.وقتى ماما کمى بزرگتر شد، او سال آخر را دوباره خواند و دیپلمش 
را گرفت. شبها وقتى از سر کار برمى گشت و بچه را مى خواباند درس مى خواند.

دیگر مستخدم نبود و در یک اداره کار گرفته بود، حتى موفق شد خانه ای برای 
1  Lago di Gusana
2  Orosei
3  Nuoro
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خ��ود بخرد. نه خیلى زیبا، اما پاکی��زه و منظم که آن را به میل خود مى گرداند. 
با دس��ت هایى به قدرت چوب گردو و سختى سنگ های گرانقیمت زادگاهش. 
هی��چ وقت از زندگى ب��ى رنگ و بویش که در آن فقط ب��ه اندازه ی یک لحظه ی 
گذرا خوشبختى را تجربه کرده بود، شکایت نکرد.لحظه ای که بارها از آن برای 

مادرکه از بچگى مى دانست پدرش کیست، حرف زد. 
به جای آن داس��تانى سر هم کند برای دخترش گفت که یک روز اتوبوسى را 
که به نورو مى رفت از دس��ت داد و چون دانش آموز درس خوان و نمونه ای بود 
به گریه افتاد. همانوقت پدر ماما که مى خواس��ت برود سرکار به او برخورد کرد. 

مردی بسیار خوش تیپ، دوست داشتنى و باهوش ولى متاسفانه متاهل 
» صبح بخیر دونا لیا «

» صبح بخیر«
در س��پیده دم با هم از طبیعت وحشى که انگار فقط برای آن ها ساخته شده 
بود گذش��تند. آن چنان در گرداب بى خیالى و سبکس��ری گیر کرده بودند که 
گمان مى کردند، شانسى برای خوشبختى به آن ها ارزانى خواهد شد. از آن روز 
ب��ه بعد دونا لی��ا مرتب از اتوبوس جا مى ماند.به مرد چیزی از قصدش برای فرار 
نگفت. نمى خواس��ت زندگى آن بیچاره و زن ش��هر  اش را  که درساردین خود را 

غریبه مى دید وحتى نمى خواست بچه دار شود، خراب کند.
برای خانواده فقط یک نامه به جا گذاش��ت که نگران نباش��ند، از آن ها طلب 
بخش��ش کرد و گفت که باید در جای دیگری به زندگیش ادامه دهد. جایى هر 
چه دورتراز گاووی. نوش��ت که او دیگر نمى تواند آن جا و کل س��اردین را تحمل 
کند.شاید به کوته د آزور1 برود یا به منطقه ی لیگوریا.  همه مى دانستند که او با 

چه عالقه ای از مونته گواری باال مى رفت تا دریا را نظاره کند.
اوای��ل هر روز زن��گ مى زد. البته نمى گفت کجاس��ت. خواهر بزرگترش که به 
جای مادری که س��رزا رفته بود، به حس��اب مى آمد، اشک مى ریخت و مى گفت 
که پدر از خجالت خانه نش��ین ش��ده و برادرها تهدید کرده اند او را هر جا ش��ده 
گیر مى آورند و س��ر به نیس��ت مى کنند تا این لکه ی شرم از دامان خانواده پاک 
1  Cote de Azur
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شود.
س��ینیورا لیا ه��م دیگر زنگ نزد و برای همیش��ه ب��ا عش��ق و آرزوهایش وداع 
ک��رد. پس از گرفت��ن دیپلم هم هم��ه ی کتاب هایى را که با هنر و ادبیات س��رو 
کارداش��تند، بست و گذاش��ت کنار. وقتى که ماما تصمیم گرفت نواختن فلوت 
را ش��روع کند،فق��ط به این ش��رط موافقت  کرد که موس��یقى را فق��ط به عنوان 

سرگرمى در کنار مسائل مهم زندگى داشته باشد. 
پ��س از مرگ س��ینیورا لی��ا � وقتى که س��رطان غدد لنفاویش را چون س��نگ 
سخت و خونش را چون آب رقیق کرد، هنوز خیلى جوان بود.مدتها خانه نشین 
شد. آخر بعد از شیمى تراپى موهایش را ازدست داده بودو از گذاشتن روسری 
خجالت مى کشید.� ماما تصمیم گرفت که پدرش را پیدا کند. مادرش هیچوقت 
نام پدر را به او نگفته بود. اما ماما با نقش��ه ای که در س��ر داشت. مى خواست ته 
توی قضیه را در آورد.پاپا راضى نبود. او عقیده داش��ت که الزم نیس��ت هر چیز 
س��ر جای خودش باش��د. بهتر اس��ت بگذاریم زندگى همان طور که هس��ت در 

بى نظمى و آشفتگى اش پیش رود. 
مام��ا ام��ا با پافش��اری ی��ک قاط��ر روی حرفش مان��د و این طور ش��د که یک 
روز تابس��تانى صب��ح زود ب��ه راه افتادند تا ب��ه گرمای وس��ط روز نخورند. به این 
ترتی��ب جس��تجو برای یافت��ن پدرب��زرگ مادریم آغاز ش��د.در تمام مس��یر مادر 
چ��رت و پرت )س��یکولوری( بافت. مى گفت که  حس ن��وزادی را در آغوش پدر 
دارد. مرتب مى خندید. عقیده داش��ت که گاووی زیباترین جای جهان اس��ت. 
خیل��ى بهت��ر از هم��ه ی جاهایى ک��ه در مس��افرت هایش ب��ا پاپا دیده اس��ت. 

پاریس،لندن،برلین،نیویوریک،رم یا ونیز. زیباتر از گاووی وجود نداشت.
داستانى هم درس��ت کرده بودند. مى خواستند خودشان را جای محققینى 
جا بزنند که مى خواهند با اولین نسل مهاجرین مصاحبه کنند. ماما دفترچه ی 
یادداش��ت و یک ضبط صوت با خود داش��ت. حتى کارت شناسایى تقلبى هم 
درس��ت کرده بود.به یک بار، یک داروخانه و س��ر آخر به یک کیوس��ک س��یگار 
فروش��ى رفتند. اول همه با بدگمانى درباره ی هدف اصلى این تخقیق پرس��جو 
کردند،ام��ا آنق��در ای��ن دو نف��ر در آدم اعتماد ایج��اد مى کردند ک��ه خیلى زود 
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خیال همه راحت ش��د و خودش��ان با کمال میل آدرس ارباب را که در گذش��ته 
چوپان های زیادی را در خدمت داشت و حاال هم خانواده اش پولدارترین افراد 
روستا هستند، در اختیار آن ها قرار دادند.یعنى آدرس خانواده ی مادربزرگ لیا

درای��ن عم��ارت بزرگ ح��اال خواهر بزرگ ب��ا دختر،دام��اد و نوه هایش زندگى 
مى ک��رد. جا به اندازه ی کافى برای همه بود. مام��ا روی پله های خانه ی مجاور 
نشست. ازتماشای منظره ی پیش رو سیر نمى شد.  یکى از زیباترین خانه های 
روس��تا بود،عمارتى س��نگى و سه طبقه. س��اختمان اصلى که درش به خیابان 
باز مى ش��د و دوساختمان جانبى که از دوسو به کوچه های سرباالیى مجاور راه 
داش��تند.طبقه ی همکف دوازده پنجره ی بسته داش��ت، بادری چوبى به رنگ 
س��بز تیره و حلقه ای آهنى. در طبقه ی دوم مام��ا بالکنى دید با دری عظیم که 
آن هم بس��ته بود. طبقه ی سوم هم پنجره های بزرگى داشت با پرده های کلفت 

و گلدوزی شده که جلوی دید را مى گرفت.
ماما به خانه خیره ش��ده بود و نمى توانس��ت تصورش را هم بکند مادرش که 
همیش��ه نصف حقوقش برای قس��ط خانه مى رفت و به این دلیل با تنگدس��تى 
روزگار مى گذران��د، در ای��ن خانه ی اعیانى کودکیش را گذرانده باش��د. یکى از 
عمارت ه��ای جانبى ک��ه درش به کوچه مى خ��ورد، به کارکنان و مس��تخدمین 
اختصاص داده ش��ده بود. از پش��ت دری ماما توانس��ت نگاهى به حیاط خانه 
بیاندازد. بوته های گل س��رخ، درختان لیمو،برگ بو و ش��معدانى ها را بر هره ی 

پنجره.
روی پله هایى که به باغچه مى خورد، اس��باب بازی دیده مى ش��د �  کامیونى 
که داشت بارش را خالى مى کرد. یک کالسکه عروسکى و یک عروسک.ماما با 

حیرت این همه را نظاره مى کرد تا پاپا گفت » بیا برویم داخل «
از ط��رف داروخان��ه به خاله ی مادرم اط��الع داده بودند. زنى، ش��اید یکى از 
مستخدمین که دو بچه از پشتش سرک مى کشیدند، در را گشود و از آنها خواست 
که به دنبالش از پله ها باال بروند، جایى که سنیورا انتظارشان را مى کشید.پله ها 
از س��نگ صاف و تیره بودو س��الن که خاله خانم در آن به تازه واردین خوش��امد 
گف��ت، غرق نور. او در طبق��ه ی بالکن دار زندگى مى کرد.به بچه ها اش��اره کرد 
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»اینها نوه های من هستند. وقتى که دختر و دامادم سرکارند،من از آنها مراقبت 
مى کنم.«

زب��ان مام��ا بند آمده بود. پاپا ب��ه جایش توضیح داد که آن ه��ا دررابطه با یک 
انستیتوی تاریخى از کالیاری آمده اندو پایان نامه ی دکترای  همکارش درباره ی 
اولین موج مهاجرت در دهه ی پنجاه اس��ت. آنها خیلى ممنون مى شوند اگر او 
لط��ف کن��د و آدرس چوپانى را که قباًل ب��رای آن ها کار مى ک��رده و در این دوره 
مهاج��رت کرده در اختیارش��ان بگذارد و در صورت ام��کان کمى هم اطالعات 

دراین رابطه در اختیارشان بگذارد.
خال��ه ی مادرم زنى زیبا و باریک اندام بودکه حتى در خانه هم خیلى ش��یک 
لباس پوش��یده بود.چهره ای باز داش��ت و موهای نرم و خرماییش را پش��ت سر 
جمع کرده بود و گوش��واری به سبک ساردینى که بى شباهت به دگمه نیستند 
هم به گوش داش��ت. خدمتکار � در حال��ى که بچه ها همچنان دنبالش بودند و 
به مهمانان س��طل و بیل اس��باب بازی، حلقه های ایمنى ش��نا و قایق بادیشان 
را نش��ان  مى دادند و مى گفتن��د که هفته ی آینده مى روند کنار دریا � برایش��ان 
یک سینى قهوه و بیسکوئیت ساردینى آورد. حتما تا حال صبحانه هم نخورده 

بودند.
خال��ه خان��م ب��ا لبخند نرمى ب��ه نوه های��ش گفت »ای ش��یطانک ه��ا، دیگر 
مهمان های ما را راحت بگذارید. اینها برای تخقیق آمده اند این جا « بعد دوباره 
رو ک��رد ب��ه والدینم » یک��ى از چوپان های ما به راس��تى در اوای��ل دهه ی پنجاه 
درجستجوی کار به میالن رفته بود.مردی زرنگ و اهل کار که از بچگى پیش ما 
بود. باقى بعدها در دهه ی ش��صت رفتند. اولى ولى بعد از چند سال برگشت و 

برای خودش قطعه ای زمین و یک گله گوسفند خرید.
ماما برای اولین بار دهانش را گشود » و حاال کجا زندگى مى کند؟«

خاله جان پاسخ داد » آدولومو، بیچاره ی بدبخت! خودش را انداخت در چاه. 
یک زن شهری با خود آورده بود که این جا خیلى احساس بدبختى مى کرد. تازه 
بچه دار هم نمى ش��د. زن بدطینت حتى یک قطره اش��ک هم برای او نریخت. 

بعد از مرگش هم راهش را کشید و دوباره به شمال برگشت.«
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پاپا با صدایى که بزحمت در مى امد پرسید » کى این اتفاق افتاد؟«
» 1954 م��ن ای��ن تاریخ را ب��ه این دلیل دقیق در خاط��ر دارم که خواهرم لیا 
را هم در همان س��ال از دس��ت دادم. کوچکترین بچه ی خانواده بود.« و بعد به 
عکس روی طاقچه اش��اره کرد ک��ه دختری جوان که به نظ��ر رمانتیک مى آمد 
را در کن��ار ی��ک گلدان پر از گل های ترو تازه نش��ان مى داد و ادامه داد » ش��اعر 

خانواده ی ما«
بعد چند بیت از اشعار او راخواند

» انتظارم س��ر برمى دارد، با اولین نس��یم آبى بهار، که ش��رمزده در بطن نور 
پریده رنگ زمستانى نفوذ مى کند. انتظارم تو را نمى شناسد، اما از میان زردی 

بى قرار و شیرین اطلسى های  بازیگوش سرک مى کشد.«  
 شعری عاشقانه که در یک جعبه ی کوچک پنهان شده بود. کسى نمى داند 

برای چه کسى سروده شده.طفلک بى نوا
در راه برگشت ماما یک کلمه هم حرف نزد.

قب��ل از آن ک��ه به خانه برس��ند پاپا پرس��ید» فک��ر مى کنى به خاط��ر مادرت 
خودکشى کرد؟واقعًا باورت مى شود که دردوران دوشیزگى شعر مى گفت؟«

ماما شانه باال انداخت انگار بگوید» به من چه؟« یا » از کجا بدانم ؟«

19
ام��روز به خانه ی خیابان مانو آمده ام تا تروتمیزش کنم، آخر وقتى تعمیراتش 
تمام ش��ود همین جا عروس��ى خواهم کرد.از این که نمای بیرونى س��اختمان 
تعمیر ش��ده راضیم. پوسته پوس��ته شده بود. ما کار را به آرشیتکتى سپردیم که 
شعر مى سرود و این قابلیت را داشت که خانه را بدون آن که به روحش ضربه ای 

وارد شود تروتازه کند 
این س��ومین باری اس��ت که خانه متولد مى ش��ود.قدمتش به ق��رن نوزدهم 
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مى رسد. اول کمى باریک تر از حاال بود و دو بالکن آهنى داشت. برای هر طبقه 
یکى، با پنجره های بلند س��ه تکه و پش��ت دری و پرده. باالی در ورودی هاللى 
ش��کل و کنده کاری ش��ده بود.آنوقت ها هم یک قس��مت از پش��ت بام به شکل 

تراس ساخته شده بوداما از خیابان یک سره به نظر مى رسید.
حاال ده سال است که خانه خالى افتاده،ما نه اجاره اش دادیم و نه فروختیم. 
چون خیلى دوس��تش داش��تیم و در مقایس��ه ب��ا آن هیچ چیز دیگ��ری برایمان 
اهمیت نداش��ت.عالوه بر این نمى شد گفت که خانه براستى خالى بود. اتفاقا 

برعکس 
وقت��ى که پدرم ب��ه کالیاری مى آم��د، حتما به خانه مى رفت تا پش��ت پیانوی 
قدیم��ى اش،پیان��وی دون��ا لورت��ا و دونا فانى بنش��یند و بن��وازد. ای��ن کار را آن 
وقته��ا ک��ه مادربزرگ هم زنده ب��ود مى کرد.آخر پدر و مادر من هردو موزیس��ین 
هس��تند. ماما هم باید فلوتش را مى نواخت و درخانه ناچار بودند همیشه زمان 
تمریناتش��ان را با هم تنظیم کنند. به همین دلی��ل پاپا دفترچه ی نتهایش را بر 
مى داشت و به خیابان مانو مى آمد،جایى که مادربزرگ غذای مورد عالقه اش را 
مى پخت. اما وقتى زمان نهار خوردن مى رس��ید و ما در اتاق را مى زدیم همیشه 
جواب مى ش��نیدیم » مرسى. بعدا مى آیم. شما ش��روع کنید.« اما هیچوقت به 
خاطر نمى آورم که بعدًا س��ر میز حاضر ش��ده باش��د. از اتاق فقط وقتى خارج 
مى شد که مى خواست به توالت برود و وقتى که دستشویى اشغال بود مثال من 
� ک��ه در کل آدم فرزی نیس��تم بخصوص در این ی��ک کار � آن جا بودم، پدرم که 
در حالت عادی آدم عاقل و آرامى بود بش��دت عصبانى مى ش��د  که من مى آیم 

این جا تمرین کنم نه این که وقتم را به انتظار پشت در دستشویى هدر بدهم.
فق��ط وقتى که به ش��دت گرس��نه مى ش��د، ب��ه آش��پزخانه مى آمد،جایى که 
مادرب��زرگ بش��قاب غذایش را ت��وی یک ظرف آب داغ روی اجاق گذاش��ته بود 
تا س��رد نش��ود.او همانطوری که با انگش��تانش روی میز ض��رب مى گرفت،غذا 
مى خورد و اگر یکى از ما به آش��پزخانه مى آمدیم و چیزی مى پرسیدیم فقط در 
یک کلمه پاسخ مى داد. مى خواست به ما بفهاند که او را به حال خودبگذاریم.

نکت��ه ی جال��ب این ب��ود که م��ن و مادربزرگ وقت��ى پاپا تمری��ن مى کرد،این 
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حس را داش��تیم که در کنسرت نشسته ایم. به راس��تى فقط اندکى این شانس 
را دارن��د که در ح��ال غذا خوردن،خوابیدن،دستش��ویى رفت��ن، انجام تکالیف 
مدرسه،تماش��ای تلویزیون � البته بى صدا� یک پیانیس��ت فوق العاده برایش��ان 
قطعات��ى از موزارت،بتهوون،راول،ب��اخ و... را بنوازد.ه��ر چند م��ن و مادربزرگ 
وقت��ى او برای تمرین به خیابان مانو نمى آمد،راحتتر بودیم. اما همیش��ه از این 

که به افتخار حضور او انشا،شعر و یا خاطره ای بنویسم برایم لذت بخش بود.
خالى نماندن خانه دالیل دیگری هم داشت. من و نامزدم آن جا با هم دیدار 
مى کردی��م. تصورم این اس��ت ک��ه دیوارهای این ج��ا هنوز ان��رژی مادربزرگ را 
درخود دارند و احساسات مان وقتى در این محل،در هیاهوی بندروسرو صدای 

مرغ های دریایى با هم عشقبازی مى کنیم تا ابدیت حفظ خواهد شد.
ب��ه ج��ای رفت و روب که در حقیق��ت به همین قصد آمده ب��ودم و یا خواندن 
روزنام��ه ای ک��ه آخرین اخبار عراق را چاپ کرده ب��ود� آدم هیچوقت در رابطه با 
امریکاییه��ا نمى فهم��د که مى خواهند کش��وری را آزاد کنند یا به بند بکش��ند � 
بازهم امروز رفتم س��راغ دفتر خاطراتم که همیشه با خود دارم و در آن درباره ی 
مادربزرگ،ردوس،پدر،همسرو دخترش،درباره ی پدربزرگ،والدینم،همسایگان 
خانه ی س��ولیس،خاله ی م��ادرم، درباره ی س��ینیورا لیا،خانم ها لورت��ا و فانى ، 

درباره ی موسیقى،کالیاری،جنوا، میالن،گاووی نوشته ام.
ح��اال که مى خواهم عروس��ى کنم، بازهم تراس��ها به ش��کل باغچ��ه در آمده 
درست مثل دوران مادربزرگ ودیوارها را یاس رازقى و برگ مو پر کرده، گل های 
ش��معدانى ب��ه رنگ های س��رخ،بنفش و صورت��ى منظم کنار هم نشس��ته اند و 
مریم،رز زرد و گل های فراموش��م نکن و عطر مدهوش کننده ی یاس��مین هوا را 

سنگین کرده است.
کارگران س��قف را تعمیر ک��رده بودند. دیگر در زیر ش��یروانى این خطر وجود 
نداش��ت که یک تکه آجر به سرت بخورد.دیوارها را هم سفید کرده بودند. البته 

با احتیاط کامل تا نقاشى دیواری های مادربزرگ آسیبى نبیند
و به این ترتیب من دفتر خاطرات معروف سیاه با حاشیه ی قرمز را پیدا کردم 
و ی��ک نام��ه ی زرد ش��ده از ردوس. یعنى من که ن��ه یکى از کارگ��ران آن را پیدا 
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کرد و به من داد.یک تکه از نقاش��ى های دیواری اتاق نش��یمن ور آمده بود. به 
خ��ود گفتم » دیگر چاره ای نیس��ت. باید این ج��ا را دوباره گچ کاری کنیم. بعد 
هم جلوی این قس��مت مبل یا یک وسیله ی دیگر مى گذاریم.« معلوم شد مادر 
بزرگ این جا گچ را س��وراخ کرده و دفتر را در آن پنهان نموده بود. بعد رویش را 
پوشانده و رویش هم نقاشى کشیده بود. اما چون کارش خیلى حرفه ای نبود،با 

گذشت زمان رنگها ور آمد و سوراخ پشت آن پدیدار شد. 

20
» دوست بسیار عزیز « 

نامه ی ردوس این طور ش��روع مى ش��د »با خواندن افکارتان درباره ام به خود 
امیدوار ش��دم و اگر راس��تش را بخواهید کمى هم ش��رمنده. از من خواسته اید 
ک��ه درباره ی نوش��ته تان از دیدگاه ادبى قضاوت کنم و ش��ما را برای بخش های 
عاش��قانه ای ک��ه خلق کرده اید، ببخش��م البته ب��اد درنظر گرفتن ای��ن نکته که 
برخى از آنها به راس��تى از واقعیات زندگیم نشات گرفته. شما گفته اید که حس 
مى کنید چیزی از من دزدیده اید. نه دوس��ت عزیز وقتى درباره ی کسى اینطور 
که ش��ما نوش��ته اید، مى نویس��ند هدیه اس��ت و بس. در مورد من الزم نیس��ت 
کوچکترین نگرانى به دل راه دهید. عشق ساخته و پرداخته ی دست شما، مرا 
عمیقًا تحت تأثیر قرار داد و من حاال � گس��تاخیم را ببخشید� تقریبًا متاسفم که 

چرا این عشق در عالم واقعیت وجود نداشته است.
اما ما در کنار چشمه های آب معدنى خیلى چیزها را با هم تجربه کردیم.

همدل و همزبان بودیم و حتى با هم خندیدیم، هر چند هردو غمگین بودیم. 
این طور نیست؟شما برای همه ی آن بچه هایى که به دنیا نیامدندو من بخاطر 
جنگ،پ��ای چوبى،تردی��د و بدگمان��ى. و هردوی ما برای آن همه س��نگ که در 
شکم داشتیم.ش��ما گفتید که بعد از بازگشت از آسایشگاه دوباره حامله شدید 
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و ای��ن بار خیلى امیدوارید. من با از ته دلم آرزو مى کنم که این بچه س��المت به 
دنیا بیاید، بچه ی شما و در ذهنم این طور تصور مى کنم که من هم  کمى نقش 
داش��ته ام که ش��ما بتوانید آن همه سنگ را دفع کنید ودوباره سالمتى تان را به 

دست آورید تا حاال بتوانید بچه دار شوید.
ش��ما هم برای من کمک بزرگى بودید. ارتباطم با همس��رم و آن دختر خیلى 
بهتر ش��د . دارم فراموش کردن را یاد مى گیرم. اما این همه ی داس��تان نیست. 
مى توان��م تصور کنم که با خواندن این قس��مت چطور ب��ه خنده مى افتید: من 
دیگ��ر آن آدم ش��لخته ی ماههای پیش از آسایش��گاه نیس��تم. دوران دمپایى و 
جوراب پش��مى بسر رس��ید. دوران بلوزهای چروک تریکو و شلوارهای ورزشى. 
ش��ما مرا به پوشیدن این بلوز زیبای س��فیدو آهار زده وادار کردید و کفش هایى 
که از تمیزی برق مى زنند. این طور خیلى بیش��تر از خودم خوشم مى آید.البته 
زمانى بود که به راس��تى همیش��ه این طور لباس مى پوشیدم. در نیروی دریایى 

اگر یک عیب کوچک در لباس پوشیدنت پیدا مى کردند،کار، زار مى شد.
حاال برگردیم به داس��تان شما: هیچوقت از پرو بال دادن به قدرت تخیل تان 
دس��ت نکشید.ش��ما دیوانه نیس��تید. به این حرف غیر منصفانه و پلش��ت باور 

نکنید. به نوشتن ادامه بدهید
پایان


