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شنل 

نیکالی گوگول 

 

 

 ۱۸۹۰ ددهٔه  گرابر، ایگور از کاری شنل، کتاب جلد

 

 دیچ کس چون. یکی کدام دقیقا نگوییم است بهتر اما …دولتی ادارات از یکی در

 فرد در به طور کلی یا دنگ افسران صاحب منصبان، اداری، کارمندان اندازه ی به

 که را ادانتی گروه در افراد امروزه. نیست زودخشم و زودرنج دیگر اداری

 می کنند نقل. می کنند تلقی جامعه کل به ادانتی می شود خودشان شخص به مستقیما
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 و ناحیه کدام نیست خاطرم به دقیقأ )محلی پلیس بازرس یک پیش چندی دمین که

 دولت که می شود مدعی قاطعیت با شکایت این در و می کند مطرح شکایتی( شهر

 ادانت نیز خودش شخص مقدس نام به  و است شده گرفته مسخره به قوانین تمام و

 بسیار نوشته دایی حاوی قطوری کتاب خویش مدعای اثبات برای و. است شده

 ده در تقریبا نوشته دا، این در که بود کرده ضمیمه مدرک عنوان به خیال انگیز

 برای بنابراین. می آمد به میان الیعقل مست پلیس یک از ذکری یک بار، صفحه

 .بنامیم ”اداره یک “را مذبور اداره ی است بهتر سوء تفادم درگونه ایجاد از اجتناب

 

 نظر از کارمند این می کرد، خدمت” کارمندی ”،”اداره ای ”در ترتیب؛ این به

 و آبله رو، قد، کوتاه  مردی: نداشت مشخصه ای وجه روی به دیچ  ظادری قیافه ی

 دم سرش از قسمتی. داشت را بین نزدیک  چشمان حالت چشمانش. بود مو سرخ 

 روی و رنگ به دم رویش رنگ. بودند چروک و چین از پر گونه دایش و کچل

 آب گردن به یکی این گناه نیست، چاره ای خوب اما …می ماند بواسیری اشخاص

 .است سن پترزبورگ دوای و

 

( کرد روشن چیز در از پیش باید را رتبه مساله ی دمیشه )اداری، رتبه ی جهت از

 خوانده ابدی پایه ی دون معموال که داشت تعلق کارمندان از دسته آن به کارمند این

 و شوخی برای را زمینه بهترین دسته این دارد، اطالع خواننده چنانکه و می شوند

 تو شریؾ عادت به برمیگردد باز آن دم که می آورند فرادم نویسندگان مسخرگی
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 به که خچین باشما او فامیل نام. ندارند تالفی قدرت که کسانی به زدن سری

 چه اینکه اما. است شده مشتق کفش به معنی” باشماخ ”واژه ی از پیداست وضوح

 .است الینحلی معمای بود آمده پدید واژه این چگونه و روز از ساعت کدام و وقت

 دمه ی کال و خوادرش شودر حتی و دو در پدربزرگش دم و پدر دم

 چکمه دایشان زیر بار سه سالی فقط و می کردند به پا چکمه دمیشه باشماخچین دا

 خواننده نظر به نام این شاید. بود آکاکیویچ آکاکی کوچکش نام. می انداختند تخت

 در ظادرسازی قصد دیچ گونه که می ددم اطمینان اما برسد، ساختگی و عجیب

 پیش چنان وی نامگذاری دنگام در شرایط تنها و است نداشته دخالت انتخاب این

 جریان حقیقت در. بود کرده ناممکن مطلقا را دیگری نام در انتخاب که بود آمده

 22 شب در آکاکیوویچ آکاکی کند، یاری درست ام حافظه  اگر: است قرار این از

 مهربان، و ساده زنی و اداری کارمندی دمسر مرحومش، مادر. شد متولد مارس

 انجام دنگام. کرد تهیه را نامگذاری و تعمید مراسم برای برای الزم مقدمات تمام

 پدر و بود کشیده دراز در به رو و بود نیامده پایین تخت از دنوز مادر مراسم

 سنا ارشد منشی و استثنایی مردی که که یروشکین، ایوانوویچ ایوان بچه، تعمیدی

 پلیس بازرس دمسر بلوبوروشکووا، سمینوونا آرینا بچه، تعمیدی مادر و بود،

 .بودند ایستاده تختش کنار در پاکدامن، به ؼایت زنی و ناحیه ای

 

 اما. خوزدازات خدا راه شهید یا و سوسیا، موکیا،: شد پیشنهاد مادر به نام سه ابتدا

 فرادم برای!” ؼریبی و عجیب اسم دای چه نه، اوه: ”کرد فکر خودش با مادر

 اما گشودند را اورتودوکس کلیسای تقویم از صفحه ای مادر خاطر رضایت آوردن
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.”  اراخاسی و دوال، تریفیلی،: ”آمد ؼریب و به فرد منحصر کامال نام سه دم باز

 مثل اسم دایی باز. است آسمانی بالیی این دیگر، نه: ”کرد نجوا خودش با زن

!”  می شود؟ اسم دم واراخاسی یا تریفیلی مگ اما چیزی، یک وارادات یا واروخ

 نه. ”برخوردند واختیسی و پاوسیکاخی اسامی به این بار و زدند ورق را تقویم

 نام دمان است بهتر بنابراین. است کار در تقدیر دست که است روشن دیگر،

 این به  و.”باشد آکاکی دم پسرش بگذار بود آکاکی پدرش. بددیم او به را پدرش

 در اما دادند، نعمید ؼسل را بچه. شد نامیده آکاکیوویچ آکاکی او که بود ترتیب

 از گویی که کرد ترش رو چنان و گذاشت گریستن بنای چنان بچه مراسم جریان

 این تمام ذکر البته. خواددشد پایه دون  کارمند روزی که می داد گوادی دلش قبل

 به گونه ای وقایع زنجیر کند قضاوت خودش خواننده که بود جهت این به جزئیات

 محال مطلقا آکاکی به دیگری نام در اطالق که می گرفته اند نشات محض جبر از

 .است بوده

 

 استخدام این مسئول کسی چه و بود درآمده اداره استخدام به زمانی چه دقیقا اینکه

 تؽییر رؤسا می رفتند، و می آمدند کل مدیران. نیست معلوم کسی بر است بوده

 پاکنویس تهیه ی)کار  دمان به و وضعیت دمان با محل، دمان در او اما می کردند،

 با و دمانجا بودند شده معتقد عده ای دیگر که شد چنان. می داد ادامه (نامه دا از

 آمده دنیا به کار دمان انجام برای آماده و مجهز سرش، طاسی و اونیفورم دمان

 از وقتی نه تنها دربان دا. نداشت او به توجهی کوچکترین اداره در دیچ کس. است

. نمی کردند او به دم نگادی حتی بلکه نمی شدند، بلند جا از می گذشت مقابلشان
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 دماؼش زیر را کاؼذی دسته دفتر معاون. است کرده عبور آنجا از مگسی گویی

 فرضا. بددد را محبت آمیز کالمی ادای زحمت خودش به حتی بی آنکه می گرفت،

 از یا و ”بددم شما به باید کوچکی زحمت ”یا ”کن، پاکنویس را این دا لطفا: ”بگوید

 جلویش چه در نیز او. است معمول ادارات در که مؤدبانه تعارفات دمین

 می داد تحویل را کاؼذ که کسی به نگادی بی آنکه و برمی داشت می  گذاشتند،

 و نه؟ یا دارد او به را کاری چنان ارجاع حق فرد آن که کند سؤال یا بیندازد

 پاکنویس به بالفاصله و برمی داشت را کاؼذدا. بود کارش به فقط حواسش

 .می پرداخت کردنشان

 

 در که حدی تا) می کردند شوخی می گذاشتند، سرش سربه  اداره جوان دمکاران

 جلوی بودند ساخته درباره اش که را داستان دایی و (کرد شوخی می توان ادارات

 صاحب خانه اش دفتادساله ی پیرزن درباره ی مثال. می کردند تعریؾ خودش

 و کرد خوادد ازدواج او با کی که می پرسیدند و می زند کتکش که می گفتند

 .می ریختند سرش بر نقل عوض را کاؼذ خرده دای

 

 کسی اصال گویی نمی کرد، این دمه به اعتراضی کوچکترین آکاکیویچ آکاکی اّما

 جنجال میان در. نداشت دم کارش بر تاثیری این دمه حتی و. ندارد حضور آنجا

 فقط. نمی کرد رونویسی اشتباه دم را حرؾ یک حتی درگز آزارددنده شلوؼی دای

 می زدند آرنجش به قتی مثال) می رسید تحملی قابل ؼیر حد به دیگر شوخی دا اگر
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 آزارم چرا آخر بگذارید، راحتم: ”می گفت (بازمی داشتند کارش از را او و

 نهفته ؼریبی چیز می کرد، ادا را آنها که لحنی در و کلمات این در و” می ددید؟

 کارمند که به حدی. می آورد رقت به را انسان که داشت طنینی صدایش. بود

 ناگهان بخندد، ریشش به و بگذارد سربه سرش می خواست که را جدیداالستخدامی

 را دمه کس و دمه چیز بعد به لحظه آن از شد باعث و نهاد برجای زده خشک

 دمکارانش از را او ماوراءطبیعی نیرویی. ببیند تازه ای دید با خودش دراطراؾ

 بودند رسیده احترام شایسته ی و بافردنگ مردمی به نظرش اول برخورد در که

 و شکل لحظات، شادترین در حتی آن، از پس مدت دا تا. کرد بیزار و بیگانه

 تاثر با که می شد مجسم نظر در طاس کلّه ی و خمیده قامت آن با او شمایل

 کلمات این میان از او و” می ددید؟ آزارم چرا آخر بگذارید، راحتم: ”می گفت

 جوان ”دستم شما برادر من: “می داد تشخیص نیز را دیگری جمله ی تکان ددنده

 که آمد پیش بسیار بعددا. می پوشاند دست با را چهره اش لحظاتی چنین در بیچاره

 و باشد سبع و حیوان صفت می تواند حد چه تا بشر که بلرزد خود بر فکر این از

 اؼلب دانی، آداب  روی از و مهذب ؼایت به رفتاردای و آراسته ظوادر چگونه

 به که کسانی در حتی خدایا و می دارند پوشیده را نهاددا پلیدترین و خشن ترین

 …دستند شهره بی ریایی و نیک سیرتی

 

 عالقه با بگوییم اگر. باشد دقیق او چون کارش در که یافت مردی می شد مشکل

 کار در. می ورزید عشق کارش به نه،: نکرده ایم ادا را مطلب حق می کرد کار

 و لذت کار، حین. می یافت پرجلوه و مطبوع دنیایی خودش برای کردن پاکنویس
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 و بودند خاصش عالقه ی مورد الفبا حروؾ از بعضی. می بارید چهره اش از شادی

 دلش توی قند دیجان شدت از می رسید حروؾ این به کردن پاکنویس دنگام درگاه

 با را قلم و می زدند برق چشم دایش می دوید، لبانش بر لبخند بی اراده: می شد آب

 ترتیب این به و می کرد تشویق پیشروی به می کرد خارج لب دا از که صدایی

 دقت به را حرؾ کدام قلمش که زد حدس صورتش به کردن نگاه با تنها می شد

 پاداشش کار در وظیفه شناسی اش و عالقه قدر به می شد قرار اگر. می کند تصویر

 بود ممکن اینکه علی رؼم)باشد  کرده پیدا ارتقاء عالی مقامات به می بایست بددند

 تنها می گفتند، نکته سنجش دمکاران چنان که اما (بیفتد تعجب به امر این از خودش

 بر بواسیری و سینه بر نشانی بود کرده دریافت زحماتش ازای در که پاداشی

 بار یک. بودند گرفته نادیده اش که گفت نمی توان دم کامال گرچه. بود نشیمنگادش

 طوالنی سال دای به خاطر می خواست و بود مهربان مردی که رؤسا از یکی

 او به کرد پاکنویس از مهم تر پستی داد دستور بددد، پاداشش صادقانه اش خدمت

 کار این انجام شده؛ تکمیل پرونده دای از اداری گزارشات تنظیم .کنند واگذار

 به شخص اول از فعل دا برخی تبدیل و صفحه عنوان دادن تؽییر مستلزم صرفا

 تنش از عرق که انداخت روؼن سوزی اش به چنان کار دمین اما. بود شخص سوم

 :کرد اعالم دم آخر دست و شد روان

 

 حال به را او دیگر آن از پس” بکنم را پاکنویسم دمان من بگذاری است بهتر نه”

 که می رسید به نظر. ددد ادامه کردن پاکنویس به ابد برای تا کردند ردا خودش

 لباس دایش به توجهی دیچ. ندارد وجود برایش کردن پاکنویس از خارج دنیای
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 به مایل رنگ پریده  زرد بلکه خواند، سبز نمی شد دیگر را اونیفورمش: نداشت

 چندان که را گردنش و بود باریک و کوتاه خیلی دم اونیفورمش یقه ی. بود قرمز

 سرجنبان گچی گربه دای آن مثل درست می داد، نشان دراز خیلی نبود، دراز دم

 چسبیده لباسش به چیزی دمیشه. می کنند عرضه خارجی دوره گرد فروشندگان که

 در درست که داشت عجیبی مهارت این بر عالوه. نخ یا کاه تکه ای مثال بود،

 مهارت دمین و شود رد زیرش از می کردند خالی آشؽال پنجره ای از که لحظه ای

. بود کالدش روی آشؽال دا قبیل این از و دندوانه تخم دائمی وجود توجیه گر

 روزه اش در مسیر خیابان در آنچه به توجهی دم بار یک عمرش تمام در درگز

 به چشمانی داشتن به که جوانش دمکاران خالؾ بر درست. نکرد می داد، روی

 را شلواری باز زیپ می توانست که تیز چنان چشمانی .بودند مشهور جؽد تیزی

 لبخند دمواره منظره ای چنین و ددد تشخیص خیابان طرؾ آن پیاده رو در

 .می کرد پدیدار لبانش بر رذیالنه ای

 

 که چیزی تنها می شد، جلب چیزی به توجهش تصادفا اگر حتی آکاکیویچ آکاکی اما

. بود خودش دمیشگی و پاکیزه دست خط از سطوری ببیند ان در میتوانست آن در

 نفس و می زد او شانه ی به را پوزه اش و می شد ظادر ناگهان اسبی اگر فقط

 یک وسط در نه که می شد متوجه آنگاه می کرد، برخورد گونه دایش به بخارآلودش

 میز پشت خانه به رسیدن محض به. است خیابان وسط در درست بلکه جمله،

. می خورد پیاز با گوساله گوشت تکه ای و می کشید سر را کلمش سوپ می نشست،

 یا و مگس حتی می بلعید، را دمه کند حس اینها از دیچ یک از مزه ای بی آنکه
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 متوجه وقتی. بود انداخته ؼذایش توی تصادفا مهربان خدای که را دیگری درچیز

 را دواتش و قلم و برمی خاست میز پشت از است کرده باد شکمش می شد

. می شد بود، آورده اداره از که نوشته دایی کردن پاکنویس مشؽول و برمی داشت

 رونویسی خودش خوشامد برای فقط دیگری چیز نداشت، اداری کاری احیانا اگر

 توجه جالب. بود عالقمند جالب توجه نوشته دای رونویسی به به خصوص می کرد

 .بود او به خطاب نامه که شخصی ادمیت نظر از بلکه نوشته، سبک بابت از نه

 

 پترزبورگ رنگ خاکستری آسمان محض تاریکی که روز از ساعت آن در حتی

 خرخره تا درآمدشان و ذائقه مطابق کارمندان طایفه ی تمام و فرامی گرفت را

 طرؾ آن و طرؾ این و جنجال و زدن دا قدم از دمه دیگر که زمانی می خوردند،

 اداره ی به مربوط ضروری کاردای دمه که زمانی می آسودند، اداری دویدن دای

 که ضروری ؼیر کاردای حتی. می کردند خارج کلّه از را دیگران و خودشان

 خانه از اداری کارمند در که زمانی .می گیرند به عهده داوطلبانه پرجنب و جوش دا

: برد استفاده حد آخرین به تا باقی مانده اش آزاد ساعات از تا می زد بیرون

 ویترین زدن دید و خیابان دا در زدن پرسه با بعضی تئاتر، به رفتن با جسورتردا)

 و مصاحبت در وقت گذراندن برای میهمانی به رفتن با دیگر بعضی مؽازه دا،

 نیز عده ای و ،(کارمندان از کوچک گرودی امید نور )زیبا دخترکی مدادنه گویی

 یکی دیدار به رفتن با (می آید حساب به تفریحشان معمولی ترین ؼالبا البته این که)

 یک و اطاق دو با آپارتمانی در خانه، سوم یا دوم طبقه ی در که اداری دوستان از

 مجسمه ای یا چراغ قبیل از پرتی و خرت و می کند زندگی آشپزخانه یک و دال
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 دعوت دای قبول از چشم پوشی قیمت به روز مد از پیروی به تظادر برای کوچک

 که روز از ساعت آن در خالصه. است کرده تهیه ییالق به رفتن یا و شام

 کنند، بازی ویست دست یک تا می آمدند گرد دوستان خانه ی در اداری کارمندان

 در و کنند روشن را درازشان پیپ دای بنوشند، چای فنجانی و بخورند بیسکویتی

 رسیده بدان دا باال طبقات از که افتضاحی و رسوایی آخرین از ورق بازی حال

 این گونه کردن بازگو و ساختن برای دمیشه روس فرد یک) .بگویند سخن است

 بار یک حتما نباشد، گفتن برای تازه ای مطلب اگر حتی و است بی تاب داستان دا

 بریده بر مبنی گزارشی که را فرمانددی به مربوط شده ی کهنه حکایت آن دیگر

 زمانی خالصه (می کند بازگو بود، کرده دریافت کبیر پتر اسب مجسمه ی دم شدن

 کند، سرگرم بهتر را خودش تا می داد انجام داشت، چنته در آنچه کس در که

 او درگز دیچ کس. نمی کرد لذات این از دیچ یک تسلیم را خودش آکاکیویچ آکاکی

 به می شد، اشباع کردن پاکنویس لذت از آنکه از بعد. بود ندیده مهمانی در را

 برای بود ممکن خدا آنچه و فردا فکر با حال دمان در و می رفت رختخواب

 و آرام زندگی می گذشت چنین و می زد لبخند بفرستد، برایش کردن پاکنویس

 بود، راضی و قانع خودش سال در روبل چهارصد حقوق با که مردی بی حادثه ی

 حتی بلکه دون پایه، تنها نه کارمندان کمین در نشسته جوربه جور مصیبت دای

 توصیه نه و می کنند توصیه نه که آنهایی حتی و دولتی شورای عضو و عالی رتبه

 .نداشت وجود می پذیرند،
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 حدود دمین در یا سال در روبل چهارصد که کسانی برای سن پترزبورگ، در

 یخبندان جز چیزی دشمن این. است گرفته کمین سرسخت دشمنی دارند، عایدات

 در. است مفید سالمتی برای یخبندان این که معتقدند بسیاری گرچه. نیست شمالی

 کارمندانی از مملو خیابان دا که دنگامی درست صبح، نه و دشت ساعت فاصله ی

 بی محابا و بی تبعیض شمالی یخبندان باد روانند، اداره دایشان سوی به که است

 بیچاره کارمندان که می کشد،( جنس و نوع در از )دماغ دا بر شالق چنان

 .کنند فرو سوراخ کدام توی را دماؼشان نمی دانند

 

 به درد سرما از دم عالی رتبه کارمندان پیشانی حتی که روز از ساعت این در

 تنها. بی دفاعند بیچاره دون پایه، کارمندان می شود، پر اشک از چشمانشان و می آید

 حداکثر با منزل و اداره میان خیابان شش پنج فاصله ی که است این نجاتشان راه

 آنقدرپا اداره رادرو در بعد و. بدوند نمایشان نخ  و نازک باالپوش دمان با سرعت

 مدتی. شود آب دوباره یخ زده شان تواناییهای و استعداددا دمه ی تا بکوبند زمین به

 اداره بین فاصله ی سریع تر که دم قدر در می کرد احساس آکاکیویچ آکاکی که بود

 قرار سرما بی رحمانه ی تازانه دای زیر پشتش و شانه دا باز می کند طی را منزل و

 .است کرده پیدا ایرادی و عیب شنلش نکند که برداشت شکش آخر دست. می گیرد

 

 سه یا دو شد متوجه آورد، عمل به شنل از خانه در که کاملی معاینه ی از بعد

 پارچه ی به بیشتر (کتؾ دا دور و پشت ناحیه ی بگوییم دقیق تر اگر) شنل قسمت
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 دمین جا. بود پاره پاره آسترش و نخ نما کامال شنل. است کرده پیدا شبادت توری

 حتی. بود اداره در دائمی شوخی موضوع آکاکیویچ آکاکی شنل که کنیم ذکر باید

 دم حقیقت در. می کردند اطالقش زیرپوش و بودند گرفته آن از را باالپوش عنوان

 وصله برای متمادی سال دای طول در که یقه اش. داشت عجیبی شمایل و شکل

 در. بود گشته کوچکتر و کوچک مدام بود، شده گرفته کار به قسمت دا سایر پینه ی

 و ول و شل ظادری شنل و نمی شد دیده خیاط دنر از اثری دم دا پینه وصله این

 شد، شنل نقص و عیب متوجه وقتی آکاکیویچ آکاکی. بود کرده پیدا مانند کیسه

 سوم طبقه ی در که پطرویچ. ببرد خیاط پطرویچ نزد را آن گرفت تصمیم

 وصله در آبله اش، صورت و کور چشم یک علی رؼم می کرد، زندگی ساختمانی

 به الزم البته. بود مادر مشتری دا سایر و کارمندان پالتو و شلوار و کت ی پینه 

 .نمی بود دیگری جای دم فکرش و نبود مست که به شرطی نیست گفتن

 

 کنیم، خیاط این توصیؾ صرؾ را خود وقت این از بیش ما که ندارد لزومی البته

 شده پذیرفته امری داستان در شخصیت در جزئیات کامل شرح که آنجایی از اما

 .بیندازیم پطرویچ جناب این به دقیق تری نگاه اینکه جز نیست چاره ی است،

 

 می شد خطاب گریگوری خالی و خشک طور دمین و بود ارباب یک رعیت قبال

 از. خواندند پطرویچ را او مردم آورد، دست به را آزادی اش آنکه از پس فقط و

 فقط اوایل .کرد مذدبی اعیاد روزدای در خوارگی می به شروع تاریخ دمان
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 به تبعیض بدون را عمل این بعددا اما می کرد، مست را مهم بسیار روزدای

 در. داد تعمیم بود، شده مشخص صلیب عالمت با تقویم در که روزدایی کلیه ی

 زنش باب این در درگاه و بود مؤمن کامال اجدادی و آباء سنن به طریق این

 .می کرد خطاب آلمانی و بی وطن را او می انداخت راه به مشاجره ای

 

 در دم کلمه ای سه دو به باید ناگزیر آمد، میان به پطرویچ زن از ذکری که حال

 که می دانیم فقط است، دست در او از ناقصی اطالعات بدبختانه. بگوییم او وصؾ

 آنجا ظادرا. می گذاشت سر به کاله دمیشه روسری جای به و بود پطرویچ دمسر

 از حداقل. نداشت وجود او برای گزافی و الؾ جای بود میان در زیبایی پای که

 به دزدکی نگادی که بودند سربازان تنها برمی خوردند، او به که مردانی میان

 گلویشان از عجیبی صدای سبیل دا دادن تاب حال در و می انداختند صورتش

 .می کردند خارج

 

 توصیؾ در )می رفت باال پطرویچ خانه ی پله دای از که دمچنان آکاکیویچ آکاکی

 چنان از پله را ه  و بود کثافت و الی و گل از پوشیده که گفت باید پله دا این دقیق

 امتیازات از البته این می افتادو سوزش به چشم دا که بود اشباع زننده ای بوی

 چقدر پطرویچ که می کرد فکر خودش با ،(است پترزبورگ ساختمان دای کلیه ی

 .نپردازد روبل دو از بیشتر می شد آماده و خواست خوادد دستمزد
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 چنان می کرد سرخ مادی آشپزخانه در که پطرویچ عزیز زن چون نبود، باز در

 .نمی دید را چشم چشم که بود انداخته راه دودی

 

 وارد و کرد عبور آشپزخانه از شود، متوجه پطرویچ زن بی آنکه آکاکیویچ آکاکی

 ترک پاشادای مثل و ود نشسته چوبی لخت میز یک روی پطرویچ که شد اطاقی

 چیزی اولین خیاط داست، عادت که دمچنان. بود کرده جمع زیرش دم را پادایش

 ناخن که بود او بزرگ شست انگشت کرد، جلب خودش به ار اکاکی توجه که

 و ابریشم از کالفی. داشت الک پشت کاسه ی مثل سختی و کلفت و داده شکل تؽییر

. بود گذاشته زانویش روی کهنه پارچه ی تکه چند و بود آویزان گردنش از نخ چند

 ناچار و نمی شد موفق و کند نخ را سوزن می کرد سعی که بود دقیقه ای سه دو

 زیر. کرد نخ خود حتی و ضعیؾ نور نثار داشت چنته در نفرین و فحش درچه

 !”کثافت می کنی، دیوانه ام آخرش! لعنتی تو برو: ”می زد ؼر لب

 

: نشد خوشنود زیاد یافت حالتی چنین در را پطرویچ اینکه از آکاکیویچ آکاکی

 یا باشد کیفور او که ددد تحویل پطرویچ به را سفارشاتش زمانی می داد ترجیح

 یک پیر دیو باشد، آورده باال دوباره را بطری ته وقتی: ”می گفت زنش چنانکه

 !”چشم
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 پیشنهادیشان دستمزد و بود رام کامال مشتریانش برابر در پطرویچ حالتی چنین در

 داستان دمان با گریان زنش، بعدش، گرچه. می پذیرفت تکریم و تعظیم با حتی را

 است، خواسته ناچیز دستمزدی مستی دوای به شودرش که دمیشگی ؼم انگیز

 ولی. می گرفت سر معامله پایین یا باال کوپک شش پنج با آخر سر اما می آمد، پیش

 و( می رسید نظر به اینطور الاقل یا )بود به دوش کامال پطرویچ لحظه آن در

 دستمزد که داشت حالتی و می نمود سازش ناپذیر و اخم آلود و ترشور نتیجتا

 جیم یواشکی می خواست موقعیت درک با آکاکیویچ آکاکی. کند طلب سرگیجه آوری

 از و بود کرده بلند را سالمش چشم یک آن پطرویچ بود، شده دیر دیگر اما بشود،

 :گفت بی اراده آکاکیویچ آکاکی. می کرد نگادش چشم گوشه ی

 

 !”پطرویچ بخیر، روز”

 

 دندان گیری لقمه ی چه ببیند تا بود، شده خیره آکاکی دست به دمچنان که پطرویچ و

 :داد جواب است، آورده

 

 !”آقا خیر، به شما روز”

 

 ”…چیز این که …پطرویچ …آمدم …من”
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 از اکثرا صحبت دایش توی داشت عادت آکاکیویچ آکاکی که کنیم نشان خاطر باید

 اگر. کند استفاده ندارند، مشخصی معنای که جمله دایی پاره و قیددا اضافه، حرؾ

 مثال. می کرد ردا ناتمام را جمله اصال دیگر بود، پیچیده کمی صحبت موضوع

 بعد و” …است مشخص دقیقا، حقیقت، در: ”می کرد شروع اینطور را جمله اؼلب

 رسانده را منظورش می برد گمان و بیفزاید کلمات این به چیزی می رفت یادش

 .است

 

 :پرسید پطرویچ

 سردست دا، شنل، گوشه ی در دقت به سالمش چشم با بعد و” چیست؟ این خوب،”

 آشنا شنل این جزئیات تمام با او واقع در. کرد وارسی را جادگمه ای دا و پشت یقه،

 داست خیاط  عادت این معموال اما بود، درآمده خودش دست زیر از که چرا بود،

 .کنند وارسی مشتری حضور در را لباس که

 

 جادایش بیشتر …می بینی که دمان طور …من شنل این خوب …پطرویچ ببین”

 اما بیاید، کهنه به نظر به دمین دلیل شاید …گرفته خاک و گرد کمی فقط. است سالم

 این کنار و پشتش این …می بینی که خودت …کمی فقط …است نو کامال واقع در

. دمین فقط …شانه یکی آن کنار دم کمی …خوب …دم کمی و شده پاره شانه

 ”…ندارد زیادی کار
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 به آن از دقیقی معاینه ی و کرد پهن میز روی برداشت، را” زیرپوش ”پطرویچ

 روی. برداشت را انفیه دانش پنجره آستانه ی از و داد تکان سری و آورد عمل

 چون ژنرال، کدام گفت نمی توان مشخصا اما بود، ژنرال یک عکس انفیه دان

 ناحیه این از عکس و بود داده عبور ژنرال صورت وسط از را انگشتش شخصی

 .بودند چسبانده صورتش جای به گردی مقوای بعدا و بود شده پاره

 

 مجددی معاینه ی و گرفت نور به رو را شنل و کرد بو انفیه سرانگشتی پطرویچ

 و کرد پهن میز روی و زد باال را آسترش بعد. داد تکان را سرش دوباره. کرد

 و کرد باز را بی صورت ژنرال با دان انفیه  در آنگاه. داد تکان را سرش دم باز

 سر آخر و گذاشت گوشه ای و بست را انفیه دان در کرد، پر انفیه با را دماؼش

 !”است خراب اوضاعش. نیست رفو قابل نه،: ”گفت

 بچه ای التماس آمیز صدای با. ریخت فرو آکاکیویچ آکاکی قلب کلمات این شنیدن با

 که تو برای. شده پاره شانه دایش گوشه ی کمی فقط پطرویچ؟ نه چرا” :پرسید

 ”…بیندازی وصله که داری پارچه حتما. ندارد کاری

 جایی به وصله. است پوسیده کامال شنل اما دارم، پارچه من البته،” :گفت پطرویچ

 .”وامی رود دم از بزنی که سوزن. نمی شود بند

 ”می کنی وصلشان دم به دوباره تو دم، برود وا اگر باشد،”
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 مشکل دیگر است، پوسیده حسابی شنل کرد؟ بند جایی به را وصله باید آخر اما”

 ”درمی رود دم از زوارش بگیری باد جلوی اگر. گفت لباس آن به اصال بشود

 …”واقعا که است این منظورم. بکن کاریش یک تو خوب ولی”

 :داد پاسخ قاطعیت با پطرویچ

 چند است بهتر. است کرده را عمرش. کرد نمی شود کارش دیچ. آقا متاسفم نه،”

 می شود، سرد حسابی دوا وقتی چون بپیچید، پایتان دور زمستان دا و کنید تکه اش

 که کردند اختراع را جوراب آلمانی دا این. نمی کند حفظ سرما از را آدم جوراب

 آلمانی دا به صحبت دایش توی داشت دوست پطرویچ.” )کنند سرکیسه را ملت

 ”کنید تهیه را نوش یک باید اینکه مثل شنل، مورد در اما(. ”بزند کنایه

 دور اطاق چیز دمه و افتاد دوار به آکاکیویچ آکاکی سر” نو ”کلمه ی شنیدن به

 بی صورت ژنرال دمان می دید چشمانش که چیزی تنها. گرفت چرخیدن سرش

 .بود پطرویچ انفیه دان روی

 ”ندارم پول که من چیست؟ نو از منظورت: ”گفت می خورد، گیج که طور دمین

 ”کنید تهیه نو شنل باید بله،: ”گفت بی رحمانه ای خونسردی با پطرویچ

 که است این منظورم چقدر یعنی چطور کنم، تهیه را نوش بخوادم من اگر خوب”

 ”؟…خوب

 ”برمی دارد؟ خرج چقدر که است این منظورتان”

 ”بله”
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 آب برایتان روبل 150 حداقل: ”گفت و فشرد دم به را لب دا دنرپیشه وار پطرویچ

 ”می خورد

 بیان بهت آوری نکته ی داشت دوست و بود تکان ددنده صحنه دای آمدن پیش عاشق

 .ببیند مخاطبش چهره ی بر را تأثیرش چشم گوشه ی از و کند

 طور به دمیشه که آکاکیویچ آکاکی بیچاره!” شنل یک برای روبل پنجاه و صد”

 .کشید فریاد زندگی اش در بار اولین برای می کرد، صحبت آرام استثنایی

 و پوستی یقه ی بخوادید اگر. نیست چیزی اینکه تازه و آقا، بله: ”گفت پطرویچ

 ”برمی دارد خرج بیشتر دم روبل دویست کنید، تهیه برایش دم ابریشمی آستر

 نشنود، را پطرویچ” تکان ددنده ی ”بیانات می کرد سعی که آکاکیویچ آکاکی

 دم دیگر مدت یک تا بکن کاریش یک پطرویچ، میکنم خوادش: ”گفت ملتمسانه

 ”بپوشمش بتوانم

.” میشود وقت و پول رفتن ددر باعث فقط. ندارد فایده ای. متأسفم: ”گفت پطرویچ

 .نهاد جا به دردم شکسته و شده خرد کامال را آکاکیویچ آکاکی سخنان این با و

 را لب دایش که دمانطور و ماند، برجای بی حرکت پطرویچ مشتری، رفتن از بعد

 اینکه از. نگرفت دنبال را کارش مدتی تا می فشرد، دم به معنی داری طرز به

 .می کرد رضایت احساس بود، نیاورده پایین را خیاطی دنر و خودش

 رؤیا در را دمه چیز که می کرد احساس رسید، خیابان به آکاکیویچ آکاکی وقتی

 چنین نمی کردم فکر درگز دست که چیزی خوب،: ”می گفت خودش به. است دیده
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 پیش که حاال خوب: ”افزود کوتادی سکوت از بعد و …”اصال بیاید، پیش چیزی

 در …می تواند کی حاال خوب،: ”داد ادامه طوالنی سکوتی از بعد و.”  است آمده

 این گفتن از بعد و!” عجب …من …که بود ؼیرمنتظره آنقدر …راستش حقیقت،

 می کند، چه بداند بی آنکه بگیرد، پیش در را خانه راه آنکه جای به حرؾ دا،

 برخورد کن پاک دودکش یک به راه سر در. افتاد راه به مخالؾ جهت در درست

 تعمیری دست در ساختمان باالیی طبقه ی از از بعد،. شد سیاه پایش تا سر و کرد

 و بی توجه اینها دمه ی به نسبت او باز و ریختند سرش بر آدک دوؼاب لگن یک

 و بود زده بؽل زیر را باتونش که برخورد پلیس یک به که وقتی فقط. بود بی اعتنا

 آنهم. آمد جا سر حواسش بود، پرزگیلش دست توی انفیه مقداری ریختتن مشؽول

 :زد تشر او به پلیس اینکه واسطه ی به فقط

 ”من؟ شکم وسط درست می آیی است تنگ خیلی پیاده رو”

 .گرفت پیش در را خانه راه و برگشت بود، آمده جا سر حواسش که آکاکی

 وضعیت ارزیابی به و کند جمع را افکارش توانست رسید، خانه به وقتی تازه

 بی سروته عبارات با نه دم آن زدن، حرؾ خودش با کرد شروع. بپردازد

 که می کند مشورت ؼاری یار با گویی روان، و معقول کامال بلکه دمیشگی،

 میان در او با را مسائل خصوصی ترین و گشود پیشش را دل سفره ی می شد

 .گذاشت

 در …کمی او. کرد صحبت پطرویچ با نمی شود حاال که است واضح کامال نه،”

 بعد و کنم صبر یکشنبه روز تا است بهتر بود، زده کتکش زنش اینکه مثل حقیقت
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 قیچی اندر چپ چشم دایش دوباره باز شنبه، شب خماری از بعد: بروم سراؼش به

 برود، دار باالی سرش بود خوادد حاضر مشروب گیالس یکی برای و می شود

 می شوم سبز رادش سر من وقت آن. کرد نخوادد شل را سرکیسه مسلما زنش اما

 …”من شنل و می شود نرم دلش ترتیب این به. می گذارم مشتش توی کوپک چند و

 تا و کرد خاطر آرامش احساس دوشمندانه استدالل این نتیجه ی در آکاکیویچ آکاکی

 تا کرد صبر. رفت پطرویچ سراغ راست یک وقت آن و ماند منتظر یکشنبه روز

 بود، زده حدس که دمچنان. شد داخل بعد و شود خارج خانه از پطرویچ زن

 چشمانش و افتاده فرو سرش بود، منگ و گیج کامال شنبه شب از بعد پطرویچ

 چه به آکاکی فهمید اینکه محض به اما. می رسید نظر به خمار و خواب آلوده

 به درش مستی از ضربه ای با شیطان گویی. آمد دوش به کامال است، آمده منظور

 .آورد

 یک آکاکیویچ آکاکی لحظه این در.” کنید تهیه را نوش یک باید. نیست ممکن”

 .گذاشت دستش کؾ کوپکی ده سکه ی

 شما سالمتی به کوچک گیالس یک حاال. آقا ممنونم بی نهایت: ”گفت پطرویچ

 را کهنه شنل آن ؼصه ی دیچ بودم شما جای اگر اما. می سازم را خودم و می زنم

 دیگر. می دوزم برایتان محشر شنل یک خودم. ندارد فایده ای اصال. نمی خوردم

 !”نزنید دم را حرفش

 و زد راه آن به را خودش پطرویچ اما بگوید، چیزی خواست آکاکیویچ آکاکی

 :داد ادامه
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 از تمیزی چیز باشید مطمئن. می دوزم برایتان را نوش کامال یکی. نباشید نگران”

 برای دم نقره ای قفل قزن روز، مد آخرین طبق بر شاید حتی. آمد درخوادد آب

 .”کنم تهیه یقه اش

 نو شنل یک تهیه ی جز دیگری راه دیچ که برد پی آکاکیویچ آکاکی دیگر حال

 کامال البته می آورد؟ باید کجا از را پولش. فروریخت قلبش و است نمانده برایش

 امر برای پیش مدت دا از دم را آن اما کند، حساب عید پاداش روی بود ممکن

 قرض می بایست تازه و داشت احتیاج نو شلوار به. بود گذاشته کنار دیگری

 این از ؼیر. بپردازد بود، انداخته تخت را چکمه دایش که را کفاش عقب افتاده ی

 خوادد دور ادب از اینجا بردنشان اسم که زیر، لباس دو و پیرادن سه می بایست

 حتی و بود شده پیش خور پول تمام ترتیب این به خالصه. ددد سفارش نیز بود،

 حتی یا پنج و چهل به را پاداشش که می داد خرج به سخاوت آنقدر رئیس اگر

 شنل قیمت مقابل در و بود ناچیزی مبلػ می ماند آنچه باز برساند، روبل پنجاه

 پطروچ گادی که می دانست خوبی به اگرچه. دریا برابر در بود قطره ای به مثابه

 خودداری زنش که حدی به تا می کرد مبالؽه آمیزی بسیار قیمت و می زد سرش به

 :می گفت و نمی توانست

 و می کند قبول کار مجانی تقریبا روز یک! ابله پیر است، داده دست از را عقلش”

 گرچه و!” می ارزد خودش سر از بیشتر حتی که می خوادد دستمزدی دیگر روز

 را مسئله ای دم این اما داد، خوادد رضایت روبل دشتاد به پطرویچ که می دانست

 به می توانست شاید کند؟ فرادم می بایست کجا از دم را دمینقدرش. نمیکرد حل

 چه را بقیه نصؾ اما کند، جور را بیشتر کمی حتی یا مبلػ این نصؾ نحو در
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 نصؾ که باشد آگاه باید خواننده کنیم، دنبال را بحث این اینکه از پیش کرد؟ می شد

 .می شد تأمین چگونه اولی

 قلک توی کوپک  نیم می کرد، کار که روبلی یک در مقابل در آکاکیویچ آکاکی

 جمع که را پولی ماه شش در آخر. می انداخت بود، قفل درش دمیشه که کوچکی

 را کار این که بود مدت دا. می کرد تعویض نقره سکه دای با و می شمرد بود، شده

 به. بود کرده جمع روبل چهل حدود در مبلؽی اکنون سال دا از بعد تا می داد ادامه

 کرد؟ می شد چه را بقیه اما داشت، را پول نصؾ ترتیب این

 روزانه اش مخارج گرفت تصمیم سرانجام و کرد فکر و کرد فکر آکاکیویچ آکاکی

 عصردا چای نوشیدن از می بایست: ددد تقلیل سال یک برای حداقل را

 پیدا کردن پاکنویس به نیازی اگر و کند، سر بی شمع را شب دا کند، صرؾ نظر

 می بایست. ددد انجام آنجا در را کار این و برود صاحب خانه اش اطاق به می شد،

 (برود راه پا نوک حتی) بردارد قدم آرامی به حتی االمکان خیابان سنگفرش روی

 آنکه برای نددد، رختشویی به را مالفه اش نشوند، ساییده کفش دایش تخت تا

 دمین فقط و بکند را آنها خانه به رسیدن محض به کنند عمر بیشتر زیرپوش دایش

 دوران دای به متعلق ربدوشامبر این خود .کند تن به را نخی اش کلفت ربدوشامبر

 در آکاکیویچ آکاکی برای راستش،. بود کرده مدارا آن با زمانه ولی بود، باستانی

 خو وضعش به تدریج به اما می نمود؛ دشوار محدودیت دا این تحمل امر ابتدای

 فکر با عوض در. کند سر بی شام را شب دا که داد عادت را خودش حتی. گرفت

. می کرد تؽذیه روحی نظر از را خودش شود، او مال روز یک بود قرار که شنلی

 شخص و کرده ازدواج گویی بود، شده ؼنی تر زندگی اش جدید، ؼذایی رژیم این با
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 قسم که داشت دمدمی رفیق و نبود تنها دیگر گویی. بود دمرادش دمیشه دیگری

 نبود، کسی رفیق این و: بپیماید او با آخر به تا را زندگی دشوار راه بود کرد یاد

 یک که بود شده دوخته چنان که محکم آستر و پشمی ضخیم الیه دوزی با شنل جز

 و تر سرزنده  باشد، شناخته زندگی در را ددفش که مردی چونان. آورد دوام عمر

 .بود شده قدم تر ثابت 

 پوچ و ضعیؾ جنبه دای تمام دیگر عبارت به) ناپیگیری اش و بی ارادگی

 چشمانش در شعله ای گادی. بربست رخت وجودش از به کلی (شخصیتش

 می گذشت؛ ذدنش از برق چون متهورانه ای و جسورانه افکار حتی و می درخشید

 ”کنم؟ تهیه دم خز یقه ی یک چطورست خوب،: ”می کرد فکر مثال

 بود نزدیک که بار یک. بود کرده مشؽول خود به را فکرش کامال افکار، این

 بر و!” خدایا: ”زد فریاد تقریبا بنویسد، اشتباه را کلمه ای کردن پاکنویس دنگام

 درباره ی و می زد سر پطرویچ به بار یک مادی حداقل. کشید صلیب خودش

 کند، تهیه مؽازه ای چه از را پارچه اش است بهتر که می کرد مشورت او با شنلش

خاطر  رضایت با پطرویچ نزد از دمیشه. بددد باالیش چقدر و باشد رنگی چه

 که می گذراند نظر از را روزی و بازمی گشت خانه به (نگران نیز کمی اگرچه)

 امید آنچه از سریع تر کاردا،. می شد حاضر شنل و می خرید بود الزم را آنچه تمام

 روبل شصت بلکه روبل، پنج و چهل یا چهل نه رئیس،. می کرد پیشرفت داشت

 از چه رئیس کار این حال. نمی دید دم را خوابش حتی که داد پاداش او به تمام

 آکاکی به درحال تصادفی، کامال یا و بود تازه شنلی به او نیاز به آگادی روی

 چیز دمه نتیجتا. بود شده ؼیرمنتظره اضافی روبل بیست یک صاحب آکاکیویچ
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 آکاکی نیمه گرسنگی، تحمل دیگر ماه سه دو از بعد. می رفت پیش سریع تر

 آرام معموال که قلبش. کند جور را روبل دشتاد شد موفق سرانجام آکاکیویچ

 روز درست. شود کنده جا از می خواست که داشت طپشی چنان دیگر می زد،

 در و کردند تهیه مرؼوب بسیار پارچه ای. رفت خرید برای پطرویچ دمراه بعدش

 در بحث به فقط را گذشته ماه شش که چرا باشد، نمی توانست این جز دم واقع

 تمام به که نمی گذشت روزی دم پیش ماه یک از و بودند گذارنده مسئله این طراؾ

 برای. نمی آمد گیر دم دیگر جای دیچ بهتر این از پارچه ای و نزنند سر مؽازه دا

 قول به که مرؼوب چنان و بادوام چنان چلواری اما خریدند، چلوار دم آستری

 .بود زیباتر حتی و نرم تر ابریشم از پطرویچ

 

 گربه پوست عوض در اما بود، گران واقعا چون نخریدند، خز پوست یقه، برای

 کمی از و نمی آمد گیر نظیرش مؽازه ای دیچ توی که گربه ای پوست گرفتند،

 وقت تمام دفته ی دو شنل دوختن. شود گرفته اشتباه بود ممکن خز پوست با فاصله

 خیلی کار وگرنه کند الیه دوزی را سرتاسرش می بایست پطرویچ چراکه گرفت،

 این از. بود روبل 12 کرد معین پطرویچ که دستمزدی. می شد حاضر زودتر

 بخیه دای بود، برده کار به ابریشمی نخ. زد نمی شد اصال دم را حرفش که کمتر

 از زیبایی طرح دای تا بود گرفته کار به را ظرافتش و دنر تمام و بود زده ظریؾ

 .آورد در کار

 روز کدام که گفت نمیتوان دقیقا …داد تحویل را شنل پطرویچ سرانجام که روزی

 حتی زود، صبح. بود بود آکاکیویچ آکاکی زندگی روز بزرگ ترین احتماال اما: بود
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 شنل، درگز. آورد خانه به را آن شود، اداره رادی آکاکیویچ آکاکی آنکه از پیش

 سخت یخبندان دوره ی که چرا. شود تحویل نمی توانست این از بهتر موقعیتی در

 شخصا را شنل پطرویچ،. بشود دم سخت تر می رفت احتمال و بود شده شروع

 به تا درگز آکاکیویچ آکاکی. است خوب خیاط یک برازنده ی چنانکه .داد تحویل

 موفقیت که است آگاه کامال می رسید نظر به. بود ندیده باوقار چنان را او روز آن

 است ددد نشان کار این رساندن ثمر به با و نیست عادی آمده، موفقیتی دست به

 نو لباس دای که خیاط دایی از را وصله پینه کار خیاط دای عمیقی دره ی که

 خشکشویی از تازه که بزرگی دستمال میان از را شنل. می کند جدا می آفرینند،

 بعدی استفاده ی برای و کرد تا دقت به را دستمال بعد آورد، بیرون بود، گرفته

 با و گرفت دست دو با را شنل ؼرور و افنخار با آنگاه. گذاشت جیبش توی

 را شانه دایش کشید، را انداخت، دامنش آکاکیویچ آکاکی شانه ی روی تمام مهارت

 وسواس با آکاکیویچ آکاکی. کرد جفت تنش به دم را یقه اش سر آخر و کرد صاؾ

 دم حالت دراین حتی و بپوشد را شنل دم دیگر بار یک تا خواست میانسال آدمهای

. بود برازنده کامال شنلی تردید، و خالصه بی شک. بود تنش قالب کامال شنل

 پس کوچه در مؽازه اش اینکه خاطر به فقط که شود متذکر نکرد فراموش پطرویچ

 اینچنین است، قدیمی اش مشتری دم آکاکیویچ آکاکی و ندارد تابلو و است کوچه

 بولوارنیفسکی خیاط دای از یکی به آکاکی اگر و می کند طلب ناچیزی دستمزد

 تمایلی آکاکیویچ آکاکی. می گرفتند دستمزد بابت روبل 75 فقط بود، کرده مراجعه

 که باالیی قیمت دای از چراکه شود بحث وارد بیشتر موضوع این در که نداشت

 او. داشت وحشت می کرد، صحبت مشتریانش دادن قرار تأثیر تحت برای پطرویچ

 اداره رادی مستقیما نو شنل دمان با و کرد تشکر و کرد حساب تسویه پطرویچ با



Page 27 of 51 
 

 که را شنلی دور از تا ایستاد دمانجا و شد خارج دنبالش به دم پطرویچ. شد

 باال فرعی خیابانی از و کرد کج را رادش عمدا پس کند، تماشا بود دوخته خودش

 از نیز نگادی و سردرآورد آکاکیویچ آکاکی روبروی از درست بطوری که رفت

 .انداخت شنل به جهت این

 اداره سوی به را رادش خوشحال و کرده ذوق آکاکیویچ آکاکی موقع دمین در

 حتی نبود، ؼافل داشت تن به که نویی شنل فکر از لحظه ای حتی. می داد ادامه

 امتیاز دو شنل نیز واقع در. زد لبخند بی اختیار کیفوری و نشئه زور از بار چندین

 که نداشت توجه اصال. می کرد نشئه اش ثانی در و می داشت نگه گرم اوال: داشت

 با کند، را شنل رادرو در. یافت اداره توی را خودش ناگهان و می رود کجا

 .داد دربان دست به مکرر توصیه دای با بعد و کرد وارسی را جایش دمه احتیاط

 آکاکی که شدند باخبر اداره کارمندان دمه ی برق سرعت به چطور نیست معلوم

 وارد اینکه محض به. است پوشیده نو شنل و گذاشته کنار را” زیرپوش ”آکاکیویچ

 چنان. کنند تماشا را دمکارشان نو شنل تا آوردند دجوم رادرو به دمه شد، اداره

 گلش از گل اول او که کردند خودشان صمیمانه ی و گرم تبریکات در ؼرق را او

 حتما بایستی که گفتند و کردند دوره اش دمه. شد دست پاچه پاک بعد ولی شکفت

 توی سوری باید حداقل که می کردند اصرار و بددد را تازه اش شنل شیرینی

 و بددد جوابی چه نمی دانست. بود باخته را خودش آکاکیویچ آکاکی. بددد خانه اش

 بناگوش تا بود، حال بدین که دقیقه چند از پس. کند خالی شانه کار این از چطور

 اصال شنل که کند متقاعدشان کرد سعی ساده لوحانه و ناشیانه خیلی و شد سرخ

 رتبه ی که کارمندان از یکی سرانجام. است قدیمی شنل دمان و نیست تازه
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 می گیرد قیافه که نیست آن دایی از ددد نشان که دلیل این به شاید داشت، سرمنشی

 :گفت شود، دم پیاله دم زیردستان با است حاضر حتی و

 اتفاقا. دستید من خانه ی دمه تان امشب. می ددم سور من او جای به خوب، بسیار”

 ”دست دم تولدم روز

 آکاکی وقتی. پذیرفتند را دعوتش مشتاقانه و گفتند تبریک سرمنشی به دمه طبیعتا

 کار این که گفتند متفقا بخوادد، عذر مهمانی در حضور از خواست آکاکیویچ

 پذیرفته عذری دیچ دعوت کردن رد برای و بود خوادد خجالت آور و بی ادبی

 برای دیگری فرصت مهمانی به رفتن که فکر این با دم خودش بعدا البته نیست،

 .شد خشنود داد، خوادد او به تازه اش شنل پوشیدن

 شادمانی نهایت با. بود اعیاد بزرگ ترین مانند آکاکیویچ آکاکی برای روز آن تمام

 مدت و آویخت جالباسی به تمام دقت با درآورد، را شنلش بازگشت، خانه به

 دیگر که را کهنه اش شنل آنگاه. ماند خیره شنل آستر و پارچه به تحسین با زیادی

 حین در. کند مقایسه اش تازه شنل با تا آورد بیرون بود، رفته در زوار کامال

 مدت طول در! فاحشی اختالؾ چه: بگیرد را خنده اش جلوی نمی توانست مقایسه

 نادار. می انداخت خنده به را او اسفناکش وضعیت و کهنه شنل فکر نادار صرؾ

 لذت تسلیم بلکه نکرد، پاکنویس چیزی اصال دم بعدا و خورد اشتها و لذت با را

 بی دیچ بعد،. ماند حال دمان به دوا شدن تاریک تا و شد تخت روی کشیدن دراز

. شد خارج خانه از و انداخت دوش روی را شنلش پوشید، را لباس دایش تاخیر

: کنم ذکر بود، داده سور که را کارمندی زندگی دقیق محل نیستم قادر من متاسفانه

 در پترزبورگ چیز دمه و خیابان دا و خانه می شود، ناامیدکننده کم کم من حافظه ی
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. کجاست چیزی چه بگویم است مشکل بی نهایت برایم که می شود قاطی چنان ذدنم

 در مزبور کارمند خانه ی که است این بگویم می توانم قاطع به طور که نکته ای تنها

 که کنیم استنباط می توانیم نیز نکته دمین از و داشت قرار شهر نقطه ی بهترین

 ابتدا. داشت فاصله آکاکیویچ آکاکی خانه ی از کیلومتردا و کیلومتردا خانه اش

 به درچه اما کند، عبور کم نوری و خالی خیابان دای از می بایست آکاکیویچ آکاکی

. می گشتند پرنورتر و زنده تر شلوغ تر، خیابان دا می شد نزدیک تر کارمند خانه ی

 با بانوانی به او میانشان در و بودند گردش مشؽول خیابان دا در زیادی جمعیت

 آن از خبری دیگر اینجا. می کرد برخورد پوست پالتو با آقایانی و زیبا لباس دای

 آن جای به. نبود چوبی شان سورتمه دای آن با بی سروپا درشکه چی دای

 و زیبا کالسکه دای در سرخ رنگ مخملی کاله دای با خوش پوش سورچی دای

 چرخ دای و بودند رفت وآمد در داشت، چرمی روکش صندلی دایشان که ظریؾ

 .می کردند حرکت برؾ روی نرمی به کالسکه دا

 عمرش تمام در گویی که بود شده منظره این تماشای محو چنان آکاکیویچ آکاکی

 نشده خارج خانه از گردش برای که بود سال چندین. است نبوده چیزی چنین شادد

 .بود

 که کند تماشا را تابلویی تا کرد توقؾ مؽازه ای نورانی ویترین مقابل کنجکاوی با

 خوش ترکیبش بسیار پای نتیجه در و می داد نشان کفشش کندن حال در را دختری

 آکاکی. می زد دید را او در الی از بزی ریش و خط دم با مردی و بود پیدا دم

 به شاید زد؟ لبخند چرا. داد ادامه رادش به و زد لبخندی داد، تکان سری آکاکیویچ

 ما دمه ی حال در به و بود نخورده چشمش به درگز قبال که چیزی دیدن خاطر
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 با دم او اداری کارمندان اؼلب مثل شاید یا. داریم ؼریزی کششی آن به نسبت

 موضوعی در بخوادند اگر! فرانسوی دا این دست از امان: ”می کرد فکر خودش

 دم شاید  …”چیزی واقع، در که، است این منظورم دیگر، آن وقت کنند، ظرافت

 عمق در بتوان است ؼیرممکن که چرا نمی گذشت، خاطر از فکری چنین اصال

 این. رسید سرمنشی خانه ی به سرانجام. خواند را افکارش و کرد نفوذ کسی روح

 و می سوخت راه پله دا باالی چراؼی: می زیست اشراؾ و اعیان سبک به سرمنشی

 .بود دوم طبقه ی در آپارتمان

 شده چیده دیوار کنار که گالش ردیؾ چندین. شد سرسرا وارد آکاکیویچ آکاکی

 بلند آن از بخار و می کرد جزوجز سماوری دم اطاق وسط. کرد مشادده بود،

 با خز یقه ی برخی شان حتی که بود آویزان دیوار از شنل و پالتو انبودی. می شد

 گوش به دمهمه ای صدای دیوار سوی آن از. داشتند مخملی برگردان یقه ی

 سینی با مستخدمی. شد بلندتر و واضح تر ناگهان در شدن باز با که می رسید

 که نبود شکی. شد خارج اطاق از بیسکویت ظرؾ یک و خالی گیالس دای

 دم را چایشان فنجان اولین حتی و بودند شده جمع آنجا پیش مدتی از کارمندان

 .بودند کرده صرؾ

. شد اطاق وارد بعد و آویخت دیوار به ار شنلش خودش دست با آکاکیویچ آکاکی

 از گوش دایش. خورد جا قمار میز و پیپ دا کارمندان، شمع دا، منظره ی دیدن از

 صندلی دا کشیدن عقب و جلو و بود بلند اطاق گوشه ی در از مه پچ پچ دایی صدای

 نگاه را بر و دور و بود ایستاده اطاق وسط درست دست پاچه. می کشید سوت

 بلند فریاددای با و شدند حضورش متوجه اما. بکند چه که بود معطل می کرد،
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 تماشا را تازه اش شنل دوباره تا ریختند سرسرا به دمگی ناگهان و گفتند خوشامد

 و ساده لوح آدمی که آنجایی از اما. بود شده خجلت زده آکاکیویچ آکاکی. کنند

 می شد، شنلش نثار که تحسین دایی و تمجیدات از نمی توانست بود، زودباور

 به را شنلش و او بالفاصله دمه که است واضح پر البته. نکند خوشحالی احساس

 آن آدم، دمه آن حضور. برگشتند شان وپست  بازی سر و کردند ردا خودشان حال

 مطلقا. داشت تازگی آکاکیویچ آکاکی برای دمه صحبت دا، آن و سروصدادا

 آخر. بگذارد کجا را دیگرش عضو در یا و پادا دست دا، بکند، باید چه نمی فهمید

 صورت و ورق دا تماشای مشؽول و نشست بازی میز کنار صندلی یک روی سر

 شروع و رفت سر حوصله اش کوتادی بسیار فاصله ی در. شد بازیکنان یک یک

 .بود گذشته دم خوابش وقت که خصوصا کرد، کشیدن خمیازه به

 جملگی مهمان دا بقیه ی اما بخوادد، مرخصی اجازه ی میزبان از کرد سعی

. بخورند شامپانی تازه اش شنل سالمتی به باید دنوز که گفقتن و کردند اعتراض

 قیمه کلوچه ی گوساله، گوشت ساالد، از بود عبارت شام. آوردند شام بعد ساعتی

 شد باعث که خوراندند آکاکیویچ آکاکی به دم شامپانی گیالس دو. شامپانی و دار

 که نمی شد فراموشش حال در به اما کند، جلوه نظرش در دلپذیرتر دمه چیز

 .باشد خانه اش توی پیش ساعت دا می بایست او و است گذشته دم دوازده از ساعت

 اطاق از بی سروصدا و یواشکی نشود، رفتنش مانع دیگر میزبان اینکه برای

( بود افتاده زمین روی شنل متأسفانه )کرد پیدا سرسرا در را شنلش خزید، بیرون

 .شد خارج و انداخت دوش روی تکاند، کامال را آن
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 وافراد خدمتکاردا معموال که مؽازه چندتایی بودند، روشن چراغ دا دنوز بیرون

 دنوز می کنند، استفاده میخانه به عنوان آنها روز ساعات تمام در دیگر جوربه جور

 بیرون نور از شعاع دایی بود، بسته که دم مؽازه دایی در زیر شکاؾ از. بود باز

 این دا. دستند صحبت مشؽول مؽازه داخل افرادی دنوز که می داد نشان و می تابید

 دل در که اربابانشان از فارغ که بودند مردی و زن خدمتکاران قوی احتمال به

 اراجیؾ و شایعات آخرین کردن ردوبدل به دنوز بودند، مشؽول خودشان به شب

 رادش زنان قدم سرخوش، و سرحال کامال آکاکیویچ آکاکی. می دادند ادامه روز

 از برق مثل می جنباند، را دیکلش تمام که زنی وقتی بار یک حتی و می رفت را

 اما. کرد دنبالش دو قدم به لحظه ای چند منظور چه به می داند خدا گذشت، کنارش

 با دوباره بود، متعجب قدم دایش بی دلیل شدن تند از دمچنان که و ایستاد بالفاصله

 که رسید بی روح و خالی خیابان دای دمان به به زودی. افتاد به راه عادی قد م دای

 ساعات آن در. شب به رسد چه تا می رسید نظر به کور و سوت دم روزش حتی

 کامال خیابان چراغ دای. داشتند ترسناک و شوم کامال منظره ای خیابان دا دیگر

 خّست کمی شهر از قسمت این چراغ دای نفت مورد در شهردار جناب .بود کم سو

 در ذی روحی دیچ. رسید زاؼه دا و چوبی خانه دای کنار به بعد. می داد خرج به

 سفیدپوش را خیابان دا که برؾ و بود برؾ تنها نمی خورد، چشم به حوالی آن

 گویی کشیده پرده دای پشت که محقر کلبه دای مالل انگیز و سیاه اشباح و بود کرده

 درندشتی میدان به که بود رسیده خیابان از نقطه ای به حال. بودند رفته خواب به

 :می شدند دیده سختی به خانه دا سویش آن در و می شد وصل

 .خوؾ انگیز بیابانی
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 قرار دنیا انتهای در گویی که نگهبانی کیوسک از کم سویی نور دوردا آن از

 آن رسید نقطه این به وقتی آکاکیویچ آکاکی. می خورد چشم به بود، گرفته

 سوی به که دمچنان. شد محو توجهی قابل میزان به سرحالی اش و سرزندگی

 سرریز درونش در که وحشتی احساس بر چگونه نمی دانست می رفت، میدان

 پشت. است کمینش در شومی حادثه ی که می کرد احساس گویی کند، ؼلبه می کرد

: کرد فکر خودش با. بود اقیانوسی وسط انگار: کرد نگاه را برش و دور و سر

 دوباره وقتی داد، ادامه رادش به بسته چشمان با و.” نکنم نگاه است بهتر نه،”

 پیش را سبیلو مرد دو ناگهان است، باقی راه چقدر ببیند تا کرد باز را چشم دایش

. داد تشخیص را صورتشان کامال نمی شد که بود تاریک قدری به دوا. دید رویش

 .افتاد طپش به قلبش و شد تار چشمانش

 مال که شنل این آدا،: ”گفت و چسبید را یقه اش گفت دورگه ای صدای با یکیشان

 دیگر مرد آن اما بطلبد، کمک و بزند فریاد می خواست آکاکیویچ آکاکی!” است من

: گفت و گرفت او صورت جلوی بود، کارمند یک سر بزرگی به که را مشتش

 مانده آکایویچ آکاکی خاطر به ماجرا باقی از که چیزی تنها!” نیاد در جیکت مگر”

 کردند حواله اش اردنگی یک کشیدند، بیرون تنش از را شنل آنها که بود این بود،

 و آمد دوش به بعد دقیقه ای چند. انداختندش برؾ دا روی به صورت با و

 این می کرد حس که چیزی تنها. نبود بر و دور آن کس دیچ دیگر اما به پاخاست،

 اما کرد، زدن فریاد به شروع. می زند یخ سرما از دارد و نیست شنلش که بود

 کسی گوش به نبود ممکن وسعت آن به میدانی در که بود ضعیؾ چنان صدایش

 سوی به بردارد، زدن فریاد از دست لحظه ای بی آنکه و تمام ناامیدی با. برسد
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 و داده تکیه چماقش به پست پاسبان کیوسک، کنار. گرفت دویدن نگهبانی کیوسک

 فریادزنان چنین که است ملعونی کدام این ببیند می کرد نگاه تعجب با و بود ایستاده

 که دمچنان رساند، پاسبان به را خودش وقتی اکاکیویچ آکاکی. می دود سویش به

 و است رفته خواب به پست سر که کرد متهمش فریادزنان می زد، نفس نفس

 کرده اند لخت را مردی چشمش جلوی وقتی حتی و است نداده انجام را وظیفه اش

 دو مگر است ندیده دیچ چیز که داد جواب پاسبان. ددد انجام کاری نتوانسته است

 توصیه و دستند دوستانش است برده  گمان و برخوده اند او به میدان وسط که مرد

 اول صبح فردا و برود خانه به است بهتر بزند، جوش بی جهت اینکه جای به کرد

 پیدا را دزددا بازرس آن وقت و ددد گزارش ناحیه پلیس بازرس به را جریان وقت

 اسفناکی و نزار حال به آکاکیویچ آکاکی. می گرداند باز او به را شنلش و می کند

 باقی سرش آنجای و اینجا مو تایی چند دنوز)مودایش . رساند خانه به را خودش

 برؾ از پوشیده بدنش جای دمه و شلوار و سینه تمام و بودند شده ژولیده (بود

 از عجله با در، بر وحشتناک ضربه دای صدای شنیدن به صاحبخانه پیرزن. بود

 کفش به پا یک و پیچید اندامش دور حیا روی رااز لباسش پرید، بیرون رختخواب

 روز و حال و کرد باز را در وقتی اما. رساند در پشت را خودش بردنه پا یک و

 اینکه از پس حال در به. جهید عقب ترس از کرد، مشادده را آکاکیویچ آکاکی

 به مستقیما که کرد توصیه و کوفت به دم دست تاسؾ با شنید، را ماوقع شرح

 دروغ چند اینکه جز محل نگهبان افسر که چرا کند، مراجعه ناحیه پلیس رئیس

 نمی ددد انجام برایش کاری سربدواندش، دل خوش کنک وعده دای با و بددد تحویل

 آنا چون دست، دم آشنایشان اتفاقا که برود رئیس شخص پیش که بهتر دمان و

. می کرد دایگی رئیس خانه ی در حاال بود، آشپزشان قبال که فنالندی دختر دمان
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 و می گذشت خانه شان کنار از که می دید را رئیس اؼلب خودش او این بر عالوه

 در از خالصه و می زند لبخند دمه به دعا دنگام و می رفت کلیسا نیز یکشنبه در

 و شنید را توصیه دا این آکاکیویچ آکاکی. بود خدا با و قلب خوش مردی جهت

 قابل آنانی برای فقط گذراند، را شبی چگونه اینکه. رفت اطاقش به اندودگین

 به زود صبح فردا. بگذارند دیگران جای را خودشان می توانند که است درک

 کرد، مراجعه دوباره ده ساعت . است خواب گفتند اما کرد، مراجعه رئیس خانه ی

 رئیس گفتند رفت، یازده ساعت. است خواب دنوز رئیس که شنید دم باز اما

 دیچ وجه به منشی دایش رفت، نادار موقع دیگر بار یک وقتی. است رفته بیرون

 چکار که می گفت آنها به قبال آنکه مگر بددند، رادش داخل به نبودند حاضر

 اولین برای آکاکیویچ، آکاکی اما. است افتاده برایش اتفاقی چه و آمده چرا دارد،

 شخصا باید فقط که گفت و ایستاد حرفش روی قاطعیت با زندگی اش، در بار

 است، کرده مراجعه اداری کاری برای که را او ندارند حق آنها و ببیند را رئیس

 پای به می کند، مطرح که شکایتی عواقب صورت این ؼیر در و سربدوانند

 تا رفت یکی شان و نیافتند مخالفت جرات دیگر این بار منشی دا. است خودشان

 عجیب بسیار سرقت جریان این به نسبت رئیس عکس العمل اما. کند خبر را رئیس

 از انحرافی سؤاالت طرح به بپردازد، مسأله اصل به مستقیما آنکه جای به. بود

 چه خیابان در شما شب دیروقت آن در: ”پرسید مثال. پرداخت آکاکیویچ آکاکی

 از که آکاکی نتیجتا که” بودید؟ عشرتکده دا این از یکی توی نکند  “یا”  می کردید؟

 به آیا بداند حتی بی آنکه بود، داده دست از را خودداری اش و بود شده سرخ شرم

 برای. رفت بیرون اداره از نه، یا کرد خوادند رسیدگی شنلش شدن دزدیده مساله

 .نرفت اداره به اصال روز آن دیگر زندگی اش در بار اولین
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 می زد، زار تنش به دیگر این بار که کهنه اش شنل و پریده رنگ با بعد، روز صبح

 .شد حاضر

 بعضی شان گرچه کرد، متاثر را کارمندان از بسیاری شنل رفتن سرقت به جریان

 خودداری آکاکیویچ آکاکی انداختن دست و کردن مسخره از نیز حال این در حتی

 پول کارمندان از او به کردن کمک برای که شد گرفته تصمیم دمانجا. نکردند

 توجهی قابل مبلػ قبال که چرا بود، ناچیز بسیار شد جمع که پولی اما کنند، جمع

بود  کرده توصیه قسمت رئیس که کتابی خرید و کل مدیر از تمثالی تهیه ی برای

 آمد فرادم آنچه نتیجتا بودند، کرده جمع پول (بود دوستانش از نویسنده گویا)

 شده متاثر جریان این از عمیقا که کارمندان از یکی. بود دیچ به نزدیک چیزی

 کار این در را آکاکیویچ آکاکی عاقالنه توصیه ای دادن با حداقل گرفت تصمیم بود،

 به است ممکن اگرچه چون است، بیهوده پلیس به مراجعه که گفت او. کند کمک

 تا او اما کنند، پیدا طریق در به را شنلش دستی دا، باال از تقدیرنامه دریافت امید

 را شنل برساند، اثبات به را شنل مالکیت الزم قانونی مدرک ارائه با نتواند

 شخص به که بود این بهتر بنابراین. بگیرد پس پلیس اداره ی از توانست نخوادد

 تماس و یادداشتی نوشتن با می توانست متنفذ شخص این و کند مراجعه متنفذی

 آکاکیویچ آکاکی. اندازد جریان به سریع تر را کاردا مربوط مسئولین با گرفتن

 .برود متنفذ شخص این دیدن به که گرفت تصمیم لذا نداشت، دیگری چاره ی

 معلوم امروز به تا داشت سمتی چه دقیقا و بود چه متنفذ شخص این مقام و منصب

 متنفذ پیش چندی از تنها متنفذ شخص این که بگوییم می توانیم تنها. است نشده

 فعلی اش موقعیت در حتی حال در به. بود ؼیرمتنفذ کامال آن از قبل و بود گشته
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 ولی. نمی آمد حساب به متنفذ چندان بودند، متنفذ بسیار که آنهایی با قیاس در دم

 طبقات نظر در می آید، پیش پاافتاده و کوچک افراد از طبقه ای نظر در آنچه اؼلب

 تمام شخص این صورت در به. می کند جلوه بزرگ و مهم دم خیلی مردم دیگر

 مثال. می گرفت کار به نفوذش و اعتبار تحکیم برای را الزم طرق و روش دا

 استقبال او از سرسرا در اداره به ورودش دنگام کارمندان کلیه ی بود داشته مقرر

 می بایست امور دمه ی و کند مراجعه او دفتر به مستقیما نمی بایست دیچ کس کنند؛

 منشی به می بایست دبیرخانه کارمند: گیرد انجام مراتب سلسله طریق از کامال

 تعیین که دیگری مسئول فرد در یا )دفتر رئیس به دفتر منشی و ددد گزارش دفتر

 او خود اطالع به موضوع آخراالمر اینکه تا آخر الی ترتیب دمین به و( باشد شده

 شده مسموم تقلید به مفرط عشق از دمه چیز ما، مقدس روسیه ی این در. برسد

 کارمند شنیده ام حتی. درآورد را مافوقش ادای دارد سعی کسی در و است

 بود شده گمارده دولتی بی ادمیت ادارات از یکی ریاست به که دون پایه ای

 دو و می کند” انتظار اطاق ”را آن و می کشد دیوار را اطاقش از قسمتی بالفاصله

 ارباب ورود دنگام تا می گذارد در جلوی طالیی نوار و سرخ یقه ی با دربان

 زحمت به حتی ”انتظار اطاق ”اصطالح به این گرچه. کنند باز را در رجوع

 .است داشته را تحریر میز یک گنجایش

 حال عین در اما باابهت و پرطمطراق بسیار متنفذ شخص این اداری جاری روش

 تکرار مرتبا. داشت قرار خشک انضباط پایه ی بر سیستمش کل. بود ساده

 این تکرار بار سه از پس دم دمیشه و.” انضباط… و انضباط انضباط،: “می کرد

 امر این واقع در اما. می دوخت چشم مخاطبش صورت به دیبت و باوقار لؽت،
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 او از دمگی کارمندان که چرا نداشت، وجود سخت انضباط این به نیازی دیچ

 که کاری در درکس می شد، پیدا دور از سایه اش که درگاه. می بردند حساب کامال

 روزمره ی صحبت دای. می ایستاد احترام حالت به او عبور تا و می کرد ردا داشت

 تشکیل جمله سه دمین از فقط و می داد انضباط تعفن بوی زیردستانش با او

 دیچ دستی؟ صحبت طرؾ کی با می دانی دیچ می کنی؟ جرات چطور: ”می شد

 ”دستی؟ کی حضور در متوجهی

 احساسی دمکارانش به نسبت و بود خوش قلبی مرد رفته دم روی حال در به ولی

 به این رو از یکباره به کلی مدیر مقام به ارتقاء اما. داشت حمایت و عطوفت از

 خالصه و بود کرده گم را خودش می کرد، باد خودش به بود؛ کرده رویش آن

 رفتاری خودش رتبه ی دم  افراد با برخورد در البته. بکند چه دیگر که نمی دانست

 در اما. نمی نمود خودبین و کودن رو دیچ به حقیقت در و داشت شایسته و عادی

 نمی شد، بی خبر خودش از بودند، پایین تر رتبه یک فقط حتی که افرادی برابر

 حالش به دلش وضع این دیدن با آدم و نمی زد حرؾ دم کلمه یک حتی دیگر

 خوشتری اوقات می تواند که می دانست خوب دم خودش که خصوصا می سوخت،

 از جمع صحبت در شدن داخل به شدید میل این حتی اوقات گادی. باشد داشته

 این نکند که فکر این با می کرد، امتناع کار این از دمواره اما بود، پیدا چشمانش

 و بزند؟ لطمه موقعیتش به شدن خودمانی حد از بیش نکند باشد؟ شانش دون کار

 ددانش از به زور کلمه ای گاه به گاه تنها و می ماند خاموش دمیشه استدالل این با

 چنین. بود یافته شهرت مزاحم و مالل انگیز آدمی عنوان به نتیجتا و می آمد بیرون

 و رفت نزدش به کمک درخواست برای ما آکاکیویچ آکاکی که متنفذی شخص بود
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 البته .کرد انتخاب کار این برای را ممکن موقعیت نامناسب ترین اتفاقا

 .متنفذ شخص آن نظر از مناسب ترین و آکاکیویچ آکاکی نظر از نامناسب ترین

 دوران دوستان و قدیمی آشنایان از یکی با و بود نشسته اتاقش در متنفذ شخص

 ندیده را دمدیگر بود سال چندین و بود شده پترزبورگ وارد تازه که بچگی اش

 .می زد بودند،گپ

 مالقات اجازه ی” باشماخچین ”یک که رساندند اطالعشان به موقع دمین درست

 و.” است کارمند: ”شد داده پاسخ” است؟ چکاره: ”پرسید تندی به. می خوادد

 باید البته.” ندارم وقت فعال باشد، منتظر بگویید دوم،: “داد جواب متنفذ شخص

 را صحبتش بود، آزاد کامال او: می گفت دروغ کامال متنفذ شخص که شویم متذکر

 پیدا گفتن برای حرفی دیگر که بود چند زمانی و بود کرده تمام رفیقش با

 دمدیگر ران بر دست با طوالنی سکوت دای فاصله ی در تنها و نمی کردند

 :می گفتند و می کوبیدند

 !”وارالموویچ استپان عجب،! آبراموویچ ایوان اینطور، که”

 دوست این به اینکه برای تنها گذاشت، منتظر را کارمند آن دم باز حال این با

 ساکن روستایی اش ملک در و بود گرفته کنار دولتی خدمت از بود مدتها که )قدیم

. بگذارد انتظار به را رجوع ارباب بخوادد درقدر میتواند که ددد نشان( بود

 درقدر بهتر عبارت به یا و زدند، را حرؾ دایشان تمام دو آن که وقتی سرانجام

 با کلمه ای بی آنکه و دادند لم راحتشان و نرم مبل دای روی می خواست دلشان که
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 کارمند یاد به متنفذ شخص ناگهان کردند، دود را سیگاردایشان بزنند، حرؾ دم

 :گفت و کرد بود، ایستاده در دم دست به پرونده که منشی به رو و افتاد

 .”شود داخل بگویید. است منتظر بیرون کارمندی گمانم،”

 حرکتی با مندرسش، شنل آن و آکاکیویچ آکاکی ؼمگین و سربه زیر قیافه ی دیدن با

 با را کلمات این و” می خواستی؟ چی خوب،: ”گفت و برگشت او سوی به ناگهانی

 از پیش دفته یک از خاطرش به که کرد ادا آمرانه ای و خشن صدای دمان

 .می کرد تمرین آینه جلوی تنهایی و خلوت در کلی مدیر سمت به انتصابش

 از را آرامشش و بود کرده پر را وجودش تمام ترس احساس که آکاکیویچ آکاکی

 در و که کنم عرض ”با و می داد اجازه بندآمده اش زبان که آنجا تا بود، داده دست

 به بوده دم تازه که شنلش که ددد توضیح می کرد سعی دمیشه از بیش دایی“واقع

 که بخوادد منتفذ شخص از تا آمده او و است رفته سرقت به صورت وحشیانه ترین

 در یا و دیگر کس در یا پلیس رئیس یه یادداشتی نوشتن با نفوذش از استفاده با

 .کند کمک شنلش یافتن در را او است، صالح که کار

 آکاکیویچ آکاکی درخواست نحوه ی این کل مدیر نظر در دلیل چه به نیست معلوم

 .کرد جلوه خودمانی حد از بیش

 جاری روش از مگر آقا؟ چیست منظورتان: ”گفت خشونت و تندی با دوباره

 از اداره این در امور که نمی دانید دستید؟ کجا کردید فکر ندارید؟ اطالع اداری

 به بعد بددید، دبیرخانه به را عریضه تان اول باید می گذرد؟ مراتبی سلسله چه
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 برای را عریضه بعد و دفتر رئیس به بعد بخش، رئیس به بعد سرمنشی،

 ”…می ددند من به تصمیم گیری

 دمچنان که و کند جمع را ناچیزش جسارت ته مانده ی کرد سعی آکاکیویچ آکاکی

 :گفت بود روان سروصورتش از عرق

 خوب، چون رسیدم، اشرؾ حضرت خدمت جساراتا من اشرؾ، حضرت اما”

 ”…بود مطمئن نمی شود زیاد که می دانید منشی دا، البته،

 این داده اند؟ یادتان کجا را مزخرفات این چی؟ چی، چی،: “زد فریاد منتفذ شخص

 کجا از را کله شقی این امروز جوان دای می کنید؟ سردم که چیست دیگر الطائالت

 ”گرفته اند؟ یاد

 دم پنجاه از سنش آکاکیویچ آکاکی که نداشت توجه منتفذ شخص که است واضح

 به جوان را او بود ممکن ساله دفتاد شخص یک با قیاس در البته. است باالتر

 .قیاسی چنین در فقط اما آورند، حساب

 کسی چه مقابل در می دانید دیچ دستید؟ صحبت طرؾ کسی چه با می فهمید دیچ”

 !”دستم شما با می شنوید؟ می فهمید؟ اصال دیچ می پرسم واقعا نه ایستاده اید؟

 این دیگر که کرد بلند چنان را فریادش و کوفت زمین بر را پایش لحظه این در

 داشت تقریبا آکاکیویچ آکاکی. پرید سرش از دوش که نبود آکاکیویچ آکاکی فقط

 نگه پا سر را خودش توانست سختی به لرزید، بدنش خورد، تلوتلو  می کرد ؼش

 بیرونش نیمه جان. می شد زمین نقش بودند، نشتافته کمکش به دربان دا اگر و دارد

 بسیار تأثیری سخنانش اینکه از نشناس پا از سر و خشنود منتفذ شخص. بردند
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 پرانده نفر یک سر از دوش کلمه اش چند و بود، آورده بار به انتظار از فراتر

 و دارد، عکس العملی چه ببیند تا انداخت دوستش به چشم گوشه ی از نگادی بود،

 صورت از ترس عالئم حتی و است رفته فرو فکر به دوستش اینکه مشادده ی از

 .کرد خاطر رضایت احساس پیداست، نیز او

 به را خودش و بود رفته پایین پله دا از چگونه که نمی آورد یاد به آکاکیویچ آکاکی

 تمام در درگز. بودند شده بی حس کامال پادایش و دست دا. بود رسانده خیابان

 باشد گرفته قرار عتاب مورد کلی مدیر جانب از این چنین که نداشت یاد به عمرش

 ددان با وباد، کوالک صفیر میان در. دیگر اداره ای کل مدیر از آن دم تازه و

 باد،. می خورد سکندری مرتبا اما کند، باز را رادش می کرد تالش باز، کامال

 به چشم یک در. می کشید شالق سو چهار در از است، پترزبورگ معمول چنان که

 برساند خانه به را خودش توانست که زمانی سرانجام و کرد، ورم گلویش زدن دم

 بالفاصله و انداخت رختخواب به را خودش. بگوید کلمه ای نبود قادر حتی دیگر

 چنین می تواند اوقات گادی” به موقع و الزم ”توبیخ یک. کرد آماس بدنش دمه ی

 !آورد بار به نیکویی اثرات

 با بیماری پترزبورگ دوای و آب بی دریػ مساعدت با و داشت تندی تب بعد روز

 نبضش و رسید سرش باالی دکتر وقتی و یافت شدت انتظار حد از بیش سرعتی

 که خاطر بدین تنها آن دم- بود پماد یک کرد، تجویز که چیزی تنها گرفت، را

 در به. باشد نگذاشته بی بهره کامال پزشکی کمک دای از استفاده حق از را بیمار

 نیم و روز یک از بیش بی شک آکاکیویچ آکاکی که بود این نهایی اش تشخیص حال

 :گفت و کرد صاحبخانه زن به رو آنگاه. آورد نخوادد دوام
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 ددید، سفارش کاج چوب از نابوت یک االن دمین و نکنید تلؾ را وقت بهترست”

 .”می شود تمام گران برایش بلوط چوب مطمئنا چون

 دیچ شنید اگر و نه یا شنید را آمیز مصیبت کلمات این آکاکیویچ آکاکی اینکه

 معلوم نه، یا داد دست او به نکبت بار زندگی این از شدن ردا برای تاسفی احساس

 و اشباح. می برد سر به دذیان و تب حال به مدت این تمام در که چرا نیست،

 مثال می شد؛ ظادر نظرش در دیگری از تر عجیب  دریک بی پایان، رؤیادای

 تله دای با شنلی تا می خوادد خیاط پطرویچ از التماس به که می دید را خودش

 و بیندازد گیر بودند، شده جمع تختش زیر که را دزدانی تا بدوزد مخصوص

 بیرون بود، خزیده پتویش زیر که را دزدی تا می خواست صاحب خانه اش از مرتبا

 است، خریده نویی شنل که حالی در چرا که می کرد سؤال دیگر لحظه ای. بکشد

 کل مدیر برابر در را خودش بعد. است آویزان دیوار از آنجا کهنه شنل آن باز

 متأسفم،: “می گوید و است گرفته قرار سرزنش و عتاب مورد حسابی که می دید

 که می راند زبان بر نایزادایی و رکیک فحش دای چنان نهایتا و.” اشرؾ حضرت

 نشنیده او ددان از کلماتی چنین عمرش تمام در درگز که مهربان صاحب خانه ی

 به دنبال بالفاصله فحش دا این تمام که خصوصا می کشید، صلیب خودش بر بود،

 حرؾ ناشمرده و تند چنان دیگر بعد مدتی. می شد ردیؾ” اشرؾ حضرت ”گفتن

 و کلمات دمه ی که بود روشن تنها درآورد، سر نمی شد دیچ مطلقا که می زد

 بیچاره آکاکیویچ آکاکی سرانجام. بودند متمرکز شنل دمان بر فقط و فقط افکارش

 نشدند؛ موم و مهر دیچ کدام اثاثیه اش، نه و اطاق نه. کرد تسلیم جان آفرین به جان

 چندان چیز داشت دنیا مال از آنچه ثانیا و نداشت کاری و کس که جهت آن از اوال
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 دو جوراب، جفت سه دولتی، سفید کاؼذ بسته یک پر، قلم دسته یک: نبود مهمی

 خواننده که  مشهور”زیرپوش ”دمان و بود شده کنده شلوارش از که دگمه سه یا

 بس و می داند خدا فقط کرد، تصاحب را ارثیه این چه کسی. آشناست آن با به خوبی

 موضوع این دانستن به عالقه ای که دارد اذعان نیز داستان نویسنده ی البته و

 و. کردند دفن و بردند گورستان به گاری یک با را آکاکیویچ  آکاکی.ندارد

 چنین درگز گویی تو داد، ادامه عادی زندگی به آکاکیویچش آکاکی بی پترزبورگ

 .است نداشته وجود شخصی

*** 

 که انسانی. گشت ناپدید و محو زمین روی از دمیشه برای انسانی ترتیب بدین و

 دیچ کس توجه و نمی داشت عزیزش دیچ کس نبوده، حمایتش فکر به کسی درگز

 مگسی مطالعه ی از که را طبیعی دانی توجه حتی نمی کرد، جلب خودش به دم را

 را دمکارانش ریشخنددای که انسانی. کند صرؾ نظر نمی تواند میکروسکوپ زیر

 بی جنجال و زیست بی جنجال که انسانی می کرد، تحمل بی اعتراض و ابردباری با

 یک صورت به گرامی دمدمی حیاتش روزدای آخرین در تنها و رفت خاک به

 دیری نیز رؤیا این اما بخشید، بی نورش زندگی به جلوه ای و شد ظادر او بر شنل

 ممکن تنها که بزرگ چنان مصیبتی آمد، فرود سرش بر بدبختی صاعقه ی و نپایید

 .شود زمین روی اشخاص بزرگترین یا و پادشادان دامنگیر است

 خانه در به مدیرکل شخص از نامه ای اداره نامه رسان مرگش از پس روز چند

 ناگزیر نامه رسان اما بود؛ شده خواسته اداره به فوری اش مراجعه ی آن در که برد

 نخوادد اداره به دیگر آکاکیویچ آکاکی که ددد خبر و بازگردد اداره به بی او که شد
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 دفنش پیش روز سه. مرده چون: ”داد پاسخ” چرا؟: ”پرسیدند او از وقتی و. آمد

 او پست بعد دورز درست و شدند مطلع مرگش از اداره ادل ترتیب بدین.” کرده اند

 کوله و کج خطی و بود بلندقدتر بسیار سلفش از که شد واگذار جدید منشی یک به

 .داشت

 مقرر و نیست آکاکیویچ آکاکی پایان کار این که برد گمان بود ممکن کسی چه اما

 دورانی تمام تا بیافریند حادثه و باشد زنده نیز مرگش از پس ورزی چند است شده

 شد چنین امر واقع در اما کند؟ تالفی بود، شده انگاشته نادیده دمه سوی از که را

 خوادد خیالی و ؼیرمنتظره کامال به ناچار نیز ما جلوه ی و بی رنگ داستان و

 روحی که افتاد زبان دا سر پترزبورگ کنار و گوشه در شایعاتی یکباره به. داشت

 جستجوی در که است شده مشادده پل کالینکین حوالی در دولتی کارمندی دیئت در

 و رتبه به بی توجه مختلؾ، افراد بر را راه روح این. است بوده گمشده اش شنل

 خز، پوست از شنل دایی: است می کرده پاره پاره را شنلشان و سد عنوانشان،

 برای انسان که پوستی نوع در از شنل نوع در خالصه و روباه، سمور، خرس،

 چشم به را روح اداره کارمندان از یکی. می برد به کار خودش پوست حفاظت

 ترسیده قدری به او. بود شناخته باز را آکاکیویچ آکاکی فورا و بود دیده خودش

 نتیجتا و بود گذاشته فرار به پا داشت پادایش در که نیرویی تمام با که بود

 می آورد به خاطر که چیزی تنها. بسپرد به خاطر واضحی تصویر بود نتوانسته

 از شکایات سیل. می داد تکان تهدید با را انگشتش دور فاصله ی از که بود شبحی

 از حتی بلکه دون پایه کارمندان جانب از فقط نه آن دم و بود روان سو در

 پاره و شبانه رادزنی دای این اثر در که دربار مشاورین نظیر عالی رتبه کارمندان
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 شد داده دستور پلیس به. بودند گرفته قرار سرما معرض در سخت شنلشان شدن

 سایرین عبرت برای و دستگیر مرده یا زنده را روح این دست، که قیمتی در به

. بشوند نیز موفق کار این در بود نزدیک اتفاقا و کند مجازات وجه شدیدترین به

 محل دمان در درست بود، کیروشکین خیابان گشت مامور که پاسبانی بار یک

 موسیقی دان پشمی شنل می خواست روح که لحظه ای دمان در و جرم وقوع

. بچسبد را یقه اش توانست کند، پاره می زد نی لبک زمانی که را بازنشسته ای

 دقیقه ای تا فراخواند را دوستانش از نفر دو بود، چسبیده را روح یقه ی دمچنان که

 و. بکشد بیرون انفیه قدری تا کرد چکمه اش در دست خودش و باشند مواظبش

 تند به قدری انفیه اش اما(. بود زده یخ قبال بار شش دماؼش )ددد مالش را دماؼش

 سوراخ دست یک با او دمچنان که و نیاورد را تحملش تاب دم روح حتی که بود

 بود، انفیه کردن بو مشؽول دیگرش دست با و بود گرفته را دماؼش راست سمت

 کور لحظه ای برای را سه شان در چشمان ددانش آب که کرد عطسه ای چنان روح

 اینها تمام. بود گشته ناپدید دوا در روح بمالند، را چشمانشان خواستند تا و. کرد

 دمان از که شوند مطمئن نمی توانستند حتی پاسبان دا که افتاد اتفاق ناگهانی چنان

 ارواح از قدری به پاسبان دا روز آن از. کرده اند پیدا دست روح به دم اولش

 فاصله ای از فقط و داشتند وحشت دم زنده دا کردن دستگیر از حتی که می ترسیدند

 در کم کم کارمند روح!” بده نشان را خودت تو، دی،: “می زدند فریاد دور

 ترسو افراد دل در دراس و خوؾ و می شد ظادر کالینکین پل از ؼیر محله دایی

 عامل تقریبا درحالی که کرده ایم فراموش را متنفذ شخص به کلی ما اما. می انداخت

 دم خیالی داستان یک به معمولی کامال داستان ازیک ما داستان مسیر تؽییر اصلی

 باشیم نشده خارج انصاؾ و حقیقت جاده ی از آنکه برای چیز در از پیش. اوست
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 دیده ی ادانت آکاکیویچ آکاکی خروج از پس اندکی متنفذ شخص که بگوییم باید

 اگرچه و بود نمرده او در کامال دمدردی حس. کرد تاسؾ احساس دلش در بیچاره

 قلبش اما می زد پس او در را احساسات اینگونه ؼالبا مقامش و رتبه از آگادی

 اینکه از پس بالفاصله. بود نشده تهی بزرگوارانه احساسات از به کلی دنوز

 .شد بیچاره آکاکیویچ آکاکی متوجه افکارش کرد، ترک را او دوستش

 او تند مالمت دای زیر که بیچاره آکاکیویچ شبح روز در تقریبا بعد به روز آن از

 سرانجام که کردند معذبش آنقدر افکار این. می شد ظادر نظرش در بود، شده خرد

 چه و است حال چه در ببیند تا فرستاد دنبالش اداره از را یکی بعد دفته یک

 که آورد خبر و بازگشت مرد آن وقتی. است ساخته برایش دستشان از کمکی

 حیرت و بهت دچار سخت او است، کرده فوت ناگهانی تب یک از آکاکیویچ آکاکی

 .بود پکر و آشفته خاطر را روز آن تمام و می کرد معذبش وجدانش. شد

 یکی مهمانی در کند پیدا خاطری انصراؾ ناخوشایند افکار این از که قصد بدین

 وقتی خصوصا. کرد شرکت داشتند، دعوت آن به متشخصی افراد که دوستانش از

 دیگر چون شد، شاد بیشتر دستند، رتبه دم او با دمه شده دعوت افراد دید

 روحی اش حالت بر مثبتی تاثیرات اینها دمه ی. نبود گرفتن قیافه به احتیاجی

 خوشایندی و دوستانه گفتگودای شدند، در به سرش از نامطبوع افکار. داشتند

 خوبی شب روی دمرفته و کرد حس آزاد و راحت جمع در را خودش درگرفت،

 می دانند دمه چنانکه که خورد، شامپانی گیالس دو یا یک دم شام سر. گذراند را

 سبب شامپانی گیالس دو دمان. می کند سرخوش را آدم که است مالیمی مشروب

 مستقیما آنکه جای به گرفت تصمیم:  بددد شبش آن برنامه ی در تؽییراتی که شد
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 آلمانی اصلیتی بانو این. بزند ایوانوونا کارولینا دوستش به سری برود، خانه به

 شویم متذکر باید البته. بود حکمفرما میانشان دوستانه ای بسیار احساسات و داشت

 خانواده ای رئیس و خوب شودری واقع در و نبود جوان چندان متنفذ شخص که

 شانزده دختر و داشت دولتی شؽل یکی شان که پسرش دو. می آمد به حساب محترم

 می بوسیدند را دستش روز در سرباال، و زیبا کوچولوی دماغ با خوشگلش ساله ی

 دست از را زیبایی اش و طراوت دنوز که دم زنش. می گفتند” پاپا ژور، بن ”و

 را او دست کؾ خودش آنگاه و ببوسد او تا می کرد دراز را دستش ابتدا بود، نداده

 محبت دای و احترامات در متنفذ شخص اگرچه اما. می بوسید و می آورد باال

 را خانمی دوست داشتن حال این با می دید، فرادم را خودش رضایت خاطر خانواده

” خانم دوست ”این. نمی دانست اخالق خالؾ چندان شهر از دیگری قسمت در دم

 اسرار این گونه از پر دنیا اما نبود، خوشگلتر یا جوان تر او زن از وجه به دیچ 

 متنفذ شخص می گفتم که دمان طور بله،. بپردازیم بدان دا که نیست ما بر و است

 کارولینا خانه ی: ”گفت سورچی به و شد کالسکه اش سوار آمد، پایین پله دا از

 خودش افکار در و پیچید زیبایش و گرم شنل الی را خودش و” ایوانوونا

 فکر مشخصی چیز به که را حالت این حال، میانه روس دای. گشت ؼوطه ور

 بی آنکه بگذرد، ذدنشان از خودبه خود دیگری از پس یکی دلپذیر رؤیادای و نکنند

 به خطر با. می دارند دوست بسیار باشد، حواس تمرکز و ذدن فعالیت به احتیاجی

 احساس می گرفت، انجام تالشی بی دیچ که مهمانی لحظات شادترین آوردن

 جمع خنده ی موجب که را شوخی دایی تمام. می داد دست او به رضایت خاطری

 دوباره آدسته صدای با را آنها از برخی حتی و می گذراند خاطر از بود، شده

 دیچ بنابراین. می یافت خنده آور اندازه دمان به باز و می کرد بازگو خودش برای
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 حال این مزاحم تنها. می خندید خودش برای بلند یه صدای که نیست تعجب جای

 صوتش بر راست که می وزید چطور و کجا از می داند خدا که بود باد خوش

 بادبانی مثل را یقه اش می آورد، داخل به دم را برؾ تکه دای خودش با و می خورد

 می فشرد، سرش به ؼیرطبیعی فشاری با بالعکس گادی یا می داد، حرکت

 متنفذ شخص ناگهان. برمی آمد شیطان عهده ی از فقط دستش از ردایی آنچنان که

 در را کوتاه قدی مرد برگشت وقتی. است چسبیده را یقه اش دستی که کرد احساس

 به جا را آکاکیویچ آکاکی وحشت، احساس بی دیچ و دید مندرس و پاره اونیفورم

 .بود مرده دا صورت مثل درست و برؾ سفیدی به صورتش. آورد

 روح دید که وقتی فراگرفت، را متنفذ شخص وجو عظیم وحشتی و ترس اما

 مشام به نفسش از قبر مشمئزکننده ی بوی دمچنان که و است کرده کج را ددنش

 را یقه ات دیگر حاال! آوردم گیرت سر آخر آه،: ”می کرد ادا را زیر می رسدکلمات

 نکردی کمکی دیچ من شنل کردن پیدا برای تو! می خوادم را شنلت فقط! چسبیده ام

 شخص!” بیاد کن رد را خودت شنل حاال خوب. گفتی من به دم بدوبیراه تازه و

 خصوصا )خودشان اداره ی توی درچند. بود شده نیمه جان ترس از بیچاره متنفذ

 قیافه ی دیدن به درکس و داشت نیرومند شخصیتی( زیردستانش برابر در

 تمام دمچون وضعیت، این در ولی!“ مردی چه آه،: ”بگوید بود ممکن مردانه اش

 شده مستولی او بر وحشتی چنان می کنند جلوه قهرمان اول نظر در که دمگنانش

 کمک بدون و تمام عجله ی با. شود قلبی حمله ی دچار می ترسید حتی که بود

 به دراس از آکنده صدایی با بعد و کرد در به تن از را شنلش دیگری، شخص

 !”تندتر! خانه طرؾ به فورا: ”زد فریاد راننده
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 چنین خطیر لحظات در تنها اینکه به علم با و اربابش فریاد صدای شنیدن با راننده

 (دارد پی در دیگر نوع از تأکیداتی فریاد این معموال حتی و) می زند فریادی

 از تیری چون کالسکه و داد تکان دوا در را شالق و کرد خم را پشتش احتیاطا

 .شد کنده جا

 دراسان و پریده رنگ. بود خانه شان دربرابر متنفذ شخص بعد دقیقه ی شش درست

 طریق در به. رسید خانه به باشد، زده سر ایوانوونا کارولینا به دیگر بی آنکه

 بعد روز صبح که گذراند اضطرابی چنان با را شب و رساند اطاقش به را خودش

 و نداد جوابی پاپا اما” پریده؟ رنگتان امروز چرا پاپا،: ”گفت صبحانه سر دخترش

 کجا داشت قصد واقع در اینکه و بود آمده سرش به پیش شب آنچه از نیز کلمه ای

 زمان آن از و بود نهاده وی بر عمیقی تأثیر شب آن برخورد. نگفت کسی به برود

 می دانید دیچ می کنید؟ جرئت چطور: ”می گفت زیردستانش به به ندرت دیگر بعد به

 حتما می آورد، زبان بر سخنانی چنین تصادفا اگر و” دستید؟ طرؾ کسی چه با

 که اینجاست عجیب مسئله ی اما. می داد فرا گوش مقابلش طرؾ سخنان به قبال

 بوده مدیر کل شنل دمان بدنبال فقط گویی. زد ؼیبش باره یک به کارمند روح

 گوش به شده پاره شنل دای درباره ی شایعاتی و داستان دا دیگر حداقل. است

 نشدند قانع محافظه کار و محتاط بسیار دمشهری دای از عده ای درچند. نمی خورد

 در. می شود ظادر شهر خلوت گوشه دای در روح دم دنوز که داشتند اصرار و

 خروج دنگام را روحی خودش چشم با کولومنا محله ی پاسبان بار یک نیز واقع

 خروج بار یک .بود ترسو بسیار پاسبان این ولی کرد، مشادده خانه یک از

 به پا و کند ترک را پستش بود شده باعث خانه یک از معمولی بچه خوکی ناگهانی
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 آنجا که بود شده سورچی دایی تمسخر و خنده اسباب کارش این با و بگذارد فرار

 جریمه توتون پول کوپک نیم بی ادبی این سبب به را درکدامشان البته و بودند

 کرد تعقیب تاریکی در را روح اما کند، دستگیر را روح نکرد سعی و .بود کرده

 مشتی. داد نشان او به را مشتش و” می خوادی؟ چه: ”پرسید و ایستاد روح اینکه تا

: داد جواب پاسبان. است نداشته بزرگی آن به مشتی زنده ای آدم دیچ درگز که

 سبیل دای و بود اولی روح از قدبلندتر البته روح این. بازگشت سرعت به و” دیچ”

 .زد ؼیبش تاریکی در و کرد ابوخوؾ پل سوی به رو و داشت دم کلفتی
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