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  نوبرگر يسنهر
 

 تاگ هنوكورت و: نوشته

 ييبابك تبرا: برگردان

 

 

 يصاحب فرزند يكايي،آمر-ياز نسل سوم مهاجران آلمان يزن و مرد ينديانا،ا يندياناپوليس، در ا1922نوامبر  11: گات درباره وونه

عمـل   يسـالگ  63و فرزنـد هـم در   كرد  يخودكش اش يسالگ يستزن در اوان ب. يرگات جون شدند كه اسمش را گذاشتند كورت ونه

 يگارآتش به آتش س: تر است»باكالس«كرد كه به قول خودش  يداپ يخودكش يبرا يالبته او راه بهتر. مادر را تكرار كرد، اما ناموفق

 .يلترآن هم بدون ف يدن،پال مال كش

، اعـالم  1997در سـال  » لـرزه  زمان«نتشار پس از ا. كند يم يزندگ يويوركها است كه به همراه همسر دومش در منهتن ن مدت استاد

سفت و  يها و انتقادها گاه به گاهش در دانشگاه هاي يو سخنران in these timesمقاالتش در مجله  يكرده و حاال سوا يبازنشستگ

اگـر  . »نيبدون سرزم يمرد«: از مقاالتش را هم چاپ كرد يا سال گذشته مجموعه. كند يم گرافيكسختش به جورج بوش، فقط كار 

 يـف موت ينرا بـارزتر » تـراوت  يلگـور ك« يش،هـا  از رمـان  يرمان و كاراكتر همزادش در تعداد ينرا مشهورتر» خانه شماره پنج سالخ«

و بعدتر در  »يليتخ يو علم يفانتز ي مجله«در  1961بار در سال  ينكه اول» برگرسن يسنهر«داستان كوتاه  يم،گات بدان ونه يكارها

 .او است ي قصه ترين يا چاپ شد، نمونه »يخوش آمد يمونم ي نهبه خا« ي مجموعه

 

 

 

*** 

 

 يچه. فقط در برابر خدا و قانون نبود؛ از هر لحاظ برابر بودند شان يبرابر. بود و همه باالخره با هم برابر بودند 2018 سال

 يـن ا. فرزتر نبـود  يا تر يقو رييگكس از د يچه. نبود تر يافهخوش ق يگريكس از د يچه. تر نبود باهوش يگريكس از د

ـ  يزدهمو س يستو دوازدهم و دو يستدو يازدهم،و  يستدو يها تماما مرهون متمم يبرابر ـ  يقانون اساس  ياريو هوش

 .متحد بود يالتا يرفراگ سازي يتماموران معلول وقفه يب

 

كماكـان مـردم را    بود ينم يبهار يشواه يلكامالً درست نشده بود؛ مثالً اگر ماه آور يزندگ يها از جنبه يهنوز بعض اما

جـورج و   ي ساله 14پسر  يسن،هر) يرفراگ سازي يتمعلول. (ف.م يها ماه نمور هم بود كه آدم ينهم يتو. كرد يم يوانهد

ـ  يزلجورج و ه يبود، ول اژيكواقعاً تر. برگرسن را با خودشان بردند يزله بـه آن   يلـي فكرشـان را خ  توانسـتند  ينم

 يـزي بـه چ  ياز مدت كوتاه يشب توانست يبود كه نم ينا يشداشت، كه معنا يهوش كامال متوسط ليزه. مشغول كنند

ـ  يـت كوچك معلول يويراد يكباالتر از حد متعارف بود  يليجورج هم چون هوشش خ. فكر كند گوشـش   يتـو  يذهن

ـ  ي فرسـتنده  يـك  يرو يـو راد. را در گوشش داشته باشد يوراد ينا يشهكه هم كرد ياو را ملزم م قانون. داشت  يدولت

 ي يرعادالنـه سـو اسـتفاده غ   يتا جلو فرستاد يم يگوشخراش يفرستنده صداها يه،ثان 20حدودا هر . شده بود يمتنظ

ـ  يونزيداشتند تلو يزلجورج و ه. يردجورج از مغزشان را بگ يهشب يها آدم  يـزل ه يهـا  گونـه  يرو. كردنـد  يتماشا م

 .ها به خاطر چه بودند رفته بود كه اشك يادش او در آن لحظه يروان بود، ول ييها اشك
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 .داد يرا نشان م ينداشت چند بالر تلويزيون

 

 .يختندافكارش با وحشت گر اند، يدهسرقت را شن يركه آژ ييمثل دزدها. سر جورج صدا كرد يتو زنگي

 

 ».بود يكه االن كردن، رقص قشنگ يرقص ينا«: گفت هيزل

 

 »ها؟«: گفت جورج

 

 ».خوشگل بود گم يقص رو مر«: گفت هيزل

 

از كـس   توانستند يدر هر حال نم. خوب نبودند يليواقعاً خ. فكر كند ها ينبه بالر يكرد كم يسع» .اوهوم«: گفت جورج

بـا   يهاشان نقاب داشتند تا كس صورت يپرساچمه بهشان وصل بود و رو يسهوزنه و ك ينچند. هم بهتر باشند يگريد

فكر گنگ بـه سـر    ينا. گردها است جوب يهخودش شب هقشنگ احساس نكند ك يصورت يرو يباآزاد و ز يحالت يدند

از  يگـري د يبرود؛ چـون صـدا   يشفكر پ يننتوانست با ا يليخ يها را معلول كرد، ول رقصنده يدنبا يدجورج زد كه شا

 .گوشش افكارش را پراكنده كرد يتو يويراد

 

 .طور ينهم هم ينبالر دو نفر از هشت ي يافهق. جورج درهم رفت ي قيافه

 

جـورج  . صـدا چـه بـوده    ينكه آخر يداز جورج پرس ينهم ينداشت و برا يذهن يتخودش معلول. يداخم او را د هيزل

 ».يرش يبطر يهبا چكش كله گرد بكوبه رو  يكيبود كه  ينمثل ا«: گفت

 

بـه   يـز چقـدر چ . واجور بشـنفه جور يهمه صدا ينجالب باشه كه آدم ا يليخ يدحتماً با«: حسادت گفت يبا كم هيزل

 ».رسه يشون م ذهن

 

 ».هوم«: گفت جورج

 

ـ   يچ دوني يبودم، م سازي يتمعلول ي اگه من فرمانده... فقط«: گفت هيزل شـباهت   يـزل در واقـع ه  »كـردم؟  يكـار م

مون  يانادااگه من «: گفت يزله. مون گلمپرز يانابود به نام دا يداشت كه زن سازي يتمعلول ي هم به فرمانده يريچشمگ

 ».به احترام مذهب ييها جور يه. فقط ناقوس ذاشتم، يناقوس م ها يكشنبهگلمپرز بودم، 

 

 ».فكر كنم تونم ياگه فقط ناقوس باشه كه من م«: گفت جورج

 

 ».شم يم يخوب سازي يتمعلول ي فكر كنم من فرمانده. كردم يبلند م يليصداش رو خ يدخب شا«: گفت هيزل

 

 ».باشه تونه يم اي يگهقدر خوب كه هر كس دهمون «: گفت جورج

 

 »نه؟ ياهست  يعاد كنم يكه من م ييكه كارها دونه يم ياون وقت ك«: گفت هيزل
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ـ   يسن،هر اش، يرعاديپسر غ ي زد درباره يا در فكرش جرقه» .درسته«: گفت جورج  يـك  يكه حاال در زندان بـود، ول

 .را گرفت يشدر سرش، جلو يا گلوله 21 يسالم نظام

 

 »چه خفن بود، مگه نه؟ ينا يوا«: گفت هيزل

 

دو . قرمزش اشك جمـع شـد   يها چشم ي و در گوشه يدنو شروع كرد به لرز يدخفن بود كه جورج رنگش پر يقدر به

 .را گرفته بودند هاشان يقهو شق يوكف استد يهم افتاده بودند رو يننفر از هشت بالر

 

هـا   بـالش  يرو رو ات يـت معلول يسـه تـا ك  كشـي  يكاناپه دراز نم يرا روچ. يخسته شد يليخ يهوانگار «: گفت هيزل

بود، كه دور گردن جورج قفل شـده   يبرزنت ي يسهك يك يساچمه تو يلوك 21اش به  اشاره» دلم؟ يزعز ي،استراحت بد

 ».يبا من برابر نباش يمدت يه گها يستواسم مهم ن. بذار ينرو زم يسهكم ك يهبرو و «: گفت. بود

 

قسـمت از خـودم    يه ينع. شم ياش نم متوجه يگهمن د. نداره ياشكال«: را وزن كرد، گفت يسهك يشها با دست جورج

 ».مونه يم

 

ـ  يهاگه  شد يخوب م يليخ. يانگار از رمق رفت ي،خسته بود يلياواخر خ ينا«: گفت هيزل  يـه  يمبـود كـه بتـون    يراه

 ».فقط چندتاشون رو. يمها رو درآر و چند تا از اون ساچمه يمدرست كن يسهته ك يكسوراخ كوچ

 

 ».يستن يخوب ي معامله. كه درآرم يا واسه هر ساچمه يمهدو سال تو زندون و دو هزار دالر جر«: گفت جورج

 

كـه تـو كـه     ينهمنظورم ا ي؟چ ياريخونه، چندتاشون رو درب گردي ياز سر كار بر م يوقت ياگه فقط بتون«: گفت هيزل

 ».گردوني يبعد هم دوباره برشون م. كني يرقابت نم يبا كس جا ينا

 

كـنن، بعـدش هـم     يشونه خال خوان يهم م يگهد يها كنم، اون وقت آدم ياگه من بخوام ازش شونه خال«: گفت جورج

 يطـور  يـن ا يتو كه دوست نـدار . كردن يكه توش همه با هم رقابت م يك،به دوران تار يمگرد يزود دوباره برم يليخ

 »بشه ، ها؟

 

 ».ازش متنفرم«: فتگ هيزل

 

 »آد؟ يسر جامعه م ييچه بال ين،به قوان يانتكه مردم شروع كنن به خ اي يقهدق كني يبفرما، فكر م«: گفت جورج

 

سـرش   يتـو . جواب خـودش را بدهـد   توانست يكند، جورج هم نم يداسوال پ ينا يبرا يجواب توانست ينم يزله اگر

 .شد يم يدهكش يريداشت آژ

 

 ».پاشه ينم از هم مگمو«: گفت هيزل
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 »پاشه؟ يم يچ«: احساس گفت يب جورج

 

 »گفتي؟ ياالن نم ينمگه خودت هم. جامعه«: نامطمئن گفت هيزل

 

 »!دونه؟ يم يك«: گفت جورج

 

چـون   يسـت، چ ي درباره يهاولش روشن نبود كه اطالع. قطع شد يخبر ي يهاطالع يك يناگهان برا يزيونتلو ي برنامه

تالش كرد  ياربس زدگي يجانو با ه يقهدق يمحدود ن يندهدچار اختالل گفتار بود، گو يداشد ها يندهگو يمثل باق يندهگو

 ».يانها و آقا خانم«: يدتا بگو

 

 .تا بخواندش ينبالر يكرا داد دست  يههم وا داد و اطالع آخرش

 

 اش يسـع  يتاون نها. ينههم مهم هم. خودش رو كرد ياون سع«. بود يندهمنظورش به گو» .نداره ياشكال«: گفت هيزل

 ».بدن يخوب يعبهش ترف يدبا يتالش ينهمچ يهبه خاطر . كه خدا بهش داده استفاده كنه يزيرو كرد تا از چ

 

 يلـي كـه زده بـود، خ   يداشت، چون نقاب يا خارق العاده يباييحتما ز» .يانها و آقا خانم«: خواند يهاطالع ياز رو بالرين

بـه   يتشمعلـول  هـاي  يسهبود، چون ك تر يبو خوش ترك تر يها قو فهمش هم آسان بود كه او از همه رقصنده. بود يهكر

 يشمعذرت بخواهد، چون صـدا  يشمجبور شد بالفاصله به خاطر صدا ينبالر. بودند يلوييك 90مردان  هاي يسهاندازه ك

بـار بـا    ينو ا» .يدببخش«: گفت. داشت يزمان يو بآهنگ گرم و درخشان  يشصدا. بود يرعادالنهغ يليزن خ يك يبرا

 .شروع كرد يرقابت يرمطلقا غ ييصدا

 

حكومت حبس شـده   يبرانداز يمظنون بودن به طراح يلساله كه به دل14برگرسن  يسنهر«: مانند گفت يغج يونگ با

 ».شود يم يخطرناك تلق يتنها ينابغه و ورزشكار و مادون معلول است و ب يكاو . بود، از زندان فرار كرده است

 

بعد دوبـاره وارونـه و    ي،داده شد، بعد كجك يشنما يزيونصفحه تلو يبرگرسن وارونه رو يسناز هر يسيعكس پل يك

. متر مدرج شـده بـود   يكه با متر و سانت داد ينشان م يواريرا تمام قد، مقابل د يسنهر ير،تصو. بعد هم صاف و درست

ـ . بـود  ينهـالوو  يهـا  لبـاس  شـبيه  يسنپوشش هر يباق. ت بودسان يزدهدو متر و س يقاًقدش دق  يگـري كـس د  يچه

 يبه جا. رشد كرده بود كردند، يتصورش را م. ف.م يها از آن چه آدم تر يعاو سر. نداشت ينقدر سنگ ينا هاي يتمعلول

مواج  ايه يشهبا ش ينكيوحشتناك زده بود و ع يجفت گوش يك ي،ذهن يتمعلول يگوش برا يكوچك تو يويراد يك

از همـه  . هم بشـود  يديشد يكور كند، بلكه موجب سردردها يمهقرار بود نه تنها او را ن ينكع. تبه چشم داش يمضخ

ـ  يقـو  يهـا  متصل به آدم هاي يتو معلول شد يمعموال تقارن حفظ م. بود يزانآو يقطعات فلز يشجا  ينظـام  ياز نظم

ـ  ي در مسابقه. متحرك يانبار يكشده بود به  يهشب يسنهر يبرخوردار بود، ول را حمـل   يلـو ك 140 يسـن هر دگي،زن

 يـك دمـاغش   يبودند كه او تمـام مـدت رو   يدهالزم د. ف.م يها هم آدم اش يافگيجبران كردن خوش ق يبرا. كرد يم

جـا از   جابه ياه،س يها دستش را با روكش يكو  يدسف يها را بتراشد و دندان يشقرمز بگذارد، ابروها يكيالست ي گلوله

 .يندازدكل بش
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 ».يدبا او بحث كن يدنكن يسع كنم، يتكرار م يد؛نكن يسع يديد،پسر را د يناگر ا«: گفت بالرين

 

 .يدبه گوش رس يشاز لوالها يكنده شدن در صداي

 

 پريـد،  يطور داشت م ينصفحه هم يبرگرسن رو يسنعكس هر. بلند شد يا وحشت زده يادهايو فر يغج يزيونتلو از

 .برقصد يا لرزه يننگ زمانگار كه با آه

 

بـار بـا آن    يداد و خب حق هم داشت، چون خانه خـودش بارهـا   يصرا تشخ يا لرزه ينزم يبرگرسن به درست جورج

 »!باشه يسنهر يدبا ينمن، ا يخدا«: جورج گفت. آهنگ كوبش به رقص آمده بود

 

 .از ذهنش پاك شد يلاتومب يكتصادف  يبالفاصله با صدا يبازشناس اين

 

ـ  يسنهر يك. رفته بود يسنرا باز كند، عكس هر يشها جورج دوباره توانست چشم يوقت  يدنزنده و در حال نفس كش

 .صفحه را پر كرد

 

 يهنـوز تـو   يودر از جا كنده شده استد ي يرهدستگ. يودر وسط استد يستادوار و با سر و صدا ا و دلقك يمعظ هريسن

 .او به زانو افتاده و در انتظار مرگ بودند ياز ترس جلو ها يندهو گو ها يسينموز ها، ينتكنس ها، ينبالر. دستش بود

 

را بـه   يشپا» .رو فورا اجرا كنن گم يمن م يهر چ يدهمه با! من امپراطورم شنفين، يم! من امپراطورم«: داد زد هريسن

 .يدلرز يوو استد يدكوب ينزم

 

گذاشـته   يـا كه تا حاال پا به دن يشده، از هر كس يضو مر و لنگ يلعل يسادم،وا جا ينكه ا يجور ينهم يحت« : زد نعره

 ».بشم يلتبد يبه چ تونم يكه م ينحاال تماشا كن. ام يتر حاكم بزرگ

 

آن بندها . كند يرا پاره م يسيخ يپاره كرد كه انگار دارد دستمال كاغذ يرا طور اش يتكمربند معلول يبندها هريسن

 .ياورندوزن را تاب ب يلوك قرار بود بتوانند تا دو هزار و پانصد

 

 .ينزم يافتادند رو يسنهر يتمعلول يآهن هاي تسمه

 

 يسـن هر. كـرفس شكسـت   ي مثـل سـاقه   يلـه م. دور گردنش يرقفل زنج ي يلهم يررا گذاشت ز يشها شست هريسن

 .يواربه د يدرا كوب ينكشو ع ها يگوش

 

 .رعد را هم بترساند يثور، خدا توانست يآشكار شد كه م يرا پرت كرد، و مرد اش يكيالست يا گلوله دماغ

 

رو  يسـتادن كـه جـرأت ا   يزن يناول. رو انتخاب كنم يسمامپراتر يدحاال با«: به جماعت زانو زده انداخت و گفت نگاهي

 ».جفت و تاج و تختش رو طلب كنه تونه يداشته باشه، م
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 .بلند شد يشاز جا لرزيد يم يدب ينكه ع يدر حال ينبالر يكگذشت و بعد  اي لحظه

 

 .آخر همه نقاب او را كنار زد... را از گوش او برداشت و  يذهن يتمعلول هريسن

 

 .داشت يزيشگفت انگ يباييز زن،

 

 ».يمرو نشون بد يقيموس ي كلمه يبه مردم معن تونيم يحاال م«: دست او را گرفت و گفت هريسن

 

 ».يقيموس«: داد فرمان

 

 ينبهتـر «: بهشان گفت. ها را هم پاره كرد آن هاي يتمعلول يسنو هر هايشان يدلپاكشان برگشتند به صن ها موزيسين

 ».تون تا من بارون و دوك و ارل بكنم ين،رو بزن ينكه بلد يزيچ

 

 هاشـان  يصندل يرا از رو ها يسيندو تا از موز يسناما هر. سبك احمقانه، غلط. بود ياولش معمول. شروع شد موسيقي

رهبـر   ي يزانـه ها را مثل چـوب م  آن خواند، يبنوازند، م يشبرا خواست يرا كه م يداشت آهنگ كه ينيبلند كرد و در ح

 يلـي دفعـه خ  يـن دوباره شروع شد و ا يقيموس. هاشان يصندل يبعد دوباره پرتشان كرد تو. اركستر در هوا تكان داد

كـه انگـار    كردنـد  يگوش م يتدرا گوش كردند؛ چنان با ج يقيفقط موس يمدت يسشو امپراتر يسنهر. بهتر شده بود

 .كردند يزمان م هاشان را با آن هم داشتند ضربان قلب

 

 .سر انگشتان پاهاشان يوزنشان را دادند رو ي همه بعد

 

 .هوا يتو يدندپر ي،و شادمان يبايياز ز يبعد در فوران و

 

 .كت هم نقض شدندحر ينپا گذاشته شده بودند، بلكه قانون جاذبه و قوان يرز ينيزم ينتنها قوان نه

 

 .برداشتند، جست زدند، چرخ زدند، گشتند و دور زدند خيز

 

 .جست زدند يگوشباز يگوزن مثل

 

 .كرد يم ترشان يكهر جست به آن نزد يده متر ارتفاع داشت ول يواستد سقف

 

 .يدندششد تا سقف را ببوسند، بوس ينآشكارشان ا قصد

 

 ...يستادنداز سقف در هوا معلق ا تر يينمتر پا يكردند و چند سانت يمحض خنث ي بعد جاذبه را با عشق و اراده و

 

. شد يوده وارد استد يبردولول كال يتفنگ شكار يكبا  سازي يتمعلول ي مون گلمپرز، فرمانده ياناوقت بود كه دا همان

 .مرده بودند ينبه زم يدنقبل از رس يسكرد و امپراطور و امپراتر يكدوبار شل
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فرصـت دارنـد تـا     يـه ثان 10را هدف گرفت و بهشان گفت كـه   ها يسينموز. مپرز دوباره تفنگ را پر كردمون گل دايانا

 .برگردانند يشرا سرجا هاشان يتمعلول

 

 .ها سوخت برگرسن يزيونتلو يرلحظه المپ تصو ينا در

 

 يرفتـه بـود تـو    نييدنوش يقوط يكجورج به دنبال  يول. را به جورج گزارش بدهد يرقطع تصو ينبرگشت تا ا هيزل

 .آشپزخانه

 

. بعد دوباره رفت و نشست. بر جا لرزاندش يتمعلول يگنالس يك يا از آشپزخانه برگشت و لحظه اش يدنيبا نوش جورج

 »كردي؟ يم يهگر يداشت«: گفت يزلبه ه

 

 ».اوهوم«: گفت

 

 »ي؟واسه چ«: گفت او

 

 ».نشون داد يزيغم انگ يليخ يزچ يزيونتلو. رفته يادم«: گفت

 

 »بود؟ يچ«: گفت او

 

 ».شده يپاط ياش تو ذهنم قاط همه«: گفت هيزل

 

 ».رو فراموش كن يزغم انگ يزهايچ«: گفت جورج

 

 ».كنم يكار رو م ينهم يشههم«: گفت هيزل

 

 .يچيدوحشتناك اسلحه در سرش پ يصدا. درهم رفت اش يافهق» .يزمعز ينآفر«: گفت جورج

 

 »!م كه چقدر خفن بودبگ تونم يمن هم م! يوا«: گفت هيزل

 

 ».يشدوباره بگ يتون يم«: گفت جورج

 

 »!بگم كه چقدر خفن بود تونم يمن هم م! يوا«: گفت هيزل

 

  

  

 »يرام«از  يرايشنام ي گلستان، به خاطر ترجمه يليبه بانو ل كنم يم يمقصه را تقد ينا ترجمه
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