
  همه تابستان در یک روز
  ری بردبری

  برگردان: سمیه ذاکرنیا

  

 اآلن؟ –

 نه! یه خورده مونده –

 یعنی میشه؟ –

 !نگاه کن! خودت ببین –

پشت پنجره کالس ایستاده بودند و برای دیدن خورشید  ،تنگ هم ،ی وحشیهامثل علف ،ی رزهامثل گل هابچه
 .چشم به بیرون دوخته بودند، پنهان

. روزهای پیاپی از ابتدا تا انتها همه پر بود از باریدمی. هفت سال بود که بی وقفه باران باریدیمبیرون باران 
چنان سهمگین که  هاییتوفان ،بلوری و صدای غرش توفان هایقطرهصدای ریزش  ،پر بود از صدای طبل آب ،باران

ن جنگل زیر باران خرد شده بود و دوباره از نو رس برآورده . هزاراآوردمیفرود  هاجزیرهامواج مهیب آب را بر رس 
. زندگی مردان و زنان فضانوردی که از زمین به این گذشتمی طوراینبود تا دوباره خرد شود. زندگی در سیاره ناهید 

 .را مدرسه بفرستند و عمر بگذرانند هایشانبچه ،همیشه بارانی آمده بودند تا متمدنش کنند یسیاره

 داره بند میاد ،داره بند میاد –

 آره آره داره بند میاد –

یی که روزهای بی باران را یادشان نبود; روزهایی که مثل حاال هاکرد; بچهمی ی کالس دوریهامارگوت از بچه
همه نه سالشان بود. از آخرین باری که خورشید یک ساعتی  ها. بچهباریدیمدام و یکریز و بی مالحظه باران 

آن روز را به  هاو طبعا هیچ کدام از بچه گذشتمیدش را به دنیای حیرت زده ی آنها نشان داده بود هفت سال خو 



می خوردند.می شنید که توی خواب تکانمی ی شب صدایشان راهامارگوت در میانه ها. گاهی وقتآوردیخاطر 
شود می یک سکه طالیی بزرگ; آنقدر بزرگ که بینند; خواب یک مداد شمعی زرد و یامی دانست که دارند خواب
 آورند مثل وقتی که صورت از خجالت رسخمی دانست که توی خواب گرمایی را به یادمی ام دنیا را با آن خرید.

 هایقطرهرود اما رویایشان همیشه به صدای رضب می و پاهای لرزان پیش هادست ،شود وبعد حرارتش توی بدنمی
 .پاره شود هاو جنگل هاروی باغ ،روی خیابان ،; انگار که گردنبند شفاف بی انتهایی روی سقفشدمی آب پاره

 .ام دیروز را در کالس درباره خورشید خوانده بودند; اینکه چقدر شبیه لیمو است و چقدر داغ است

  :شعر و مقاله نوشته بودند ،حتی درباره اش داستان

 

 شکفدبرای ساعتی میخورشید مثل یک گل است که تنها 

  

ن صدای یواش همیشگی در کالس خواند; وقتی که باران همینطور آن بیرون  این شعر مارگوت بود. آن را با ه
 .باریدمی

 !یکی از پرسها به اعرتاض گفت : اینو خودت ننوشتی

 .خودم نوشتم ،مارگوت جواب داد: خودم نوشتم

 .معلم گفت : ویلیام بس کن

ی بزرگ و ضخیم هاخودشان را محکم به شیشه هادیروز بود. حاال باران کم شده بود و بچه ولی آن اتفاق مال
 .کالس چسبانده بودند

 معلم کجاست؟ –

 .برمی گرده –

 .اگه زود نیاد از دستمون میره –



توی باران گم شده باشد  هامارگوت تنها ایستاده بود. ظاهر نحیف و رنگ پریده ای داشت; جوری که انگار سال
و زردی موهایش را شسته و برده باشد. مثل عکس سیاه و سفیدی از یک آلبوم  هاو رسخی لب هاآبی چشم ،و باران

 .ازبین رفته و اگر به حرف درمی آمد صدایش فرقی با روح نداشت هاقدیمی بود که رنگ و رویش در اثر گذر سال

 .کردمی ی غول آسا به باران و دنیای خیس بیرون نگاههاز پشت پنجرهحاال جدا از بقیه ایستاده بود و ا

 کنی؟می ویلیام گفت: تو دیگه به چی نگاه

 .مارگوت جوابی نداد

 .مارگوت جواب نداد »وقتی باهات حرف میزنن جواب بده.«پرس هلش داد و گفت: 

 .آرام آرام از او کناره گرفته بودند هابچه

کرد. ی بازی های شهر زیر زمینی با آنها. دلیش این بود که او هیچ وقت در تونلکردندی حتی نگاهش هم
در کالس،  هاکرد. وقتی بچهی زد. هیچ وقت دنبالشانمی ایستاد و پلکمی زدند، فقطمی اگر در گرگم به هوا او را

خورد. فقط وقتی می ندرت تکانی مارگوت به هاخواندند لبمی یی درباره خوشبختی و زندگی و بازیهاترانه
نی دوخته به پنجره کرد و البته می شانی خیس همراهیهاشعرهایشان درباره خورشید و تابستان بود او با چش

. او خورشید را یادش بود؛ یادش بود که چه گذشتمیترین جرمش این بود که فقط پنج سال از آمدنش به آنجا بزرگ
؛ کردمی او چهار سالش بود و در اوهایو زندگی هان آفتابی چه رنگی است. آن وقتشکلی است و یادش بود که آس

ن ناهید آفتابی شده  اما آنها همه عمرشان را در ناهید زندگی کرده بودند. وقتی خورشید برای آخرین بار در آس
 .را یادش بود هاگوت اینبود، آنها فقط دو سال داشتند و حاال رنگ، گرما و شکلش را فراموش کرده بودند. مار 

 .»مثل سکه یک پنی یه«ی بسته گفته بود:هایک بار با چشم

 .»نه نیس«فریاد زده بودند: هابچه

 .»مث آتیش توی اجاقه«مارگوت دوباره گفته بود:

 .»دروغ میگی. هیچی یادت نیس«دوباره فریاد زده بودند: هابچه

 .کردمی ای پر نقش و نگار را نگاهبقیه ایستاده بود و پنجرهاما یادش بود و خیلی دورتر از 



و رسش را محکم گرفته بود و جیغ زده  هایک بار هم یک ماه پیش حارض نشده بود در مدرسه دوش بگیرد. گوش
که او  هم فهمیدند هابود که آب نباید به رسش بخورد. بعد از آن بود که یواش یواش فهمید با بقیه فرق دارد و بچه

یی بود درباره اینکه شاید پدر و مادرش مجبور شوند سال آینده او هافرق دارد و از او فاصله گرفتند. حرف هابا آن
دالر برای  هارابه زمین برگردانند. این کار برای مارگوت حیاتی بود؛ هر چند که به قیمت از دست دادن میلیون

امخانواده از او متنفر بودند؛ از صورت رنگ پریده مثل  های کوچک و بزرگ، بچههااین دلیل شد. به همهمی اش 
 .ای که در انتظارش بوداش و از هر آیندهبا انتظارش و از الغری  برفش، از سکوت همراه

 »گم شو، منتظر چی هستی؟«پرس دوباره هلش داد 

نش پیدا بودمی ه انتظارش رابرای اولین بار مارگوت برگشت و به پرس نگاه کرد. چیزی ک  .کشید توی چش

 .»!بینیی این دور و برها واینستا. امروز هیچی«پرس داد زد: 

ی دیگر هاو به سمت بچه »اش الکی بود. مگه نه؟هیچی! همه«مارگوت لب ورچید. پرسک دوباره فریاد زد:
 .»افته؟می افته.ی امروز هیچ اتفاقی« برگشت

انه نش  مات و مبهوت پلک زدند. بعد انگار که فهمیده باشند چه خرب است خندیدند و رسهایشان را به هابچه
 .»هیچی. هیچی« تایید تکان دادند

پیش بینی کردن، خودشون  هاامروز وقتشه. دانشمند یول ….ولی« یی درمانده زمزمه کردهامارگوت با چشم
، اونا  .»…دونن، خورشیدمی گف

! بیاین قبل از اینکه معلم بیاد بندازیمش تو هاب بچهخ« . بعد او را محکم گرفت و گفت:»الکی بود« گفت پرس
 .»کمد

 .و عقب عقب رفت »نه«مارگوت گفت

س هادنبالش کردند. بی اعتنا به اعرتاض هابچه یش او را گرفتند و بردند به اتاق داخل تونل و هاو اشک هاو الت
ن طور ایستادند و به در که از لگدهای مارگوت ؛ وانداختندش توی کمد و در را قفل کردند لرزید نگاه می بعد ه
شد. می اش از توی کمد شنیدهی خفههاکوفت بلکه باز شود. صدای جیغمی کردند. دخرتک خودش را محکم به در



ن موقع بود می شدند و برمی ردرفتند و از توی تونل می لبخند زنان از اتاق بیرون هابچه گشتند داخل کالس. ه
 .»ن؟همه آماده«کرد گفت:می که معلم از راه رسید و در حالی که به ساعتش نگاه

 »!بله«-

 »همه هس«-

 »!بله«-

 .. همه توی دهانه در ورودی جمع شدندباریدمیتر باران حاال از قبل هم آهسته

 .باران بند آمد

، وسط فیلمی درباره یک بهمن، گردباد، توفان یا آتشفشان، اول بلند گوها مشکل پیدا کند؛ صداها انگار توی سین
باره جایش را به سکوت بدهد. بعد، کسی فیلم را یک هاو تندرها و انفجار هابه زوزه تبدیل شود و در نهایت، غرش

ی خورد وی یک جزیره استوایی بگذارد؛ اسالیدی آرام که تکاناز توی پروژکتور در بیاورد و به جایش اسالیدی از 
یش هاکرد توی گوشمی لرزد. جهان ایستاده بود. سکوت آن چنان سنگین، بی کران و باور نکردنی بود که آدم خیال

ایستاده  یشان را با دست گرفتند. هر کس دور از دیگریهاگوش هااند یا به کل کر شده است. بچهفرو کردهچیزی 
 .بود. در عقب رفت و بوی جهان منتظر و ساکت به درون اتاق ریخت

 .خورشید بیرون آمد

ن اطرافش به رنگ سفال آبی رنگ بود که توی آتش، شعله کشد. می رنگ برنز سوزان بود و خیلی بزرگ؛ آس
دویدند. جنگل زیر می مانستمی شان را شکسته باشند فریاد کنان در هوایی که به هوای بهارانگار که طلسم هابچه

 .سوختمی نور آفتاب

خواد ی دونین که فقط دو ساعت فرصت دارین. دلتون کهمی خیلی دور نرین.« معلم پشت رسشان فریاد زد:
 .»این بیرون گیر بیفتین

نهادویدند. صورتمی داشتند هااما بچه یک اتوی داغ روی نور خورشید را مثل  .گرفتندمی یشان را به سمت آس
 .گذاشتند خورشید بازوهایشان را بسوزاندمی یشان را در آورده بودند وهاکردند. ژاکتمی یشان احساسهاگونه



 »ی خورشیدی بهرته مگه نه؟هااز المپ«-

 .»خیلی خیلی بهرته«-

تی حتی وق–هیچ وقت بعد دیگر ندویدند. توی جنگل بزرگی که ناهید را پوشانده بود ایستادند، جنگلی که 
مثل النه اختاپوسی که بازوهای دراز پوشیده از برگش را روانه  .کشیدی دست از رشد کردن –کردی می اشایش

ن کرده باشد. جنگل سبز نبود. در این سال ی بدون آفتاب رنگ الستیک و خاکسرت شده بود. رنگ سنگ و پنیر هاآس
 .سفید و جوهر و رنگ ماه

می کشد و نالهمی شنیدند که زمین زیر پایشان آهمی خندیدند ومی تشک جنگل پخش شده بودند.روی  هابچه
 ؛و افتادند و همدیگر را هل دادند. قایم باشک و گرگم به هوا بازی کردند دویدند و رس خوردند هاکند. میان درخت

یشان رسازیر شد. دستشان را به هااشک از گونهی نیمه باز آنقدر به خورشید زل زدند تا هابیشرت از همه با چشم اما
یشان کشیدند. بعد به سکوت گوش کردند. هاطرف آن زرد و آبی شگفت انگیز دراز کردند و هوای تازه را توی ریه

اشا کردند. صدایی و بیرا در دریای بی هاسکوتی که آن حرکتی غرق کرده بود. همه چیز را زیر نور آفتاب از اول 
 .گریزد دویدند و چرخیدند و فریاد کشیدندمی را دوباره بو کردند و مثل جانوری وحشی که از غارش همه چیز

 .یک ساعت بی وقفه دویدند

 .جیغ کشید هاو بعد در میانه دویدنشان یکی از دخرت

 .همه ایستادند

 .»!نگاه کنین! نگاه کنین« زد:می دخرت دست لرزانش را باز کرده بود و فریاد

 .آرام رفتند که دست دخرت را نگاه کنند هابچه

 .یک قطره باران بود -بزرگ و شفاف -وسط گودی کف دستش

 .دخرت به گریه افتاد

ن نگاه کردند  .همه در سکوت به آس

 .»یوا وای،«



ای از مه پنهان شد و باد رسدی وزیدن پشت توده یدخورش چند قطره رسد روی بینی، صورت و دهانشان افتاد.
یم یشانهایشان آویزان بود و لبخند داشت از روی لبهابه طرف خانه زیر زمینی راه افتادند. دست هاگرفت. بچه

 .رفت

تر ی طوفان زده متواری کرد. برق ده مایل آن طرفهارا از جا پراند و مثل برگ هاناگهان صدای غرش رعد آن
ن را روشن کرد. بعد به پنج مایلی رسید، بعد یک  ن در چشم برهم زدنی مثل نیمه آس مایلی و حاال نیم مایلی. آس

چند دقیقه در دهانه زیر زمین ماندند تا وقتی که باران شدت گرفت. بعد در را بستند  هاشب تاریک و سیاه شد. بچه
 .و به صدای مداوم سهمگینش که همه جا را پر کرده بود گوش دادند

 »؟یعنی هفت سال دیگه باید صرب کنیم«-

 .»آره هفت سال«-

 :جیغ کوتاهی کشید هابعد یکی از دخرت

 .»!مارگوت«-

 .»مارگوت چی؟«-

 .»هنوز تو کمده«-

 .»!مارگوت«-

ی سنگی بی حرکت به زمین چسبیده بودند، به هم نگاه کردند و فوری نگاهشان را دزدیدند. به هامثل ستون
ی هم نگاه کنند. هاکردند توی چشمی . جراتباریدمیو  باریدمیبیرون چشم دوختند. به بارانی که هی 

 .کردندمی یشان گرفته و رنگ پریده بود. رسشان را پایین انداخته بودند و دست و پای هم را نگاههاصورت

 »!مارگوت«-

 :یکی از دخرتها گفت

 »خب؟«-

 .»راه بیفتین «هیچ کس حرکتی نکرد. دخرت گفت:



پیچید. نور برق روی ها میرسید. صدای رعد و برق توی گوشمی ان، رسد و غمگین به گوشصدای بار 
ن جا ایستادند. پشت در بسته فقط می افتاد و آبی و ترسناکشانمی یشانهاصورت کرد. تا کنار کمد رفتند و ه

 .سکوت بود. در را خیلی آرام باز کردند و گذاشتند مارگوت بیرون بیاید


