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  ي روح زدهخانه

  نوشته ويرجيانا وولف

   امين حسينيون : ترجمه

 

رفتند دست در دست، چيزي برمياز اتاقي به اتاقي مي. شدشديد دري بسته ميهر ساعتي كه بيدار مي

  .ارواح شدند، آن زوجِكردند و مطمئن ميداشتند و دري باز مي

مرد » ي باالطبقه«:زن زمزمه كرد» .آها، ولي اينجا هم بود«:مرد افزود» .اينجا گذاشته بوديمش«:زن گفت
 ».كنيمولي آروم، وگرنه بيدارشون مي«:ندو هر دو گفت».توي باغو «:نجوا كرد

يك نفر شايد اين را » .پرده رو كشيدن. گردندارن دنبالش مي«نه، نه، . ي بيدار كردنمان مهم نبودول
شايد مطمئن شود، » .حاال پيداش كردن«. بخواند ]ار شتسد يوت باتك زا[ ايبگويد و يكي دو صفحه

سته از خواندن، شايد برخيزد و خودش ببيند كه در خانه كسي و بعد خ. نگه دارد مدادش را در حاشيه
ي ماشين خرمنكوب از خوانند و همهمهيمنيست، درها تمام بازند، و فقط كبوتران جنگل با رضايت 

شايد «. دستهايم خالي بودند »من اينجا دنبال چي بودم؟ ميخواستم چي پيدا كنم؟«. آيدسمت مزرعه مي
ميشه آرام بود و فقط كتاب در دوباره پايين رفتم، باغ چون ه. بودند سبدها در سيب ».ي باال باشدطبقه

  .ها افتاده بودچمن

قابهاي پنجره سيبها را . ديدگرچه كسي هرگز آنها را نمي. ودندقاشي پيدايش كرده بدر اتاق ن راگنا
اگر . منعكس مي كردند، گل هاي سرخ را منعكس مي كردند؛ و تمام برگها توي شيشه سبز افتاده بودند

با اين حال، يه يك لحظه . در اتاق نقاشي تكان مي خوردند، سيب ها به سمت زردشان مي چرخيدند
بعد، اگر در باز مي شد، روي زمين پخش مي شد، روي ديوار آويزان مي شد يا آونگي ميشد از سقف ـ 
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ي يك سينه سرخ از قاليچه گذشت؛ از عميق ترين چاه هاي سايه. دستهاي من خالي بودند! چي؟
نبض خانه آرام مي زد » ايمن، ايمن، ايمن«. ي جنگلي حباب صدايش را بيرون كشيدسكوت، پرنده

  واي، يعني گنج مدفون اين بود؟. نبض نصفه متوقف شود» ...گنج مدفون، اتاق«

ي ي آفتاب سايهولي درختها جلوي شعاع آواره؟ ، در باغدشاب شايد بيرون. يك لحظه بعد نور محو شد
هميشه سوختنش  اي كه منشعهشد اچه زيبا، چه كمياب، آرام در سطح زمين غرق مي. تاريكي انداختند

خانه . يدمرگ شيشه بود؛ مرگ ميان ما بود، كه صدها سال پيش اول به زن رس. ديدمرا از پشت شيشه مي
مرد خانه را رها كرد، زن را رها كرد، . ها تاريك شدندو موم كرد، اتاقها را مهر را ترك كرد، تمام پنجره

يافت، خانه را در  ارا در آسمان جنوب ديد؛ باز خانه به شمال رفت، شرق رفت، تحول ستارگارن ر

  ».گنج نصيب توست«نبض خانه شادمانه زد » ايمن، ايمن، ايمن،«. بدترين حالتش ديد

هاي اشعه. شوند به اين سو و آن سوكنند و خم ميدرختها قوز مي. دتازغرد و ميمي غابباد در كوچه
ي چراغ ولي اشعه. شوندشوند و ريخته ميوار اين طرف و آن طرف پاشيده ميهمهتاب در باران، ديوان

ها گردند، پنجرهزوج روح در خانه مي. سوزدشمع ثابت و يكسان مي. دباتپايين مي هبمستقيم از پنجره 

 . كنند تا ما را بيدار نكنند، و به دنبال شاديشان هستندنند و زمزمه ميكرا باز مي

  » ..ما اينجا خوابيديم«:زن مي گويد

  »...همديگه رو بوسيديم«:مرد ميگويد

  »...اي شده بودبين درختها نقره«

 » ...شديمصبح  كه بيدار مي«

  »...بي شمار«

  »...توي زمستان«

  »...شدوقتي تابستان مي«
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  »...توي باغ«

   »...ي باالطبقه«

هاي روي آنها آرام است، مثل ضربان يك هاي ضربشوند، و صددرها در دوردست بسته مي» ...برف زير«
  .نبض

هايمان پاشد؛ چشمافتد، باران روي شيشه نقره ميباد مي. ايستندشوند؛ در چارچوب در مينزديكتر مي
. نل شبح گونش را باز كندبينم كه ششنويم،  هيچ زني را نميشوند؛ كنارمان صداي پايي نميتاريك مي

لبهايشان پر از عشق . اندآرام خوابيده ببين،«:گويدبا تنفسش مي. شونديسپر فانوس م هاي مرددست

 ».است

كثشان طوالني م. كنندگيرند، طوالني و عميق نگاهمان مياي را باال سر ما ميچراغ نقره. آيندجلو مي
ا قطع مي هاي وحشي مهتاب زمين و ديوار راشعه. كندشعله اندكي قوز ميوزد و باد مستقيم مي. است

ها لذت مخفيشان را در بين خوابيدههايي كه هاي متفكر، صورتمچاله را، صورت هايكنند و صورت

 .كنندجستجو مي

اينجا خوابيده بودند، «:كندن زمزمه ميز. تپدنبض خانه با غرور مي» اليان سالس ايمن، ،ايمن ،ايمن«

باغ كتاب خواندن، خنديدن، سيب ها را در سبد ...»  «.باز پيدايم كردي«:كشدمرد آهي مي» ... درون 

كي هاي مرا از تاريد و نورشان پلكشونتر دوال ميكمي بيش» ....گنجمان را اينجا جا گذاشتيم .چرخاندن

. زنممي پرم و فريادمن از خواب مي. تپدنبض خانه وحشيانه مي» !ايمن! ايمن !ايمن«. دآوربيرون مي

 »نوري در درون قلب من؟! واي، گنج پنهان شما اين است؟«


