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 «اروست َمیىگًی»وًیسىذٌ« تپٍ َایی چًن فیل َای سفیذ»داستان 
 

 

ي  [ دراس ي سفیذ تًد. در ایه سً وهٍ سهایٍ ای تهًد ي وهٍ در تهی      1تپٍ َای آن سًی درٌ ایثزي]

ایستگاٌ،میان دي ردیف  ط آَه، سیز آفتاب قزار داضهت. در یهس سهًی ایسهتگاٌ سهایٍ  هز        

سا تمان افتادٌ تًد ياسدر تاس وًضگاٌ پزدٌ ای اس مُزٌ َای  یشران تٍ وخ کطیذٌ آيیختٍ تهًد تها   

جلً يريد پطٍ َا را تگیزد. مزد آمزیکایی ي د تز َمزاَص پطت میهشی، تیهزين سها تمان، در    

طستٍ تًدوذ. ًَا تسیار داؽ تًد ي چُل دقیقٍ دیگز قطار سزیغ السیز اسمقصذ تارسلًن می سایٍ و

 رسیذ.درایه محل تالقی دي  ط، دي دقیقٍ ای تًقف می کزد ي تٍ سًی مادریذ راٌ می افتاد.

[ دراس ي سفیذ تًد. در ایه سً وهٍ سهایٍ ای تهًد ي وهٍ در تهی  ي      1تپٍ َای آن سًی درٌ ایثزي]

یان دي ردیف  ط آَه، سیز آفتاب قزار داضهت. در یهس سهًی ایسهتگاٌ سهایٍ  هز        ایستگاٌ،م

سا تمان افتادٌ تًد ياسدر تاس وًضگاٌ پزدٌ ای اس مُزٌ َای  یشران تٍ وخ کطیذٌ آيیختٍ تهًد تها   

جلً يريد پطٍ َا را تگیزد. مزد آمزیکایی ي د تز َمزاَص پطت میهشی، تیهزين سها تمان، در    

ًَا تسیار داؽ تًد ي چُل دقیقٍ دیگز قطار سزیغ السیز اسمقصذ تارسلًن می سایٍ وطستٍ تًدوذ. 

  رسیذ.درایه محل تالقی دي  ط، دي دقیقٍ ای تًقف می کزد ي تٍ سًی مادریذ راٌ می افتاد.

 کالَص را اس سز تزداضتٍ ي ريی میش  ذاضتٍ تًد. « چی تخًریم؟»د تز پزسیذ:

 «ًَا  یلی  ز  است.»مزد  فت: 

 «است وًضیذوی تخًریم. ًب »

 [2«]ديس سزيسا.»مزد ريیص را تٍ سًی پزدٌ کزد ي  فت: 

 « یالس تشرگ؟»سوی اس آستاوٍ در پزسیذ:

 «تلٍ، دي  یالس تشرگ»

سن دي  یالس ي دي سیز  یالسی ماًَتی آيرد. سیز  یالسیُا ي دي  یالس را ريی میش  ذاضت ي تهٍ  

 ط تپٍ َا، چطم دي تٍ تًد. تپٍ َا سیز آفتاب سفیذ مزد يد تز وگاٌ کزد. د تز تٍ ديردست، تٍ 

 می سدي اطزافطان قًٌُ ای ي  طس تًد. 

 «مثل فیلُای سفیذوذ.»د تز  فت:

 «مه َیچ يقت تپٍ سفیذ وذیذٌ ا .»مزد  یالس  ًد را سز کطیذ: 

 «چطم دیذن وذاری.»

 «دار . حزف تً کٍ چیشی را ثاتت ومی کىذ.»مزد  فت:

 «ريی پزدٌ تا روگ چیشی وًضتٍ اوذ، مؼىایص چیست؟»ای وگاٌ کزد،  فت: د تز تٍ پزدٌ مُزٌ 

 [ 3«.]آویس دل تًري»

 «امتحاوص تکىیم؟»

 سن اس وًضگاٌ تیزين آمذ.« تیایذ ایىجا.»مزد اس پطت پزدٌ صذا سد: 
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 «چُار رئال می ضًد.»

 «ديتا آویس دل تًري می  ًاَیم.»

 «تا آب؟»

 «تً تا آب می  ًری؟»

 «ومی داوم. تا آب  ًضمشٌ است؟» فت:د تز 

 « ًضمشٌ است؟»

 «تا آب می  ًریذ؟»سن پزسیذ: 

 «تلٍ، تا آب.»

  یالس را ريی میش  ذاضت.« طؼم ضیزیه تیان می دَذ. »د تز  فت: 

 «َمٍ چیش َمیه طؼم را دارد»

آرٌ، َمٍ چیش طؼم ضیزیه تیان می دَذ. تٍ  صهًظ چیشَهایی کهٍ آد  مهذتُای     »د تز  فت: 

 «ادی چطم تٍ راَطان تاضذ. مثل افسىطیه.سی

 «يل که دیگز، تاتا»

 «تً ضزيع کزدی. تٍ مه کٍ  ًش می  ذضت. تٍ مه  یلی  ًش می  ذضت.»د تز  فت: 

 « ًب، تگذار تاس َم تٍ مان  ًش تگذرد.»

 یلی  ًب، مه َمیه کار را می کزد . درآمذ   فتم، کًَُا مثل فیلُای سفیذوذ، ایهه حهزف   »

 «د؟جالة وثً

 «جالة تًد.»

دلم می  ًاست ایه وًضیىذوی تاسٌ را امتحان کىم. َمٍ ما ایه کار را می کىیم. تٍ چیشَها وگهاٌ   »

 «می کىیم، وًضیذوی تاسٌ امتحان می کىیم، ؿیز اس ایه است؟

 «تٍ  ماوم َمیه طًر تاضذ.»

 د تز تٍ تپٍ َا وگاٌ کزد.

یذ ویسهت. یؼىهی آد  يقتهی اس پطهت     تپٍ َای قطىگی است.  یلی َم مثل فیلُای سف» فت: 

 «در تُا وگاٌ کىذ پًستطان را سفیذ می تیىذ.

 «یکی دیگز تخًریم؟»

 «تاضذ.»

 تاد  ز  پزدٌ مُزٌ ای را ري تٍ میش حزکت داد. 

 «وًضیذوی  ىس می چسثذ.»مزد  فت: 

[ تاير که، یس ػمل  یلی سادٌ است، تاير که اسمص را ػمل َم ومهی ضهًد   4جگ]»مزد  فت: 

 «اضت. ذ

 د تز تٍ سمیه ،کٍ پایٍ َای میش ريیص تًد، وگاٌ کزد. 
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 «جگ ، می داوم کٍ تٍ حزفم  ًش ومی دَی، اما تاير که تزسی وذارد. فقط ًَا يارد می کىىذ.»

 د تز ال  تا کا  حزفی وشد. 

مه َمزاَت می آیم ي تا َز يقت طًل تکطذ پیطت می ماوم. فقط ًَا يارد می کىىذ ي تؼذ اوگار »

 «وٍ اوگار.

 «تؼذ چٍ کار کىیم؟»

 « ًش می  ذراویم. درست مثل ايل.»

 «اس کجا ایه طًر  یال می کىی ؟»

 «آ ز، ایه تىُا چیشی است کٍ مًی دماؽ ماست. تىُا چیشی است کٍ سذ راٌ  ًضثختی ماست.»

 د تز تٍ پزدٌ مُزٌ ای وگاٌ کزد، دستص را دراس کزد ي دي رضتٍ مُزٌ را  زفت.

 «ی کار ي تارمان ري تٍ راٌ می ضًد ي  ًضثخت می ضًیم؟فکز می کى»

 «الثتٍ. تزسی وذارد.  یلیُا را می ضىاسم کٍ ایه کار را کزدٌ اوذ؟»

 «پس مه َم َمیه کار را می کىم. کٍ  فتی تؼذ َمٍ ضان  ًضثخت ضذوذ؟»د تز  فت: 

ًرت ومی کىم. اما  ًب، ا ز دلت ومی  ًاَذ مجثًر ویستی. ا ز دلت ومی  ًاَذ مجث»مزد  فت: 

 «مثل آب  ًردن است.

 «تً ياقؼاً دلت می  ًاَذ؟»

 «وظز مزا تخًاَی ایه تُتزیه کار است. اما ا ز ياقؼاً دلت ومی  ًاَذ مجثًرت ومی کىم.»

 «ا ز ایه کار را تکىم تً  ًضحال می ضًی ي َمٍ چیش مثل ايل می ضًد، آن يقت ديستم داری؟»

 «می داوی ديستت دار . مه االن َم ديستت دار .  ًدت»

میذاوم. اما ا ز ایه کار را تکىم ي تؼذ تگًیم چیشَا مثل فیلُای سفیذوذ، آن يقت ديتارٌ َمٍ چیش »

 «ري تٍ راٌ می ضًد ي تً راضی می ضًی؟

مه راضی می ضً ، االن َم راضی َستم  اما فقط یس  ًضٍ دلم واراضی اسهت.  هًدت  ثهز    »

 «دار . داری يقتی واراحت تاضم چٍ حالی

 «مه واراحت ویستم چًن ياقؼاً مثل آب  ًردن است.»

 «پس ایه کار را می کىم چًن حال  ًد  تزایم مطزح ویست.»

 «چی می  ًاَی تگًیی؟»

 «می  ًاَم تگًیم حال  ًد  تزایم مطزح ویست.»

 «اما تزای مه مطزح است.»

 «ا کارَا ري تٍ راٌ ضًد. ًب، تاضذ. اما تزای  ًد  مطزح ویست يدست تٍ ایه کار می سوم ت»

 «ا ز ایه طًر فکز می کىی ومی  ًاَم دست تٍ ایه کار تشوی.»
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د تز اس جا تز است ي قذ  سوان تٍ اوتُای ایستگاٌ رفت. در سًی دیگز، کىار ساحل ایثزي، مشارع 

 ىذ  يصف دراسدر تُا دیذٌ می ضذ. ديرتز،در آن سًی ريد، کًَُا تٍ چطم می  هًرد. سهایٍ   

 ريی  ىذمشار می  ذضت ي د تز اس پطت در تُا ريد اوٍ را وگاٌ می کزد. اتزی اس 

می ضذ ایىُا َمٍ مال ما تاضذ. می ضذ َمٍ چیش مهال مها تاضهذ امها ريس تهٍ ريس اس      »د تز  فت: 

 « ًدمان تیطتز ديرضان می کىیم.

 «چی  فتی؟»

 « فتم می ضذ َمٍ چیش داضتٍ تاضیم.»

 «می ضًد َمٍ چیش داضتٍ تاضیم.»

 «وٍ، ومی ضًد.»

 «می ضًد َمٍ دویا مال ما تاضذ»

 «وٍ، ومی ضًد.»

 «می تًاویم َمٍ جا تزيیم»

 «وٍ، ومی تًاویم. دیگز مال ما ویست.»

 «مال ماست.»

 «وٍ،ویست. يقتی چیشی را اس آد  می  یزوذ دیگز  زفتٍ اوذ.»

 «َىًس کٍ وگزفتٍ اوذ.»

 «تثیىیم ي تؼزیف کىیم.»

 «سایٍ. ایه فکز ي  یالُا را وکه. تز زدتیا تًی»مزد  فت: 

 «مه فکز ي  یال ومی کىم. مه اس َمٍ چیش  ثز دار . »د تز  فت: 

 «ومی  ًاَم کاری را تکىی کٍ دلت ومی  ًاَذ.»

 «حتی کاری کٍ تٍ حال مه وساسد؟ می داوم، تاس َم وًضیذوی تخًریم؟»د تز  فت:

 «تاضذ. اما تایذ درک کىی کٍ...»

 «می کىم. تُتز ویست دیگز درش راتگذاریم؟مه درک »د تز  فت:

پطت میش وطستىذ ي د تز تٍ جاوة تپٍ َای  طس درٌ چطم دي ت ي مزد تٍ د تز ي میش وگهاٌ  

 کزد.  

تایذ درک کىی کٍ ا زتً دلت وخًاَذ مه َفتاد سال ومی  ًاَم دست تٍ ایه کار تشوی. »مزد  فت:

 «شش می ایستم.ا ز تزایت مُم است مه، تا کمال میل، پای َمٍ چی

 «.مگز تزای تً مُم ویست؟ می تًاوستیم تا َم سز کىیم»

الثتٍ کٍ مُم است. اما مه کسی را جش تً ومی  ًاَم. کس دیگزی را ومی  ًاَم ي می داوم کهٍ  »

 «مثل آب  ًردن است.

 «تلٍ،  فتىص مثل آب  ًردن است.»
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 «تً َز حزفی می  ًاَی تشن، اما مه می داوم.»

 «ی در حق مه تکىی.می  ًاَم لطف»

 «َز کاری تگًیی می کىم.»

می  ًاَم  ًاَص کىم،  ًاَص کىم،  ًاَص کىم،  ًاَص کىم،  ًاَص کىم،  ًاَص کهىم،  »

 « ًاَص کىم،  فٍ ضًی.

َایی کٍ ضهثُا را   تلَای کىار دیًار ایستگاٌ وگاٌ کزد. تز چسة َمٍ َ مزد حزفی وشد اما تٍ کیف

 در آوُا  ذراوذٌ تًدوذ ريی ضان دیذٌ می ضذ. 

 «مه ومی  ًاَم کاری تکىی. دیگز حزفص را وشویم.»مزد  فت: 

 «االن دیگز جیؾ می کطم.»د تز  فت:

تیزين آمذ ي آوُا را ريی سیز  یالسی مزطًب  ذاضهت. سن  سن تا دي  یالس وًضیذوی اس الی پزدٌ 

 «قطار پىج دقیقٍ دیگز می رسذ.» فت: 

 «چی  فت؟»د تز پزسیذ:

 « فت کٍ قطار پىج دقیقٍ دیگز می رسذ.»

 د تز اس ريی تطکز تا چُزٌ تطاش تٍ سن لثخىذ سد. 

 ذ سد. د تز تٍ اي لثخى«تُتز است کیفُا را تثز  آن طزف ایستگاٌ. »مزد  فت: 

 « یلی  ًب. پس تز زد تا وًضیذوی َا را تما  کىیم.»

مزد دي کیف سىگیه را تلىذ کزد ي ایستگاٌ قطار را دير سد ي قذ  سوان تٍ آن سًی  طُا رفهت. اس  

ريی  ط آَه سزش را تلىذ کزد اما قطار دیذٌ ومی ضذ. در تاس طت اس ساله وًضهگاٌ، کهٍ در آن   

می وًضیذوذ،  ذضت. یس  یالس آویس وًضهیذ ي مهزد  را وگهاٌ     مزد  تٍ اوتظار آمذن قطار چیش

کزد. آوُا َمٍ مؼقًالوٍ اوتظار می کطیذوذ. اس الی پزدٌ مُزٌ ای تیزين رفت. د تز، کٍ پطت میهش  

 وطستٍ تًد، تٍ اي لثخىذ سد. 

 «حالت تُتز ضذ؟»مزد پزسیذ:

 «حالم  ًب است. چیشیم ویست. حالم  ًب است.»د تز  فت:

-----------------------------------------------------------------

--------------- 

[1 ]- Ebro 

[2 ]- Doz cervezasًتٍ مؼىی ديتا آتج ،- .  

[3 ]- Anis del Toro 

[4 ]Jig 
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