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ُالگا

آنجال پرادلي
  

ترجمه: مريم تاجيك

ــاير   Angella Paradelli كه او را چه در زادگاه اش يعنى آرژانتين و چه در س
ــال 1959 در بوينوس آيرس به  ــورها به عنوان نويسنده و شاعر مى شناسند؛ به س كش
ــه ى خود قرار داد و در  ــتانى را پيش ــال هاى زندگى، ادبيات داس دنيا آمد. در تمام س
ــتن، خود را به تدريس ادبيات نيز مشغول كرد. در سال هاى 2004، 2005 و  كنار نوش
2007 جوايزى از مراكز معتبر ادبى كشورش به او تعلق گرفت و در سال 2010 نيز با 
ــخنرانى در دانشگاه هاى ژنو و زوريخ در كشور سوئيس به عنوان نويسنده ى  ارائه ى س
ــخنرانى هايش در حيطه ى ادبيات استانى  ــد. به دنبال اين موفقيت، س برتر انتخاب ش
ــورهاى آمريكاى التين از جمله كوبا و ونزوئال همچنين اياالت متحده تكرار  در كش
ــتان بلند او به نام «مينى بوس» در سال 2009 و دومين كتاب شامل  ــد. آخرين داس ش

مجموعه مقاله هاى او به نام «جستجو در زبان» در سال 2011 به چاپ رسيدند.
ــنده عضو كوچكى از جامعه ى زنان  ــتان پيش رو، شخصيت مخلوق نويس در داس
ــى كه از اين دنيا چيزى  ــت با تمام خواهش هاى زن ــه ى كارگر امروز آرژانتين اس طبق

بيش تر از يك زندگى معمولى نمى خواهد.
اُلگا زنى ست كه مى تواند كار كند، استقالل داشته باشد و دوست بدارد مثل همه ى 

آدم ها...
ــال 2002 در آرژانتين به  ــتان «دوستان من» كه در س ــتان  از مجموعه داس اين داس

چاپ رسيد، انتخاب شده است.
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يك سالى مى شد كه الگا مى رفت و آدم ها را در خانه هاى شان حمام مى كرد. اين كارش 
ــادى به جيب بزند ولى ُخب،  ــى از اين راه پول درمى آورد. حاال نه اين كه چيز زي ــود. يعن ب
ــيد؛ ماليات اش را مى داد، يخچال اش  ــت اش به دهان اش مى رس راحت زندگى مى كرد و دس
ــينما مى زد و تابستان ها هم دو هفته به شهرشان  ــرى به س هم پُر بود. در هفته يكى دو بار س
مى رفت تا خواهرش را ببيند. اما از همه  مهم تر، اين كه الزم نبود يكسره نگران باشد كه شايد 

يكى از او بهتر پيدا شود و كارش را تخته كند. او هيچ رقيبى نداشت.
ــده بود. منشى امور ادارى بود اما اخراج اش كردند.  اتفاقى اين كار را پيدا كرد. بى كار ش
ــال هايى كه آن جا كار كرده بود، به او مى دادند، ندادند. از  پولى را هم كه بايد بابت تمام س
ــركت با صاحب كارش دست به يكى كرده و به  ــكايت كرد. اما وكيل ش صاحب كارش ش
نفع او رأى داد. پولى هم  كه كف دست او گذاشتند، حتى كفاف سه ماه زندگى اش را نداد.

ــت  ــد از آن، در يك كارخانه كار پيدا كرد. صاحب كارش چينى بود. هش ــه بع بالفاصل
ــاعت در روز آن جا كار مى كرد. تمام هشت ساعت، روى فنجان هاى سفيد گل هاى آبى  س
ــيه ى طاليى مى زد. از اين كار متنفر بود. دربه در دنبال  ــيد و به نعلبكى ها حاش و زرد مى كش
كار ديگرى مى گشت. هر شب با كمردرد به خانه برمى گشت. بعد از سه، چهار ماه با اين كه 

هنوز كار بهترى پيدا نكرده بود، از آن جا استعفا داد.
بعد از آن، هر روز صبح از خانه بيرون مى آمد، روزنامه مى خريد، به آگهى ها زنگ مى زد 
و مصاحبه مى گرفت. ساعت سه بعدازظهر هم گرسنه، خسته و بى كار به خانه برمى گشت.
ــايه ى بغلى بود.  يكى از همان روزها، قبل از آن كه از خانه بيرون برود، زنگ زدند. همس
ــتخوان لگن مادرش شكسته و  ــاله اى كه با مادرش زندگى مى كرد. گفت كه اس مرد چهل س
نمى تواند حركت كند. گفت كه بسترى شده و تا ده روز ديگر بايد جراحى شود. بعد از آن 
هم چند ماهى بايد در رختخواب باشد. گفت كه خودش مى تواند از پس غذا دادن و تر و 

خشك كردن مادرش برآيد اما دنبال كسى مى گردد كه او را حمام كند.
ــود، الگا گفت: نه. گفت كه تا حاال كسى  ــايه تمام ش قبل از اين كه حرف هاى مرد همس
را حمام نكرده و او هم بهتر است براى اين  كار دنبال آدمى با تجربه تر يا شايد يك پرستار 

بگردد. 
مرد همسايه گفت: ولى ُخب از كجا؟ تازه مادرم هم با هر كسى راحت نيست. مى گويد 

دست كم بايد بدانم كيست و از كجا آمده. براى همين هم به شما فكر كرديم. 
ــت اين جمله ى آخر را مى گفت، الگا صداى اش را به زحمت مى شنيد. منتظر  وقتى داش
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ــط بله ى آخر را از الگا  ــد. انگار آمده بود كه فق ــتاده بود و اين پا به آن پا مى ش جواب ايس
بگيرد.

گفت: حاال باز هم فكر كنيد.
ــن كار را نكردم. من حتى يك نفر را هم حمام  ــگا تكرار كرد: ولى آخر من تا حاال اي ال

نكردم. 
او گفت: براى هر بار حمام، بيست پزو.

الگا گفت: بيست تا؟ 
ــار در هفته مادرم را حمام كنيد.  ــت تا. مى خواهم دو ب ــت: براى هر بار حمام بيس او گف

الگا باز هم رد كرد.
ــت. فقط تا وقتى كه دوباره  ــه هر حال باز هم فكر كنيد. يك ماه بيش تر نيس ــت: ب او گف

سرپا شود.
الگا در را پشت سرش بست. در جا يك حساب سرانگشتى كرد و ديد كه با اين كار صد 
ــايه را پيدا كرد و گفت  ــصت پزو در ماه گيرش مى آيد. بعدازظهر همان روز، مرد همس و ش
ــروع كرد. هنوز يك ماه نگذشته بود كه  ــب هم كارش را ش كه كار را قبول مى كند. همان ش
مشترى دوم پيدا شد. مرد همسايه شماره ى الگا را به او داده بود. خيلى براى اش جالب بود 
ــترى جديد، آشناى  ــيد. هر مش كه تجربه اش در اين كار دهان به دهان به گوش همه مى رس

مشترى قبلى بود. سرجمع پول خوبى مى شد: هزار تا در ماه، شايد هم بيش تر...
ــترى براى خودش فرم مخصوص داشت كه در آن تاريخ،  كارش باال گرفته بود. هر مش

ساعت، هزينه، همه چيز مشخص شده بود. 
ــترى را آرام مى نشاند و آرام  ــفيد مى گذاشت زير دوش، مش ــتيكى س يك صندلى پالس
ــترى هايى كه فلج بودند، كار سخت تر مى شد. نمى توانست  ــت. براى مش بدن اش را مى شس
ــت اش آمد. حمام  ــا را از تختخواب پايين  بياورد. اما خيلى زود قلق كار با آنها هم دس آن ه

كردن هم مثل هر كار ديگرى فوت و فن خودش را داشت. 
وقتى الگا براى ديدن خواهرش به شهرستان رفت، دوتايى زير داربست مو نشسته بودند 
ــيمى كه از البه الى برگ هاى مو مى وزد، حال و  ــتان ها، آن جا، نس و چاى مى خوردند. تابس
ــتند و از اين در و آن  ــدن هوا نشس هواى عجيبى دارد. الگا و خواهرش تا بعد از تاريك ش
در حرف زدند. خواهرش گفت: الگا، بهتر است دنبال كار ديگرى باشى. يك كار معمولى، 

مثل بقيه ى آدم ها.
وقتى الگا به بوينوس آيرس برگشت، مى توانست مجسم كند كه خواهرش، در شهرشان، 
هنوز دارد با خودش فكر مى كند كه نمى دانم كِى مى خواهد دست از اين كار بردارد و يك 

كار معمولى داشته باشد، مثل بقيه ى آدم ها.
ولى الگا به خاطر كارى كه داشت، خدا را شكر مى كرد.

دو سال پيش، يكى از مشترى ها مرد چاقى بود كه نمى توانست از جاى اش تكان بخورد. 
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ــد و جابه جا كردن اش در تختخواب، نفس الگا را  ــايه ها بود. دويست كيلويى مى ش از همس
ــط تختخواب مى نشاند. جلوى بدن اش را كامل مى شست. بعد او را به  مى گرفت. او را وس
ــرش با ميخ به ديوار پشت تخت بسته  ــر طنابى را كه پس يك پهلو مى چرخاند. مرد چاق س
بود، مى گرفت و آن را محكم مى كشيد تا الگا او را بچرخاند. ولى خيلى بايد حواس اش را 
جمع مى كرد چون مرد چاق ناراحتى قلبى داشت. رگ هاى قلب اش تنگ بودند ولى به خاطر 
ــادش جراحى غيرممكن بود. وقتى الگا او را مى چرخاند، مرد چاق طناب را محكم  وزن زي
نگه مى داشت تا الگا پشت اش را بشويد. بعد او را به آن پهلو مى كرد تا آن طرف بدن اش را 
هم تميز كند. وقتى الگا مشغول حمام كردن او بود، همسرش هم مالفه ها را عوض مى كرد. 

روزهاى اول، الگا با كمردرد به خانه برمى گشت ولى بعدها عادت كرد.
الگا براى خواهرش گفت: اما سخت تر از حمام كردن مرد چاق، وقتى ست كه مى خواهم 
ناخن هاى اش را بگيرم. هميشه گوشه ى انگشت اش زخمى مى شود. انگشت هاى اش آن قدر 

چاق اند كه گوشت شان زير ناخن گير، گير مى كند.
ــيد: دردتان آمد؟ مرد چاق گفت: نه،  ــد و پرس اولين بار كه اين اتفاق افتاد، الگا هول ش
ــت اش  ــت هاى اش مى لرزيد. چانه اش هم همين طور. گفت نه، ولى با آن يكى دس ولى دس

چشم هاى اش را ماليد.
يكى ديگر از مشترى ها يك پيانيست بود. راحت صد سال را داشت. همه ى مقاله هايى را 
كه راجع  به اجراهاى اش در پاريس نوشته بودند، نگه داشته بود. قدبلند و الغر بود و هميشه 
ــت دست اش را روى تشك طورى حركت مى داد كه انگار دارد پيانو مى زند. او  چهار انگش
ــخت شده بود. همه  ــت از تختخواب بيرون بيايد. غذا خوردن هم برايش س هم نمى توانس
ــق در گلوى اش مى ريختند. آن قد ر الغر و سبك بود كه  ــياب مى كردند و با قاش چيز را آس
الگا در يك چشم بر هم زدن او را بلند مى كرد، مى شست و دوباره روى تخت مى خواباند. 
او هم چشم هاى اش را مى بست و به خواب مى رفت. اما انگشت هاى اش تكان مى خوردند. 
ــيد. پيشانى اش  خواهر الگا هيچ وقت اين حرف ها را باور نكرد. الگا مالفه را روى او مى كش

را مى بوسيد و مى رفت. 
 Dunkan Parodi ــداى مردانه اى از آن طرف خودش را ــك روز تلفن زنگ زد. ص ي
ــم  ــت ولى چه اس معرفى كرد، الگا همان موقع پيش خودش گفت كه Parodi ايتاليايى س
ــت اش بود، نوشت:  ــفيد روزنامه اى كه جلوى دس ــيه ى س عجيبى: Dunkan. روى حاش
ــه ى روزنامه را پاره كرد و در  ــماره 307. وقتى تلفن را قطع كرد، گوش خيابان كوردوبا، ش

جيب اش گذاشت. 
ــد. باد مى آمد. از مغازه ى سرراه يك جفت دستكش پالستيكى خريد  از اتوبوس پياده ش
ــكه اى را كه از بقيه پول پس گرفت، در جيب اش كنار همان تكه روزنامه گذاشت  ــه س و س
ــبيد. انگار  ــه صورت اش خورد خيلى به او چس ــردى كه ب ــيم س و از مغازه بيرون آمد. نس
ــت هاى اش با تكه روزنامه و سكه ها  ــت اش در جيب اش بود وانگش ــد. دس حالى به حالى ش
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بازى مى كرد. 
به شماره ى 307 در خيابان كوردوبا رسيد. ساعت هنوز پنج دقيقه به سه بعدازظهر مانده 

بود. ساعت سه بعدازظهر با Parodi قرار داشت. 
ــد، جواب داد: كيه؟  ــنيده مى ش زنگ طبقه ى نهم را زد. صداى مردانه اى كه خيلى بد ش

صداى ماشين ها و خش خش در باز كن نمى گذاشت درست بشنود.
او جواب داد: الگا.

ــت «اُ» الگا را تلفظ كند،  ــورت اش را آن قدر جلوى در باز كن برد كه وقتى مى خواس ص
ــبيد. اما الگا اهميتى نداد چون همه ى حواس اش به  ــيارهاى دربازكن چس لب هاى اش به ش

اين بود كه چه مى شنود.
همان صداى مردانه گفت: بفرمائيد باال.

ماشينى از خيابان رد نمى شد و الگا اين جمله را خيلى خوب شنيد. 
ــدن  ــد؟ اين بار، صداى اش در صداى باز ش همان صداى مردانه دوباره گفت: در باز ش

در، گم شد. 
ــتيل در ورودى افتاده بود،  الگا هنوز جلوى در بود. به تصويرى كه روى چهارچوب اس
ــم هاى اش هم انگار چپ بود. وارد ساختمان شد و در  ــد. دماغ اش بزرگ تر و چش خيره ش
ــد، خودش را در آينه نگاه كرد. اندازه ى دماغ  ــر بست. درِ آسانسور كه بسته ش ــت س را پش
ــه نبود. به خودش آمد و گفت: حاال چه فرقى مى كند؟! اما  ــم هاى اش مثل هميش و فرم چش
ــترِى جديِد طبقه ى نهِم  ــرش را تكان داد و به مش ــك چيزى مى گفت كه فرق مى كند. س ي
ــورمه اى و بلوز  ــماره 307 خايابان كوردوبا فكر كرد. درِ آپارتمان باز بود مردى با كت س ش
سفيد دست اش را به طرف الگا دراز كرد و گفت: Dunkan Parodi هستم و با انگشتان 

پهن اش دست ظريف و الغر الگا را فشرد. گفت: بفرمائيد و راه را براى الگا باز كرد.
ــگ زد تا وقت بگيرد. اين جور  ــاد آن روزى افتاد كه Parodi براى اولين بار زن ــگا ي ال
ــتيم و اگر الگا  ــترى هس ــى خودش را كامل معرفى نمى كرد. همه مى گفتند مش وقت ها، كس
ــان را مى پرسيد، اسم فاميل شان را مى گفتند. اما آن روز وقتى الگا گوشى را برداشت،  اسم ش
Parodi  قبل از هر چيز گفت Dunkan Parodi هستم و الگا حتى يادش آمد كه چقدر 

از اسم كوچك او تعجب كرده بود.
ــه فرقى مى كند؟! مگر  ــكان داد و با خودش گفت: حاال چ ــرش را ت به خودش آمد. س
ــورمه اى اش را درآورد، آن را روى پشتى صندلى انداخت  ــت؟! Dunkan كت س مهم اس
ــت. الگا دفترچه ى قرارها را از كيف اش درآورد. مى خواست فرم اطالعات شخصى  و نشس
مشترى را پُر كند. داشت فكر مى كرد كه ُخب شايد مشترى كه بايد او را حمام كنم، در اتاق 
خواب است. شايد مادر Dunkan يا يكى از اقوام  اوست. ولى ته دلش مطمئن بود كه در 
ــى نيست. داشت در دفترچه ى قرارها كه روى پاى اش بود، دنبال  خانه، جز Dunkan كس
فرم مى گشت. همين طور كه سرش پايين بود، چشم اش به كفش هاى سياه  Dunkan افتاد 
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و با خودش گفت كه چه برقى مى زند. 
فرم را پيدا كرد و گفت: ُخب، اسم مشترى؟

او گفت: خودم هستم.
الگا پرسيد: شما؟ منظورتان چيست؟

او گفت: بله. خودم. مى خواهم يك بار در هفته من را حمام كنيد.
الگا گفت: ولى شما كه مريض نيستيد.

او گفت: شما فقط مريض ها را حمام مى كنيد؟
ــته و هيچ وقت آدم هاى سالم را حمام  ــترى اى نداش الگا گفت كه تا به حال همچنين مش
نكرده است. وقتى داشت اين ها را توضيح مى داد، Dunkan  از او  پرسيد كه آيا قهوه ميل 
دارد؟ و الگا بالفاصله گفت كه بله و گرچه هنوز ته دل اش شك داشت ولى او را به عنوان 

مشترى پذيرفت. فرم اش را پر كرد. امضا گرفت و گفت با او تماس مى گيرد. 
وقتى به خانه رسيد، قبل از هر كارى فرم Dunkan  را از سر مرور كرد:

چهل و نه ساله و مدير يك كارخانه ى كاغذسازى بود. از همسرش جدا شده و دو بچه 
داشت. نه مريض بود نه به چيزى حساسيت داشت. 

  Dunkan بعد از اين كه فرم را تا آخر خواند، به يكى از مشترى ها كه شماره ى الگا را به
ــادرزن اش را تا روزى كه از اين دنيا رفت،  ــت، چون م داده بود، زنگ زد. به او اعتماد داش
حمام مى كرد. وقتى او همه ى حرف هاى Dunkan  را تاييد كرد، الگا خيال اش راحت شد.

ــت. چند وقت پيش زنگ زد  ــت. از اقوام زن من اس او گفت: Dunkan  مرد خوبى س
ــت. مرد پُركارى ست. تمام روز را كار مى كند اما ُخب، تفريحات  ــماره ى شما را خواس و ش
خودش را هم دارد. عادت دارد در بهترين رستوران ها شام بخورد. خيلى خوش پوش است. 

هميشه  لباس هاى گران قيمت مى پوشد. عالقه ى خيلى خاص هم به كفش هاى اش دارد.
ــود. بعد هم خداحافظى  ــت ولى الگا ديگر حواس اش به او نب ــاى ديگرى هم گف چيزه

كردند.
همه چيز طبيعى بود؛ يك مرد پول دار كه ُخب دوست دارد هفته اى يك بار يكى بيايد و 

او را حمام كند. شايد اين هم يكى از تجمالت زندگى اش است.
آن روز بعدازظهر وقتى الگا داشت درحمام خانه ى Parodi وسايل اش را آماده مى كرد، 

به خودش قول داد كه از اين ماجرا چيزى به خواهرش نگويد.
ــترى هاى الگا هميشه بوى بد مى دادند. بوى عرقى كه روى پوست تن، خشك شده  مش
است. فضاى كار الگا هميشه بوى تِن كثيف مى داد. هر چقدر هم كه پنجره ها را باز مى كرد، 
ــن مى كرد يا بوگير مى گذاشت، فايده اى نداشت. گاهى الگا حس مى كرد اين  هواكش روش
ــت هاى اش را با صابون مى شويد، باز  ــت هاى اش نفوذ كرده كه هر چه دس بو آن قدر به دس

بوى عرق مى دهند.
ــت. بوى توتونى مى داد كه با عطر خوش  ــترى ها فرق داش اما Dunkan  با بقيه ى مش
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بويى آميخته باشد. بويى شيرين ولى خشك كه وقتى رد مى شد از او به جا مى ماند. 
الگا آن روز دستكش پالستيكى به دست نكرد. حتى نيم  نگاهى هم به دستكش هايى كه 

ته  كيف اش بود، نينداخت.
هنوز وسايل اش را آماده نكرده بود كه Dunkan  وارد حمام شد. دماى آب خوب بود. 

رفت و در وان دراز كشيد.
ــاى حمام را پر  ــيد. عطر صابون فض ــف را خيس كرد و صابون را روى آن كش ــگا لي ال
ــت او را ليف زد. عضله هاى پشت Dunkan  آرام آرام باز شد. بعد گردن و  كرد. اول پش
ــانه هاى او را گرفت و بعد روى موهاى جو گندمى سينه اش را  بازوها. كف صابون روى ش
پوشاند. بعد الگا شكم و پاهاى اش را شست و زانوهاى اش را با كف ماساژ داد. الگا ديد كه 
Dunkan  چشم هاى اش را بسته است. به قوزك پاهاى اش رسيد. اول از يك جهت و بعد 
در جهت مخالف آن ها را ماساژ داد. بعد پشت پاهاى اش را خوب ليف زد و دوباره قوزك ها 
را ماساژ داد. بعد بلند شد و كف درست كرد. آن را در كاسه ى دست هاى اش گرفت و روى 
ــت و با انگشت هاى باز،  ــتش را روى گردن او گذاش گردن Dunkan  ماليد. كف دو دس
ــاژ داد؛ كارى كه تا قبل از آن روز براى هيچ يك از مشترى ها  ــانه هاى اش را ماس گردن و ش
نكرده بود. هر بار كه به پشت گردن مى رسيد، با نرمه ى انگشت هاى شصت اش دايره درست 

مى كرد. 
Dankan چشم هايش را بسته بود، الگا هم. 

  Dunkan ــت گوش ها، بعد الله ى گوش. چشم هاى ــيد. اول پش به گوش هاى اش رس
بسته بود، چشم هاى الگا هم. بعد باالتر رفت تا شقيقه ها.

ــت. بعد شروع به خشك كردن  يك باره به خودش آمد. آب را باز كرد و كف ها را شس
ــت ندارد صورت اش را يك باره با حوله خشك كند.  او كرد. Dunkan گفته بود كه دوس
الگا با گوشه ى حوله اى ظريف، آرام به صورت او مى زد تا خشك شود. بعد حوله ى بزرگ 

ترى روى بدن اش انداخت و خشك اش كرد. 
ــت خشك اش مى كرد در آينه  ــت. باال تنه ى او و الگا كه داش حمام يك آينه ى قدى داش

كه بخار روى آن را گرفته، پيدا بود. پوست هر دوشان برق مى زد. 
ــاعت بعدازظهر كه همه به  ــود و الگا در آن س ــلوغ ب ــان كوردوبا باد مى آمد. ش در خياب

خانه هاى شان برمى گشتند، به زحمت راه اش را از ميان جمعيت باز مى كرد. 
ــته بود، با  ــت اش را در جيب كرد. هنوز آن تكه ى روزنامه كه آدرس را روى آن نوش دس

همان سه سكه در جيب اش بود. 
ــايد آن روز، كه الگا براى ديدن خواهرش به شهرشان رفت، حق با خواهرش بود كه  ش
ــت درختان مو به او گفت: الگا، تو بايد يك كار معمولى داشته باشى، مثل بقيه ى  زير داربس

آدم ها.


