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خانم ماالرد بیماری قلبی داشت و برای همین
الزم بود خبر مرگ شــوهرش به آرامــی و در کمال
دقــت به او داده شــود .این جوزفین ،خواهرش بود
کــه این خبر را با جمالتی بریدهبریده و اشــارههایی
غیرمســتقیم که تنهــا نیمــی از حقیقت را آشــکار
میکردند ،به او داد .ریچارد ،دوســت شوهرش هم
آنجا ،نزدیک او ،ایستاده بود .او همانی بود که وقتی
خبر فاجعه راهآهن که نام برنتلــی ماالرد در باالی
فهرست کشتهشدگانش قرار داشت رسید ،در دفتر
روزنامــه بــود .او صبر کــرده بود تا دومیــن تلگراف
برسد و بعد به دیگران خبر بدهد تا بدون مالحظه
و سراســیمه خبر مرگ درگذشــت دوســت عزیز و
جوانش را به کسی ندهد.
خانــم مــاالرد موقــع شــنیدن ایــن خبــر مانند
بســیاری از زنــان دیگر ،دچــار عدم توانایــی درک و
پذیــرش آن نشــد .او یک بار ناگهانــی زد زیر گریه و

کامــاً بیحرکت بــود مگر مواقعی کــه بغضی راه
گلویش را میبست و تکانش میداد ،مثل بچهای
کــه آنقدر گریه کرده تا خوابش برده و در خواب هم
بغضدارد.
او جــوان بــود و صورتــی زیبــا و آرام داشــت کــه
خطــوط روی آن خبــر از ســرکوب عواطــف و حتی
شــاید قدرت خاصی میداد .اما اکنون چشــمانش
بــه طور عجیبی خیــره مانده بودند .ایــن نوع نگاه،
متفکرانه نبود بلکه بیشــتر بیانگر تعلیق افکارش
بود .انگار چیزی داشــت به ســمتش میآمد و او با
تــرس و نگرانــی منتظر آن بــود .آن چیز چــه بود؟
هیچ نمیدانســت .آنقــدر کوچک و مرمــوز بود که
حتینمیدانستنامشچیست.اماخوبحسش
میکرد که از آســمان به بیرون میخزیــد و از میان
صداها ،عطرها و رنگهایی که هوا را پر کرد ه بودند
خودش را به او نزدیک میکرد.

خــودش را محکم در آغوش خواهــرش پرت کرد.
وقتیطوفانسوگواریبهپایانرسید،اوبهاتاقخود
رفت.دوستنداشتکسیدنبالشبرود.
در برابــر پنجــره بــاز و صندلــی راحــت و بزرگی
ایســتاد .بعد خودش را در آن غرق کرد و خســتگی
جسمیای که بدنش را تسخیر و انگار که به روحش
هــم نفــوذ کــرده بــود ،او را فشــرد .میتوانســت در
محوطه جلــوی خانهاش ،نــوک درختانــی را که با
زندگــی تازه بهاری حیاتی دوباره پیــدا کرد ه بودند،
ببیند .عطر دلچســب باران در هوا بــود .در خیابان
پایینی،دستفروشیمشغولجارزدنجنسهایش
بود .نتهای آواز کســی در دور دست ،به سختی به
گوش میرسید و گنجشکهای بیشماری نشسته
رویلبهبامهاچهچههمیزدند.
تکههایی از آســمان آبی از میــان ابرهایی که به
یکدیگرچسبیدهشدهوکپهایراتشکیلدادهبودند،
اینجا و آنجا ،خودشان را نشان میدادند .او نشسته
بود و سرش را در میان پشتی صندلی فرو برده بود،

سینهاش پرتپش و سرشار از هیجان شده بود.
ناگهــان او فهمیــد چیزی که داشــت به ســمتش
میآمد میخواهد او را به تملک خود در بیاورد و
او داشــت با اراده خــودش آن را به عقب میراند،
با همان دو دست سفید و ضعیف خود .خودش
را کــه رهــا کــرد ،زمزمــ ه کمجانــی از کلمــات از
لبــان نیمهبــازش بیــرون جهیــد .بارهــا و بارها با
نفسنفــس زدن گفــت« :آزاد ،آزاد ،آزاد!» نــگاه
خالی و سرشــار از ترســش از چشمانش رفته بود.
حاال چشــمانش تیز و روشن شده بودند .نبضش
سریع و کوبنده میزد و خون جاری ذره ذره بدنش
را گرم و آرام میکرد.
او یــک لحظه هم از پرســیدن اینکه این شــادی
و لــذت عظیمــی که او را در گرفته اســت ،چیســت
دست نکشید .او میدانســت اگر دوباره دستهای
مهربــان و جــوان همســرش را که پس از مــرگ در
هم گره خوردهاند و صورت بیحرکت و خاکستری
و مردهای را که هرگز بدون عشــق بــه او نگاه نکرده

بــود ،ببینــد گریــهاش میگیــرد .امــا او فراتــر از این
لحظههای تلخ ،انبوه ســالهای طوالنــی را دید که
کامالً به خودش تعلق داشت و او دستانش را برای
خوشامدگوییبهآنهاگشود.
کســی نخواهد بود تا در ســالهای آینده برای او
زندگی کند بنابراین او میخواســت بــرای خودش
زندگی کند .دیگر خبری از ارادهای قدرتمند نیست
تا کورکورانــه خواســت و اراده او را مغلوب کند ،زیرا
بســیاری از مــردان و زنــان فکر میکنند حــق دارند
نظر شخصی خود را بر دیگران تحمیل کنند .وقتی
نگاهی کوتاه به آن لحظهها میانداخت میدید که
از روی مهربانی یا بیرحمی ،این کار کمتر از جرم به
نظرنمیرسد.
او هنوز گاهی اوقات شوهرش را دوست داشت.
بیشــتر مواقع نه .دیگر چه اهمیتی داشــت! عشق،
این معمای حل نشــده ،در برابــر اثبات کردن خود
کــه او آن را قویتریــن انگیزه بودنش یافته بود ،چه
اهمیتیداشت!
همچنان زیر لب زمزمه میکرد« :آزاد! جسم و
روح آزاد!»
جوزفین در برابر در بســته زانو میزد و لبانش را
به قفل در چســبانده بود و میخواســت وارد شــود.
«لوئیس،دررابازکن!التماستمیکنمدررابازکن.
باالخره خــودت را از پا میانــدازی .لوئیس ،چهکار
داری میکنی؟ به خاطر خدا در را باز کن».
«تنهایم بگذار .خــودم را از پا نمیاندازم» نه؛ او
داشتازپنجر هبازاکسیرحیاترامینوشید.
رؤیــای روزهای آیندهای که پیش رویش داشــت
ذهنش را مشغول کرده بود .روزهای بهاری ،روزهای
تابســتانی و تمامــی روزهایــی کــه تنهــا متعلــق به
خودشبود.فوراًدعاکردتازندگیاشطوالنیباشد.
همیــن دیروز بود که از فکــر طوالنی بودن احتمالی
زندگی بر خود لرزیده بود.
تصوراتــش از روزهای پیش رویش روحش را به
غلیان میانداخت .روزهای بهار ،تابستان و هر نوع
روز دیگــری که مال خودش خواهد بود .ســریع دعا
کرد که زندگی طوالنی باشد .همین دیروز بود که با
فکر زندگی طوالنی بر خودش لرزیده بود.
بــا اصرارهای خواهرش بلند شــد و در را به روی
او باز کرد .ردی از پیروزی پر حرارتی در چشمهایش
دیــده میشــد و ناخــودآگاه خــود را در قامــت الهه
پیروزی میدید و حرکت میکرد .کمر خواهرش را
محکم گرفت و با هم از پلهها پایین آمدند .ریچارد
آنپایینمنتظرآنهابود.
ناگهان یک نفــر با کلیدی در اصلی خانــه را باز
کرد .او برنتلی ماالرد بود که وارد خانه شد ،با اندکی
گردوغبارسفرو چمدانو چتر به دست .او از صحنه
تصادف بسیار دور بود و حتی اصالً خبر نداشت که
تصادفــی اتفاق افتاده اســت .با تعجب بــه گریه و
زاری بلنــد جوزفین و حرکت ســریع ریچارد که کنار
رفتتاهمسرش اوراببیندخیرهماند.
وقتی دکترها سر رسیدند ،گفتند که خانم ماالرد
از بیماری قلبی ،از شدت ذوق و هیجانی که انسان را
بهکشتنمیدهد،مردهاست.
کیتچوپیننویسندهایامریکاییبودکهدرقرن
نوزدهم میالدی در امریکا زندگی میکرد .دو رمان و
چندین داستان کوتاه در کارنامه ادبی او وجود دارد.

