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 جانّی ِچالتی
 

 اهمیت  ظاهر پرستی
 

 ترجمۀ زهرا اقتداری

 

 

 پیش درآمد

، شهری در شمال ایتالیا سوندریودر  ١٩٣٧نویس، محقق و مستندساز، در سال  نویسنده، مترجم، مقالهجانّی چالتی 

آمریکایی تدریس کرد و سالها در -ادبیات انگلیسی بولونیا، در دانشگاه ١٩٩٢بدنیا آمد. از اوایل دهۀ هفتاد تا سال 

بدرود حیات گفت. جانّی چالتی از میان بن مایه  ٢٠٢٢نویه ژا ٣انگلستان اقامت داشت و درهمان شهر در برایتون

های گوناگون آثارش، به ویژه گذِرآهسته ولی اجتناب ناپذیر زمان، سفر و تنهایی را در مرکز رمانهای خود قرار داده 

جمع آوری را شنیده این ناحیه داستانهایی که از مردم  «پو[ خانهرود یراویان دشتها ]ی کناره »کتاب در  است. وی

رود. برگردان این  یکی از سی داستان این مجموعه بشمار می« اهمیت ظاهر پرستی»کرده است و داستان کوتاه 

 داستان براساس کتاب زیر است:

“Sul valore delle apparenze”, in Gianni Celati, Narratori delle pianure, Tascabili economici, 

Feltrinelli, Milano 1985, pp. 41-45. 
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 برگردان

ِکِرمونادرخانه ثروتمندان شهر که  ا بود، سالهنبودزن دیگر جوان آن 
1
 ه . دربارکارمیکردخدمتکار روز مزد به عنوان  

کاالبریایی" ه نامکه بشد شنا آکه بالفاصله بعد از خروج از یتیم خانه، بامردی  می گفتنداو 
2

 ابتدا. مرد معروف بود" 

بعد و قرار گرفته تحت تعقیب  ابتدادزدی  ه جرمچرا که بناپدید شد  همو کمی بعد  با او ازدواج کردبعد  او را باردار و

 ورده بود.آسر از زندان در 

هر یک لیریاو . استپول زیادی کنار گذاشته  میگویند بود. ن زمان، زن به عنوان خدمتکار شروع به کار کردهآاز 
3
 

و یا غذاهایی  غذاهای صاحبکارهایشی ته مانده  تنهااین سالها،  درو  میکردنداز پس ا میگرفت،را که بابت زحمتش 

پارتمان بخرد تا وقتی آبا پس اندازش یک  ود. در این فکر بود کهده را خورده بکرکه شبها از رستورانها جمع می

 پسرش تصمیم به ازدواج  گرفت به او هدیه دهد.

 مسروقهچند باری بخاطر دزدی های کوچک و فروش  بود و، چاق و بیعار داشت وپنج سال حدود بیست کهپسر زن 

؛ اما در زندان نقاشی یاد ستو سربار او میکند. با مادرش زندگی آزاد شده استاز زندان  اخیرا   ولی به زندان افتاد

 سانی به فروش می رساند.آو به   میکشداواخر تصویر برهنه بازیگران معروف زن را  ه و اینگرفت

 تتوانس. مدتی استدوباره سرو کله اش دور و بر کرمونا پیدا شده که  استچند سالی "، کاالبریاییو اما در مورد "

ه ردعایدش کزیادی درآمد صنعتی که  یسوله  دن عمدی چندآتش زاز طریق شاید  ،جلو ببرد یخوببه زندگی اش را 

، نمیآیدزندگی اش بر مخارج . اما این اواخر، از پس شته استخیلی هم چیرگی داکار در آن که و میگویند  بود

 بسر می برددر زیرزمین یک کارخانه متروکه  باشد. به همراه معشوقه جوانشهم و شاید بیمار  خوب نیستاوضاعش 

، به خانه ـبه گفته خودش ـ البته پسرش  برای دیدنبار،  چندینمیکند. انباِر ماشین های قراضه کار  دروگهگاهی 

راه او را از زنش با بد و بی و هخواستناله و زاری پول  اهر دفعه ب لیو ،رفت ،ش که مدتهاست او را ترک کردههمسر

 .استخانه بیرون کرده 

با این دستاویز که بیمار و  ،کسب کند یتا درباره دارایی زن اطالعات است" سراغ وکیل زنش رفته کاالبریاییتازگیها "

 بدون پول است و چون هنوز از زنش طالق نگرفته، زن موظف است درمخارج درمان بیماری اش به او کمک کند.

و زنش کشمکش شدیدی درمیگیرد که تا بیرون دفتر وکیل فرا می خواند. بین "کالبریایی" یک هفته بعد وکیل هردو را 

قا شوهر"  آورد و به سمت سر" آورده از کیفش درمیآبا خود  ا  ن سنگی را  که مخصوصادامه پیدا میکند. در خیابان، ز

پرت میکند. مرد در بیمارستان بستری شده و از زن بابت تهاجم شکایت میکند. اما در این زمان، اتفاق جدیدی روی 

 میدهد که سیر وقایع را عوض می کند.

ار میشود. همسرش با وساطت وکیل از او میخواهد که در عروسی " دوباره به دفتر وکیل احضکاالبریایییک روز "

شنا شده و میخواهد با او ازدواج کند در نتیجه بهتر است آفرزندشان شرکت کند. پسرش با دختر بسیار جوان و زیبایی 

 نها  شرکت داشته باشد. آکه پدرش در عروسی 

                                                                 

 .پودر نزدیکی رودخانه  فّراراو  میالنشهری مابین  ِکِرمونا 1

  واقع است.در جنوب ایتالیا که  کاالبریااهل استان  کاالبریایی یعنی 2

 .٢٠٠٢تا   ١٨٦١لیر واحد پول ایتالیا از سال 3
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برو ریزی آنمیخواهد باعث  ،درخواست زن را رد میکند و میگوید چون لباس مناسب برای مراسم ندارد ا  پدر سریع

 .حضور یابدجشن  دربشرط اینکه  ،لباس نو بپوشاند را یشسر تا پا که پسرش شود. زن قبول میکند

برای عروس و داماد  رخورای دبدون حضور معشوقه اش و بدون هدیه که " باز هم قبول نمیکند ومیگوید کاالبریایی"

ن پول ندارد(. زن پیشنهاد قبلی اش را پس میگیرد و اعالم میکند که آبرای خرید  و اونمیتواند در جشن حاضر شود )

، مگر اینکه خواهد شدجشن بدون حضور او برگزار  و بشنود مهنمیخواهد حتی یک کل ی شوهرشمعشوقه  ددرمور

درجشن  باشد به تنهاییلباسشویی به عنوان هدیه به عروس و داماد، او حاضر در قبال گرفتن پول برای خرید ماشین

" در جواب میگوید که دلش میخواهد قبول کند ولی دوست ندارد پای پیاده به جشن بیاید کاالبریایید. "شرکت کن

ه به محض چشم میخواهد؟ یک ماشین نُقلی. زن می پذ یرد ک هچ پسکه همه میدانند که اوعاشق ماشین است. درحالی

 ، باالخره نمایش به پایان میرسد.بدین ترتیببرایش واریز کند. را پول خرید یک ماشین کوچک  ،پوشی از شکایتش

هایی که قرار است  کارتدعوت برای عروسی سفارش میدهد. کارت ، زن به یک چاپخانه میرود وتعدادی پس از آن

ثروتمند،  تجار، دکترها، محضردارها گرفته تااز وکال  ،بفرستد ودبنها کار کرده آبرای تمام خانواده هایی که پیش 

 .همه آشنایانشاساتید شهر گرفته تا از صاحب رستورانها، 

لوازم خانگی میشود و یک ماشین ظرفشویی و یک تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ  هصبح همان روز وارد مغاز

 «.صبح بخیر، شب بخیر»میخرد؛ از مغازه کناریش هم یک طوطی سبزرنگ میخرد که مدام تکرار میکند: 

یزی از دیگر تقریبا چ ،خارج میشود از آنجامهمان قرارداد میبندد و  برای حداقل صدوقتی با صاحب سالن پذیرایی 

که از قبل برای او  یپارتمانآبا داماد کردن پسرش و هدیه دادن  اوکه  سی ساله اش باقی نمانده است. حالپس انداز 

 . شتینده اش به پول بیشتری احتیاج نداآاو را به سرو سامان برساند، دیگر برای است توانسته  بود، هخرید

یده با سفره های کاغذی چهایی که میز با بود یاتاق بزرگ واقع درد نجا برگزارشوآجشن در  بودسالن پذیرایی که قرار 

. رانندگان سر بودن فروشیکه سالن بیش از یک پیتزا  میدادوری که از پشت پیشخوان دیده میشد، نشان تن. شده بودند

راهِی "پادانا اینفریوره
4

 .میکردندنجا برای خوردن غذا توقف آ"  در 

تن کرده بود،  بهلباس ابریشمی بلند دنباله دار ش که عروس جوان در کنارخسته  هواییبا حال و ابتدا داماد چاق 

ریش  یبه همراه یک جوان سیبیلو میکردندشش نفر ازهمسایه هایی که در ساختمان مادر داماد زندگی  بعدو  رسیدند

وید و بالفاصله سالن را ترک مطلبی به مادر بگ بود کهمده آ. وکیل هم ختش، وارد سالن شدندبزی که هیچکس نمیشنا

که پدر داماد  بودنامرتب، او صاحبِ انبار ماشین های قراضه ی با کت و شلوار حضور داشتکند. مرد دیگری هم 

 .میکردگهگاهی نزد او کار 

خر اورا متقاعد کند آدر لحظات  بودموفق شده  مادر داماد. شتیک تنیس باز نسبتا شناخته شده هم در جشن حضوردا

مهمانی ظاهر را  پر کند و  بودندکه به او جواب رد داده و دکتر و استادی  وکیلدر جشن شرکت کند تا جای خالی که 

 .داده شودمهم جلوه 

شوهر ». وکیل، مادرداماد را به کناری میکشد و به او میگوید: و نه از هدیه اش بودهنوزهیچ خبری نه از پدر داماد 

میدانم که شما را از  مخوشحال میشوم شکایت نامه ای بر علیه او بنویسم. وظیفه خوددم بسیار شیادی است و من آشما 

جوان شوهر ی معشوقه  همانکه عروس بود  اطالع یافته وکیل «نچه که فقط نیمساعت پیش مطلع شده ام با خبر کنم.آ

ازدواج کنند و صاحب نها با هم آکه  با این هدف" به فرزندش معرفی کرده، کاالبریاییکه خود " موکلش است

پارتمان آ، در نامبرده" کاالبریاییقای آ. عالوه بر این، "بودپارتمانی شوند که زن چند روز پیش به اسم پسرش کرده آ

                                                                 

 . را به هم وصل میکند و از اهمیت خاصی برخوردار است پیه مونتهو  لومباردیا، ونتودرشمال ایتالیا سه استان ، جاده ای که  پادانا اینفریوره 4
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بدبختانه هیچ اقدام قانونی وجود ندارد که مانع این  پارتمان زندگی کنند وآمستقر شده واین سه نفر قرار است با هم در 

 رسوایی شود.  

که  میآیدبتدا زن ازافشای این کالهبرداری آشفته میشود. سپس بر میگردد و به سالن نگاهی میاندازد و به نظرش در ا

 مشغول گوش کردن. همه استوجود خارجی نداشته اصال  هیچکس متوجه غیبت شوهرش نشده است، پنداری که او 

 میکرد.  صحبتت استرالیا مسابقای دوره  ی ماجراهایکه  درباره  بودندبه حرفهای تنیس باز 

خوب پیش میرود و کسی هم متوجه چیزی نشده، یعنی دارد ب، تا حاال همه چیز خ»زن کمی فکر کرد وبه وکیل گفت:

 «. که هیچ اتفاقی نیفتاده استاین

شود. زن در حالی که با او خداحافظی  میکند، ب پیشآمدوکیل توضیح میدهد که دیر یا زود امکان دارد کسی متوجه این 

 «ن وقت من میتوانم وانمود کنم که چیزی نمیدانم و از ندانستنش خوشحال باشم.آبله، ولی تا »میگوید: 

نها را دعوت آ، زن می شناسندوتنیس بازمعروف را  می شوندسر راهی وارد سالن  گانراننداز عده ای در آن لحظه 

به  میکرد،به خوردن نهار دعوت  سالن میشدکه وارد  نا آشنایی رابقیه مهمانها بنشینند. مادر داماد هر  کنارکه  می کند

فکر میکرد که  کسیزار شود، چرا که هر گمراسم بهتر از این نمیتوانست بر شد و  جمعیتسالن پر از  این ترتیب

 از دوستان زیادی برخوردارند. داو دام رسید که عروس وبه نظر می هستند ت شدهدعو مهمانهای ،بقیه

د. خوش لباس، خندان وعذرخواهان از می رسپدر داماد از راه  باالخرهاز صرف نهار و خوردن کیک عروسی،  پس

صبح توانسته همان  با توضیح اینکه می دهدنشان  مکه کنار خیابان پارک شده بود را به مرد اسپورتیتاخیرش، ماشین 

 خریداری کند.ن را با قیمت ویژه آ بود

، مگر صاحبِ انبار ماشینهای اوراقی که با این سدچون کسی او را نمیشنا اهمیت نمی دهد،هیچ کدام از مهمانها به او 

میشود و همین که تصادف  قیمتهمین که ماشین را میخری، ارزشش نصف »می گوید: اظهار نظر، در جواب به او 

چون عمری  ،شدن فرسودهدر انبار من برای  می افتند ی این ماشین هاه زود هم یاکنی باید دور بیندازی اش، دیر 

که بی است یک ماشین بخرد؟ مثل این  کهخسته کند  آوردندم باید اینقدر خودش را برای پول در آ چرا. پس می کنندن

 «.زییاندادر پیاده رو بپولت را  دلیل

 

 

 


