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 مرد دزد چهره
 

 ترجمه نگار عباسی

 

 

 درآمد پیش

«گفتوراهنمای گپ»کوتاه از مجموعه داستان طنز داستانی « مرد دزد چهره»
1
نگار اثر نویسنده، روزنامه 

چاپ شد. این مجموعه  ١٩٧٣است که برای اولین بار در سال نویس ایتالیایی، آکیلّه کامپانیلهو نمایشنامه

 باشد.داستان کوتاه می چهل و هشتشامل 

ها یا به ایی کامپانیله در بازی با کلمات و تغییر موقعیتاز توان العادهای فوقمجموعه« گفتوراهنمای گپ»

هایی که عبارتی، بازآفرینی رویدادهای روزمره از طریق برگرداندن نوع نگرش به آنهاست. موقعیت

ایست که گویی از بربریت ی حاصل از طنز کامپانیله، خندهخندانند. و خندهکنند و میخواننده را غافلگیر می

                                                                 

1 “L’uomo dalla faccia di ladro”, in Achille Campanile, Manuale di conversazione, Milano, Rizzoli , 1973. 
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ی جدی ای جنبهسپس نویسنده به طور غیرمنتظره ی امروزی هزاران سال فاصله دارد.دینه شدهانگیز نهاغم

های تأثیرگذار و حتی بین داستانکننده به راوی نازکدهد و از سخنگوی سرگرمی خود را ارائه مینوشته

 قایع است.ی وی حساسیت نادر او در مشاهدهای که تأییدکنندهشود. مشخصهانگیز تبدیل میغم

 

 برگردان

توانم بگویم که  ام و می من دزد هستم، بله! ولی فقط یک بار در عمرم دزدی کرده»پیرمرد با ناراحتی گفت: 

 «جیبی پر از پول است...ای بوده که تا به حال انجام شده؛ جریان مربوط به یک کیف ترین دزدی عجیب

 «اتفاق زیاد عجیبی هم نیست.جیبی اما به نظر من، دزدیدن کیف»گفتم: 

های داخل  ای به پول جیبی پر از پول را در جیبم گذاشتم، حتی ذرهپس اجازه بدهید اضافه کنم که وقتی کیف»

 «جیبم اضافه نشد و همچنین، از دارایی فردی که به او دستبرد زده بودم هم چیزی کم نشد.

آخر چطور ممکن است که کیفی پر از پول را بدزدید عجیب است. خیلی گویید  چیزی که می این»پاسخ دادم: 

 «تان اضافه نشود؟ های داخل جیب و در جیب خود بگذارید، ولی چیزی به پول

و بدون توجه به جمعیتی که سر « هایم اضافه نشد! حتی یک سنت هم به پول»معطّلی جواب داد:  پیرمرد بی

 ای مبهم خیره ماند. کردند، به نقطه و فریاد می نشسته بودند و داد ی پر از دود میزهای دیگر میخانه

و بدون اینکه منتظر سوال بعدی من بماند، ناگهان به من خیره شد « نه حتی یک سنت!»دوباره تکرار کرد: 

جریان را برایتان تعریف کنم، ولی به شرط اینکه مثل دیگران، پس از شنیدن  خوب گوش کنید تا»و گفت: 

 «آن، مرا تحقیر نکنید.

اش را به صندلی من نزدیک کرد، زیرا در انتهای سالن میخانه دعوای جدیدی سرگرفته بود  پیرمرد صندلی

شد درست و حسابی صدای او را از آن سر میز نشنوم. سپس، در دستمال  و سروصدای ایجاد شده باعث می

 ه آغاز نمود...زد، داستانش را این گون رنگی بزرگی فین کرد و در حالی که آن را با دقت تا می

تا به آن روز هیچوقت دزدی نکرده بودم و بعد از آن هم هیچوقت دزدی نکردم. ماجرا در قطاری در »

آهن کند و قدیمی که از اِزمیر مسیر راه
2

به سمت شابینکاراِحصار 
3

رفت، رخ داد؛ مسیری کوهستانی و می 

ی درجه سه نشسته بودم. به جز من فقط یک ای در کوپهپیچ در پیچ، و مملو از دزد و راهزن. روی صندلی

های کهنه که دستش را روی چشمانش گذاشته و لباسمسافر دیگر در آن کوپه بود. مردی با ظاهری فقیر و 

 رسید که اصالً متوجه حضور من شده باشد.به خواب رفته بود و به نظر نمی

 ه و مستقیم به من نگاه کرد.اما به محض اینکه قطار شروع به حرکت کرد، چشمانش را باز کرد

                                                                 

 .در کشور ترکیه Izmirشهر 2
 .در کشور ترکیه Şebinkarahisarشهر 3
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ای رنگ پریده، مشکوک و نفتی نمایان شد. چهرهاش در زیر نور قرمز رنگ چراغآنجا بود که خطوط چهره

زد. با کمی موج می پررویی اش گرسنگی وغیرقابل اعتماد داشت به همراه ریشی بلند و نامرتب. در چهره

چپش شدم و چند دقیقه بعد، در نور لرزان چراغ که ی دقت بیشتر، متوجه جای زخم بزرگی روی گونه

ی همسفرم نه تنها مشکوک، بلکه آورد، با هراس دریافتم که چهرهبه رقص درمی طرز غلیظیها را به سایه

 کامالً ترسناک بود.

 های قطار از داخل به هم راه نداشتند، مجبور بودمام را عوض کنم، ولی از آنجا که واگنخواستم کوپهمی

 ردفساعت تمام را با آن ای جز این نبود که سه کردن کوپه شوم. چاره خیال عوضبعدی بیحداقل تا ایستگاه 

ترین جنایات، آن هم در رحمانهمخوف بگذرانم. و سه ساعت یعنی زمان کافی برای به انجام رساندن بی

 ن آب خوردن بود.رسید و انداختن جسدت در دّره بسامسیر پرتی که فریادت به هیچ جا نمی

گذاشت. بیرون، مناظر ها را یکی پس از دیگری پشت سر میرفت و تونلها پیش میی کوهقطار در میانه

مهیا بود. به صندلی میخکوب  منناهموار در تاریکی فرو رفته بودند و همه چیز برای سر به نیست کردن 

نگاهم را از صورت آن مرد مخوف که روبرویم شد و قادر نبودم شده بودم، لحظه به لحظه ترسم بیشتر می

ی ی چشم حواسم به دکمهنشسته بود، بردارم. کوچکترین حرکت او را زیر نظر داشتم و هم زمان، از گوشه

آمیزی از طرف او، به سمت زنگ خطر زنگ خطر بود. هر لحظه آماده بودم که با کوچکترین اقدام تحریک

خواند. چهار چشمی ناگفته نماند که او نیز گویی با نگاهش فکر مرا میخیز بردارم و آن را فشار دهم. و 

 مراقب ساکم بودم، آن را روی زانوهایم زیر پتویی پشمی پنهان کرده بودم.

خواهم کردم که میبردم و وانمود میبه عنوان آخرین ترفند، هر از گاهی دستم را در جیب شلوارم می

ً در آن مسیر، نه ست. اما در واقع، از بیتیرم سر جایش امطمئن شوم که هفت احتیاطی محض مخصوصا

 تیر، بلکه هیچ سالح دیگری هم با خود نداشتم.تنها هفت

حالی که به من خیره شده بود، از جایش بلند شد. با فریادی از جایم پریدم و به  یک آن، مرد غریبه دردر 

دانم که آقای محترم، می»ه جلویم را گرفت و گفت: سمت آژیر خطر خیز برداشتم. ولی او با نگاهی ملتمسان

کنند، ولی من دزد کنید که من یک دزد هستم. راحت باشید، همه با دیدن من همین فکر را میشما گمان می

اصالً »که مرا از کابوس نجات داده بود، خوشنود شده و با تعجب گفتم:  از این اعتراف صادقانه« نیستم.

در کنار خودم جایی برایش باز کردم که بنشیند. « کنم که شما یک دزد باشید.داً فکر نمیاینطور نیست! من اب

در حالی که من مثل مجسمه « البته متأسفانه!»و اضافه کرد: « من دزد نیستم.»ولگرد بدریخت تکرار کرد: 

ا انکار کنم؟ طبیعت خواستم که دزد باشم. چرشدم و حتی میباید دزد می»حرکت مانده بودم، ادامه داد: بی

اند تا از من ام، همگی دست به دست هم دادهمن، تربیت من و محیطی که در آن متولد شده و رشد کرده

چیزی بسازند که سرنوشتم بود و حتی نسبت به آن شور و شوق داشتم؛ یعنی دزد بودن و دزدی کردن. اما 

 دارد.هنوز هم باز می متاسفانه چیزی هست که همیشه مرا از این کار باز داشته و

 «شاید دزدی کردن بلد نیستید؟»پرسیدم: 

 «توانم دزدی کنم.موضوع این نیست که دزدی کردن بلد نیستم، بلکه نمی»همسفر مرموزم پاسخ داد: 

 «شود؟ست که مانع شما میبیشتر توضیح بدهید. چه چیزی»گفتم: 
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به من نگاه کنید. چه »ر دیده شود و گفت: صورتش را به سمت چراغ گرفت تا به خوبی در روشنایی نو

 «شوید؟چیزی متوجه می

، نشود ث ایجادبحولی برای اینکه !« ی یک شارالتان تمام عیارچهره»خواستم از ته دل فریاد بزنم: می

 بسنده کردم.« بینمدانم، من که چیز غیرمعمولی نمینمی»ی خودم را نگه داشتم و فقط به جمله

هایم خیره شد و به چشم« گویم.بینید؟ پس خودم به شما میعجب، چیز غیرطبیعی نمی»ت: قیافه گرفت و گف

 «زند!ی دزدها مو نمیام با قیافهمن، آقای محترم، قیافه»با صدایی گرفته اضافه کرد: 

ترسیدم که به او راستش را بگویم. خودش خشکم زد. از طرفی کامالً حق با او بود و از طرف دیگر، می

ای توان با همچین قیافهآخر چطور می»از چند لحظه نیشخندی زد و با صدایی گوشخراش ادامه داد:  پس

روم تا گشتی بزنم، همه با دیدن من به طور ناخودآگاه دستشان به دزدی کرد؟ هر وقت به میان مردم می

-جمع گردنبند یا سنجاق ها با دیدن من، حواسشان رارود. خانمشان میپول یا زنجیر ساعت جیبیسمت کیف

دارند و مدام دستشان را های خود برنمیکنند. همسفرهایم یک لحظه چشم از چمدانقیمتشان میی گرانسینه

بینند، به کنند تا مطمئن شوند که چیزی کم نیست. مامورهای پلیس به محض اینکه مرا میداخل جیبشان می

کنند من معیت اتفاق بیفتد، اولین کسی که به او شک میای در بین جقاپیشوند و اگر کیفمن خیره می

 «هستم.

ای سر و صدای میخانه را تحت شعاع قرار پیرمرد دوباره دماغش را با صدایی شیپور مانند که برای لحظه

 ی داستان پرداخت.داد، تمیز کرد و سپس به تعریف ادامه

-کرد، ایدهمردک بدریخت داشت با من صحبت می خواهم برایتان اعترافی بکنم؛ در حالی که آنو حاال می»

تواند دزدی شد اگر جیب این مرد دزد چهره که نمیای شیطانی به ذهنم خطور کرد. از خودم پرسیدم: چه می

انگیز بود. در تیزی و زرنگی و چابکی چیزی کم نداشتم و رحمانه ولی وسوسهای بیزدم؟ ایدهبکند را می

 د.همین برای هدفم کافی بو

ی مردک کریه در جیب راستم بود و از آنجا که قطار توقف کرده بود، حتی پول قلنبهچند دقیقه بعد، کیف

ام از جای خود عوض کردن بدهم، زیرا همسفر مشکوک و بدقیافه دیگر مجبور نبودم به خودم زحمت کوپه

ده شد. منتظر شدم تا قطار دوباره این را گفت و پیا« من به مقصدم رسیدم آقا، خدانگهدار.»برخاست و گفت: 

اش از روی حصار دستیحرکت کند و صبر کردم تا مردک از دید ناپدید شود. او را دیدم که با بقچه و چوب

 ایستگاه قطار پرید و رد شد. 

شد تا اینکه از دیدرس خارج شد و گرفت و دور میاش در میان مزارع فاصله میهای الغر مردنیبا شانه

 نوایی که جیبش را زدم.ای که دزد نبود، بدبخت بیچارهی بیدیدم. مرد دزد چهرهرا نمی دیگر او

پول را به محض اینکه قطار دوباره شروع به حرکت کرد، خواستم غنیمت به دست آمده را وارسی کنم. کیف

 «ود!پول خودم باز جیبم بیرون آوردم و آنجا بود که ناگهان ورق برگشت! متوجه شدم که کیف

 «پول خودتان؟کیف»در حالی که انتظار چنین پایانی برای داستان نداشتم، سوال کردم: 
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کرد گفت و وانمود میاش برایم میچارگیپول خودم. مردک شارالتان همان موقع که داشت از بیبله، کیف»

 «پول مرا زده بود.تواند دزدی کند، کیفی مشکوکش نمیکه به خاطر چهره

 اش را تمیز کرد.باره با سر و صدا بینیپیرمرد دو

شانس آوردم که بدون اینکه بدانم، مال از دست رفته را دوباره و فوری به دست آورده بودم، با این گمان »

 که جیب اورا خالی کرده بودم.

 ام.ای که کردهو این بود، آقای محترم، داستان اولین و آخرین دزدی

 «نبستم.بینید خالی همانطور که می

به محض اینکه پیرمرد داستانش را تمام کرد، حسابم را پرداخت کردم و از جا برخاستم، از او خداحافظی 

 کردم و با عجله از میخانه که حاال دیگر تقریباً خالی شده بود، خارج شدم.

های فرز و ستکرد، من با داش را تعریف میقاپیام دلیل داشتم؛ در حین اینکه او داستان کیفبرای عجله

خواستم بفهمم چقدر پول در آن بود. بعالوه، صبرانه میپولش را کش بروم و بیچابکم موفق شده بودم کیف

پول خودم این ریسک وجود نداشت که اتفاقی که برای پیرمرد افتاده بود، برای من هم بیفتد و در نهایت کیف

 پولی با خود نداشتم.از اول اصالً کیف را دزدیده باشم، به این دلیل دردناک ولی ساده که من

به محض اینکه در خیابان بغلی پیچیدم، زیر یک چراغ توقف کرده و شروع به برانداز کردن جیب سمت 

 راستم کردم، همان جایی که مال دزدیده شده را پنهان کرده بودم.

 ام افتاد.خالصه سرتان را درد نیاورم، خیلی طول نکشید که دو زاری

زند، برای کرد، با این خیال که دارد جیب مرا میباز در حالی که داستانش را برایم تعریف میحقه پیرمرد

 پول خودش را دزدیده بود.اش کیفدومین بار در زندگی

داند پیرمرد تا به حال چند بار به خودش دستبرد دانم. کسی چه میالبته برای دومین بار تا جایی که من می

 زده است...

 


