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 مقدمه

-اثر نویسنده، روزنامه «گفتوراهنمای گپ» طنز از مجموعه داستان کوتاه داستانی« آلیک تجارت ایده»

(7977ـ7711) آکیلّه کامپانیلهنویس ایتالیایی نگار و نمایشنامه
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این . منتشر شد 7711در سال است که   

باشد.داستان کوتاه می چهل و هشتمجموعه شامل 
2
 

 درباره ی این مجموعه می آوریم:را منتقد ایتالیایی   اسکوردامالیانظر 
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زیر و رو کردن صحنه بازی با کلمات،  دراز توانایی کامپانیله  العادهای فوقمجموعه« گفتوراهنمای گپ»

هایی که صحنه نوع نگرش به آنهاست. برگرداندن  از طریقیا به عبارتی بازآفرینی رویدادهای روزمره  ها

ست که گویی از بربریت ایطنز کامپانیله، خنده ی حاصل ازو خنده خندانند.کنند و میخواننده را غافلگیر می

 ی امروزی هزاران سال فاصله دارد.انگیز نهادینه شدهغم

کننده ی سرگرمدهد و از سخنگوخود را ارائه می یهجدی نوشت یجنبهای منتظره به طور غیر نویسنده سپس

ی حساسیت ای که تأییدکنندهصهمشخ. شودمیتبدیل انگیز غم حتی و تأثیرگذار هایداستان بیننازکراوی به 

ی وقایع است.نادر او در مشاهده
3
  

 

 آلیک تجارت ایده

 

شدیم، گفت و ادامه از تراموا پیاده می آخرین ایستگاهغریبه، در حالی که در فرد این جمله را « پیدا کردم!»

 «آورم.ام درمیی شخصیفروختن یک وسیلهآل! خرج هر ماهم را با تجارت ایده»داد: 

ون شب بود و در این برای رسیدن به خانه با او همراه شده بودم، چ ای به بحث و گفتگو نداشتم.عالقه چندان

ن وجود نتوانستم ای نیست. با ایهای خلوت یا بدنام کار عاقالنهدوره و زمانه، تنها گشتن در برخی خیابان

 بگیرم:م را جلوی کنجکاوی

 تان است؟ی شخصی؟! یعنی منظورتان فروش وسایل شخصی؟! با فروش یک وسیلهچطور -

 فروشم فقط یکی و همیشه همان است.ای که من می. وسیلهامی شخصیکنم، یک وسیلهنه، تکرار می -

 اید و...اید و سود کردهآن را یک بار فروخته -

 فروشم.نه، دائماً آن را می -

 آن تعدادی شبیه به هم دارید؟یعنی از  -

 نه، فقط یکی. -

 فروشید؟پس چطور آن را دائماً می -

کنم، پولش به سرعت این است که وقتی آن را عرضه می حقیقتبرای خودم هم قابل توجیه نیست!  -

 گیرد.شود، ولی هیچکس آن را تحویل نمیپرداخته می

 ای است؟اش بدانم. چه وسیلههعجیب است! با کمال میل دوست دارم بیشتر دربار -
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کنم، به محض نشان دادنش، همه بدون اینکه بگذارند حرفم را هر کجا که اقدام به فروش آن میام. اسلحه -

شوند و حتی عجله از من دور میگیرند. با آن را تحویل نمی هتر اینکپردازند و عجیبتمام کنم، پولش را می

 کنند.فاصله شروع به دویدن میالگاهی ب

دست دانید چه کار کنید و خیلی خوب از عملکرد، دقت و خوششاید شما قدرت بیان خوبی دارید. میُخب  -

 کنید.تان تعریف و تمجید میبودن اسلحه

البته ای نیستم. شود که بگویم من تاجری حرفهکنم! معموالً توضیحاتم محدود به این مینه، اتفاقاً وقت نمی -

خواهم کسی را فریب بدهم! ولی احتیاج و نیاز مرا مجبور کرده که این است؛ چون نمی واقعیت هم همین

من »گویم: و می کنممیوسیله را بفروشم و دیگر آن را نداشته باشم. با نشان دادن اسلحه شروع به صحبت 

تری به سرعت رسم حرفم را تمام کنم؛ چون مشولی نمی« نیاز دارم و... ام، به کمی پولبدبخت و بیچاره

-کنم و فریاد میشود! من برای تحویل دادن کاال دنبالشان میدوان از من دور میپردازد و دوانپول را می

 آورند.ها یکباره بال درمیولی گویی آن لعنتی« ببینید... صبر کنید!»زنم: 

 نفسی تازه کرد و ادامه داد:

گیرم و شاید هم بایستی الت تجاری را هم در نظر میالبته من با دقت زیاد قوانین و قواعد اساسی معام -

 موفقیتم را مدیون همین باشم.

 منظورتان چیست؟ -

برای مثال، رسم یک تجارت خوب عرضه کردن کاال در مکان و زمانی است که بیشتر به آن نیاز است.  -

داری.  دفاع به آن احتیاجای و برای ی بیشتر به یک اسلحه نیاز است؟ جایی که تهدید شدهخوب، کجا و ک  

آید که شما را تهدید کنند بدون اینکه دیگران توانند از تو دفاع کنند. و کجا پیش میجایی که دیگران نمی

های پرت و بدنام، آن هم در شب. و چه کسی است که در این زمان بتوانند از شما دفاع کنند؟ در خیابان

ترسد که به او حمله کنند دفاع است و میندارد! کسی که تنها و بیبیشتر به اسلحه نیاز دارد؟ کسی که آن را 

بیهوده  ای مثال به کسی که یک مسلسل دارد،بر عرضه کردنش به کسی که آن را دارد،و... واضح است که 

 است.

 بله، واضح است. -

نگامی که عابری های خلوت و بدنام شروع کردم و هها با رفتن به خیابانبه همین دلیل من کارم را شب -

دادم و برای بازارگرمی و تشویق وی به دیدم، اسلحه را به او نشان میدفاع و ترسو را میتنها، خجالتی، بی

ست ماشه را ببینید، پر است. کافی»کردم: خرید آن، گاهی به عباراتی که برایتان گفتم، اینها را هم اضافه می

 .«میردفشار دهید... طرف درجا می

 کرد؟ر چه میو عاب -

کرد. برخی بیشتر از قیمت اسلحه، به صورت نقد یا به شکلی دیگر، به من پرداخت می یک کار عجیب! -

که بتوانم حرفی بزنم، عجله داشتند که هر چه سریعتر از من نیادن کیف پولشان به من و قبل از ابعد از د
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ان از خرید کاال، گویی دو پا داشتند دو پای گذاشتند و پشیمتویشان را هم برای من میلدور شوند و حتی پا

 گذاشتند.گرفتند و پا به فرار میدیگر هم قرض می

 دوباره نفسی تازه کرد و گفت:

ه نیاز چه َکس دیگری ممکن است به یک اسلحهایم فکر کردم لی استدالولی به همین قانع نشدم. در ادامه -

مقدار زیادی پول از بانک گرفته و باید آن را به جای دیگری داشته باشد؟ واضح است؛ کسی که برای مثال 

داند که در این آمد و در بین مردم به آن نیاز ندارد. به خوبی میوهای پر رفتانتقال بدهد. طبیعتاً در خیابان

های خلوت قضیه ست. ولی در خیابانمواقع تنها یک فریاد یا یک عالمت خطر برای فراری دادن دزد کافی

بینم کسی مقدار زیادی پول از نشینم و وقتی میها به انتظار میکند. به این ترتیب، من در بانکرق میف

-شوم که میکنم و دقیقاً زمانی جلویش ظاهر میکند، او را تا مسافتی طوالنی دنبال میحسابش برداشت می

 کنم.عرفی میای خلوت رسیده و با عبارات همیشگی کاالیم را به او مبینم به منطقه

 ست گفت:ی بیان مطلبی باور نکردنیو مثل کسی که آماده شدبه من خیره 

قع مشتری به جای استفاده از فرصت نادری که برایش پیش آمده تا موا مورد هم در اکثر خوب... در این -

ی من حتی اجازهپا کند، بدون آنکه به وای برای دفاع از خود در برابر دزدان احتمالی دستبتواند اسلحه

پولی که با بهای کاالی  دهد،های اسکناس است تحویلم میگفتن قیمت اسلحه را بدهد، کیفی را که حاوی بسته

 شود.عرضه شده توسط من هیچ تناسبی ندارد، و بدون اینکه چیزی از من بگیرد شتابان دور می

 دوباره برای اینکه نفسی تازه کند، مکثی کرد و گفت:

توی قضیه سر در بیاورم. به همین منظور، وها، تصمیم گرفتم از تهاز این رفتار عجیب مشتریکنجکاو  -

خواستم از ی اسلحه فروشی شدم و اسلحه را به فروشنده نشان دادم، در حالی که میروزی وارد یک مغازه

ً برای اینکه ده باشماش نشیا متوجه ندانممن  قابلیت یا خاصیتی دارد کهام او سوال کنم که آیا اسلحه . طبیعتا

را انتخاب  خلوتوقت را هدر ندهم، در ساعاتی که مغازه پر از مشتری و شلوغ است آنجا نرفتم. ساعات 

خود پشت پیشخوان نشسته و در حال چرت زدن  الی از مشتریی خکردم؛ ساعاتی که فروشنده در مغازه

قصد داشتم از اتفاقاتی  «ام...چارهمن بدبخت و بی» بود. خوب... در زمان مناسب اسلحه را کشیده و گفتم:

ی پیر که پشت صندوق در حال چرت زدن بود، با که برایم افتاده بود کمی برایش تعریف کنم. فروشنده

شد، شنیدن صدای من چشمانش را باز کرد و به محض دیدن اسلحه، در حالی که در پستوی مغازه پنهان می

خل صندوق را به من داد! در برخورد با دیگر افراد خبره هم همین اتفاق افتاد! حتی های دابا عجله تمام پول

دادم. و اسلحه را نشان می« گوش کنید! آهای!»گفتم: با رهگذران هم امتحان کردم. در حال قدم زدن می

 شد.دوان دور میانداخت و دوانی آنچه را که در جیب داشت به سمت من میطرف همه

آهن ای که زیر پل راههای خیابانی خلوت گذشته بودیم، تقریباً به دشت و رودخانهه از آخرین خانهدر حالی ک

 بود، رسیدیم. آنجا بود که غریبه ایستاد، مرا متوقف کرد و گفت:

ام فضیلت مخفی و سری این اسلحه را کشف کنم و هنوز هم که هنوز است برای من خالصه موفق نشده -

 شود؟شما ببینید آیا چیزی دستگیرتان می شیئی مرموز است.

 « معمولی است.»فشرد، گفت: اسلحه را بیرون آورد و در حالی که ماشه را می
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 «متوجه شدم، متوجه شدم!»اد زدم: فری

کرد و مرا آهن شروع به دویدن کردم، در حالی که او همچنان اشاره میکیف پولم را به او دادم و زیر پل راه

 زد. صدا می

شود،  خالص شّرششد از ای را که موفق نمیدر دوردست او را دیدم که با حالتی غمگین کیف پول و اسلحه

 در جیب خود گذاشت.

رغم اینکه پول دیگری نداشتم، خودم را ام و علیگویید من در دادن کیف پولم به او کمی عجول بودهحتماً می

کردم که با همان روش فرد طق ساده، پیش خودم حساب میبه خوب دردسری انداختم! اّما نه، چون با یک من

 پا کنم.وغریبه برای خودم پولی دست

ام را بفروشم در حالی که پولش را ی شخصیتوانستم به بهترین شکل، همانند او، یک وسیلهنهایتاً من هم می

کنون همچین چیزهایی با ی تامن تحویل بگیرند. اسلحه نداشتم. یعنپرداختند بدون اینکه آن را از به من می

تر امتحان کنم. برای ی دیگر و حتی قیمتیتوانستم با یک وسیله؛ میاهمیتی نداشت ولی این ام،خود نداشته

 مثال یک ساعت مچی.

توانست عابری را که از داشتن دار باشکوهی از طال داشتم که میساعت مچی مارک موقعدرست در همان 

ام در خیابان به درستی گفته بود، همیشه تحریک کند. چون همانطور که همراه غریبهآن محروم بود، بسیار 

 رسم یک تجارت خوب این است: عرضه کردن کاال به کسی که به آن نیاز دارد.

با ظاهری آشفته از  را دیدم که فردی ی پل در کمین نشسته بودم،در حالی که در خروج واقعیت این است که

ً  وراه رسید  ت به شجاعکمی طال! جنس از  یاز نعمت داشتن ساعت مچی محروم بود، آن هم ساعت مطمئنا

کند، از این ساعت راحتی شما را فراهم می»دادم و گفتم:  ش. جلو رفتم و آن شیء قیمتی را نشانخرج دادم

 «و... ، دوازده یاقوتثانیه شماردار است، با ثانیه و صدمطال و مارک

 شود.اجاره نداد حرفم تمام 

همانطور که برای آن شخص ناشناس اتفاق فرار کردن بدون تحویل گرفتن کاال، پول و  به جای پرداختن

ساعت مچی را از دستم قاپید و بدون اینکه پولی بپردازد، پا به فرار  اد و من هم انتظار همان را داشتم،افتمی

 گذاشت.

 امان از این اسرار تجارت!


