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مترسک و خدمتکارش



۷رعد و برق

يك روز آقاي پندولفــوي1 پير كه 
اصاًل حال و روز خوشــي نداشت به 
اين نتيجه رســيد كه وقت ساختن 
يك مترســك فرارســيده اســت. 
پرنده ها خيلي مايه ي دردســر شده 
رماتيسم اش  بيماري  درواقع  بودند. 
هم مايه ي دردسر شده بود، سربازها 
هوا  بودند،  شــده  دردســر  مايه ي 
مايه ي دردسر شــده بود، و فاميل 
هم برايش مايه ي دردسر شده بود. 
همه ي اين دردســرها براي او يك 

رعد و برق

1. Mr. Pandolfo 
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خرده بيش از حد بود. حتي كالغ نازنين و دســت آموزش هم پريده و رفته 
بود.

رماتيســم اش را نمي توانست كاري كند، يا سربازها، هوا يا فاميل اش را، 
كه بزرگ ترين مشــكل او بودند. خانــدان بوفالوني1 خانواده ي بزرگي بود و 
همه شــان مي خواســتند زمين او را از چنگ اش درآورند و مسير جويبارها 
و چشــمه هايش را عوض كنند، تمام چاه هايش را بخشكانند تا كارخانه ي 

توليد علف ُكش، مرگ موش و حشره كش بسازند.
اين همه دردســر براي آقــاي پندولفوي پير بيش از تــوان او بود، اما 
فكر كرد الاقل مي تواند از پِس مســئله ي پرنده ها بربيايد. پس مترســكي 
خوش آب ورنگ درســت كرد. شلغمي سفت و گنده را به عنوان كله و دسته 
جارويي ســفت و محكم به عنوان ســتون فقرات اش قرار داد، كت و شلوار 
پشــمي كهنه اي به تن اش پوشــاند و با كاه جاي آن را پر كرد. بعد نامه ي 
كوتاهي را در آن جاداد، براي حفظ نامه آن را در پارچه ي ضد آب پيچيد.

گفت: »بفرما، حاال ديگر يادت مي ماند كارت چيست و به كجا تعلق داري. 
مؤدب باش، شجاع باش، شريف و مهربان باش. و شانس و اقبال به همراه ات.«
مترســك را وسط مزرعه ي گندم نصب كرد و به خانه رفت تا كمي دراز 

بكشد، چون اصاًل حال و روز خوشي نداشت.
آن شــب كشاورز ديگري آمد و مترســك را دزديد، چون تنبل تر از آن 
بود كه خودش يكي بسازد. و شب بعد يكي ديگر آمد و دوباره آن را دزديد.

پس كم كم مترســك از مكاني كه ساخته شــده بود دور شد و بيش از 
پيش پاره پوره و ِجرواِجر شد، و آخر سر مثل وقتي كه آقاي پندولفو او را سر 
هم كرده بود خوش آب ورنگ به نظر نمي رسيد. وسط يك مزرعه ي گل آلود 

قرار گرفت و همان جا ماند.

1. The Buffalonis
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اما يك شب باران و رعد و برق درگرفت. خيلي شديد بود و همه ي اهالي 
منطقه با شنيدن صداي تندر كه شبيه صداي شليك توپ بود و ديدن رعد 
كه مثل شالقي ضربه مي زد به خود مي لرزيدند و از جا مي پريدند. مترسك 

بي آن كه كه به روي خود بياورد همان جا زير باد و باران ماند.
و شــايد تــا مدت هــا همان جا 
مي مانــد؛ امــا بعد يكــي از آن 
اتفاق هــاي يــك در ميليون رخ 
داد. تمام مولكول ها، اتم ها، ذرات 
بنياديــن و امثال آن در لحظه ي 
برخــورد صاعقه بــه او در حالت 
مناســب قرار داشت تا به او جان 
بدهــد، و اين اتفاق در ســاعت 
داد، صـــــاعقه  بامــداد رخ  دو 
فـش فــش كنان از شلغم كله اش 
رد شــد و به دسته جارو و سپس 

زمين گل  آلود رسيد.
بــا تعجب پلــك زد  مترســك 
و نگاهــي به اطــراف انداخت. غير از مزرعه اي گل آلــود چيز ديگري ديده 
نمي شــد، و البته غير از درخشش ناگهاني صاعقه نور ديگري نبود تا بشود 

جايي را ديد.
با اين همه هيچ پرنده اي در ديدرس نبود.

مترسك گفت: »عالي است.«
از قضا در همان شب پســركي به نام جك1 در يك انباري در فاصله اي 

1. Jack
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نه چنــدان دور پناه گرفته بود. صداي تندر چنان بلند بود كه او را از خواب 
پراند. اول فكر كرد صداي شليك توپ است و با چشماني گشاد و وحشت زده 
ســر جايش نشست. نمي توانست به چيزي بدتر از سربازها و توپخانه ها فكر 
كند؛ اگر ســربازها نبودند هنوز خانه، خانواده و رختخوابي داشت تا در آن 

بخوابد.
اما درحالي كه آنجا نشسته بود و قلب اش به شدت مي تپيد، صداي ريزش 
شــديد باران بر بام را شنيد و فهميد آن صداي بلند فقط صداي تندر بوده 
نه توپ. با خيال راحت نفس عميقي كشــيد و دوباره دراز كشــيد، لرزيد و 
عطســه كرد و مدام روي كاه غلت زد تا كمي خودش را گرم كند، تا آن كه 

در نهايت به خواب رفت.
تا صبح ديگر توفان تمام شــد و آســمان به رنگ آبي روشن و سردي 
درآمد. جك دوباره بيدار شد و اين بار بيش از هميشه احساس سرما مي كرد، 
و گرسنه هم بود. اما مي دانست چطور دنبال غذا بگردد، و طولي نكشيد كه 
قدري دانه ي گندم و چند ســر شلغم و يك هويج پالسيده پيدا كرد و توي 

درگاهي انبار نشست و زير نور آفتاب آنها را خورد.
با خود گفت: »بدتر از اين هم مي شد.«

خيلي آرام غذا خورد تا طول بكشد، بعد همان جا نشست تا گرم بشود. به 
زودي سر و كله ي يكي پيدا مي شد تا او را بيرون كند،  اما فعاًل در امان بود.

بعد از آن سوي مزرعه فرياد كسي را شنيد. جك كنجكاو بود، پس از جا 
بلند شد و دست اش را سايبان چشم كرد تا نگاه كند. صداي فرياد از جايي 
در مزرعه اي در آن سوي جاده مي آمد و از آنجا كه جك كار ديگري نداشت 

به راه افتاد و به سمت صدا رفت.
صداي فرياد يك مترســك در ميــان گل آلودترين مزرعه ي موجود بود 
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كه داشــت ديوانه وار دست تكان مي داد و با حداكثر توان فرياد مي زد و در 
زوايايي عجيب و غريب خم و راست مي شد.

داشت داد مي زد: »كمك! بيا كمكم كن!«
جك با خــودش گفت: »انگار دارم ديوانه مي شــوم. با اين همه، به آن 
موجــود بيچاره نگاه كن ـ به هر حال مــي روم تا كمكش كنم. انگار از من 

ديوانه تر است.«
پس به مزرعه ي گل آلود قدم گذاشــت و تقالكنــان خود را به ميانه ي 

مزرعه رساند، جايي كه مترسك در انتظارش بود.
راســتش را بخواهيد جك كمي عصبي بود، چراكه مترسك ها معمواًل با 

آدم ها حرف نمي زنند.
وقتي جك حســابي به مترســك نزديك شــد طوري كه مي توانست 
صدايش را بشنود مترسك گفت: »بگو ببينم، جوان، در اين اطراف پرنده اي 

مي بيني؟ مثاًل كالغ؟ نمي توانم پشت سرم را ببينم. پنهان نشده اند؟«
صدايي رسا و پرطنين داشت. كله اش از شلغمي بزرگ و ناصاف درست 
شــده بود و دهان اش َتَركي عريض و دماغ اش كلم فندقي الغر و درازي بود 

و به جاي چشم دو سنگ كوچك و براق داشت.
كاله حصيري پاره اي بر ســر داشــت كه حاال بدجوري ســوخته بود و 
شال گردن پشمي خيســی به گردن و كت كهنه ي پشمي و پرسوراخي به 
تن داشــت،  بر دست هايش كه از دسته ي شن كش بود دستكش هايي پر از 
كاه داشت، يك دســتكش از چرم و ديگري پشمي. از اين گذشته شلواري 
كهنه به پا داشــت، اما از آنجا كه فقط يك پا داشــت پاي خالي شلوار در 
كنــارش آويزان بود. همه چيز به رنگ ِگل بود. جك ســرش را خاراند و به 

اطراف نگاه كرد.




