
  شود ما وارد بشهت مي يگربه

  مارگارت آتوود: از

  عليرضا شمس: ترجمه

  

كرد كه  ميآمد، بنابراين سعي  وقت از ارتفاعات خوشش نمي او هيچ .رفتباال تا بهشت ي ما در حالت خلسه  گربه
؛ اما امتحان كند به اين هدفش برسدشود او  كه باعث ميرا و يا عقاب  ساآ غول نامرئي، دست مارنظير يزي هرچ

  .شانسي نداشت

كه موش كرد صحراي وسيعي بود كه موجودات صورتي كوچكي، كه در ابتدا فكر آنجا وقتي وارد بهشت شد، 
. سپس خداوند را ديد كه بر درختي نشسته است. نديددو هستند، در سرتاسر آن به اين سو و آن سو مي

هر  .كردند هاي سپيد خود صدايي شبيه صداي كبوتر ايجاد مي بالو با تكان دادن فرشتگان اينجا و آنجا پرواز 
زمين . كرد قاپيد و بعد تكه تكه مي هاي خزدار خود در هوا مي ها را با پنجه بار خداوند يكي از آن چند وقت يك

  .ها بود ي فرشته هاي شكسته پاي درخت پوشيده از بال

  !ميو: فتگي ما مودبانه به سمت درخت رفت و بهگر

  . البته بيشتر شبيه غرش بود !ميو: خداوند پاسخ داد

  .كردم شما يك گربه باشيد، اما مطمئن نبودم من هميشه فكر مي: ي ما گفت گربه

  .در واقع من انتخاب كردم كه به اين صورت بر تو ظاهر شوم. شود در بهشت همه چيز آشكار مي: خداوند گفت

  مرا به من برگردانيد؟ جسارتامكانش هست كه . به صورت سگ ظاهر نشديدخوشحالم كه شما : ي ما گفت گربه

  . حتما، پشت آن بوته است: خداوند گفت

  .ممنونم: ي ما بسيار خوشحال شد و گفت گربه

  .مهم نبود: كرد پاسخ داد خداوند در حالي كه ريش بلند و زيباي خود را تميز مي

  ها هم به من كمك كنيد؟ تن چندتا از آن فرشتهآيا امكانش هست كه براي گرف: ي ما گفت گربه



داد  خداوند در حالي كه خودش را روي شاخه در آفتاب، يادم رفته بود بگويم كه آفتاب بود، كش و قوس مي
  . وقت ارتفاعات را دوست نداشتي تو هيچ: گفت

 - ا فراموش كنداو دوست داشت كه برخي چيزها ر-. هرگز دوست نداشتم. گوييد راست مي: ي ما گفت گربه
  ها چطور؟ خب، در مورد آن موش: سپس ادامه داد

  .بگذار رنج ببرند. را سريع نكش ها آن. ها را خواستي بگير ولي هر تعداد از آن. ها موش نيستند آن: خداوند گفت

  .شدم ها تفريح كنم؟ سابقا به دليل اين كار مواخذه مي منظورتان اين است كه با آن: ي ما گفت گربه

  .شوي تو در اينجا براي اين كار مواخذه نمي. اين يك بحث معناشناختي است: گفت خداوند

يعني چه و » معناشناختي«دانست  ي ما سعي كرد كه اين نكته آخر را ناديده بگيرد زيرا اصال نمي گربه
اگر : ود، پرسيداش نگه داشته ب ها را با قاپيده و زير پنجه در حاليكه يكي از آن. خواست كه احمق جلوه كند نمي

  .كشيد هاي ريز مي زد و جيغ ي او تقال مي موجود كوچك زير پنجهموش نيستند، پس چي هستند؟ 

هايي هستند كه در زمين  ها روح انسان اين: گفت ،باز بود نيمه و زردشهاي سبز  خداوند در حالي كه چشم
  .حال اگر كاري نداري وقت چرت است. گناهكار بودند

  كنند؟ ها در بهشت چه مي پس آن: پرسيدباز ي ما  گربه

     .  پسندم من يك جهان متوازن را مي. هاست بهشت ما جهنم آن: خداوند پاسخ داد

   


