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پیشگفتار مترجم

حدودپانزدهسالپیشکهکارکتابندگیراشروعکردم،بیشترباکتابهای
کودکانونوجواناندرانتشاراتهرمسبودــــچهویرایشوچهترجمه.
لذتیکهدررسیدنبهزبانمناسبهرکتاببرایآنگروهسنیمیبردم

هنوزبامنهست.
اماچندسالیبودکهازاینفضابیرونماندهبودم.وحاال»کالغبزرگ«
راشکرمیگویمکهفرصتیبهمندادبرایزدنُپلیمیانادبیاتنوجوانان

وبزرگساالن.
اینکتابهاکلیلهودمنههایمعاصرند:ُرمانهاییاززبانکالغها،که
حرفهایزیادیبرایزندگیوزمانهیامروزماآدمهاهمدارند،حرفهایی
کهبهراستیمحدودهیسنیوجغرافیایینمیشناسدــــنشانبهآننشان
کهخودناشرشانگروهسّنیخوانندههایشانرا»12سالبهباال«عنوانکرده

است،وکتابهاهمبهچندزبانترجمهشدهاند.



درباره ی نویسنده و کتاب

کِلممارتینی)ClemMartini(،نمایشنامهنویس،
فیلمنامهنویسوداستاننویسکانادایی،بهسال
1956درشهرکلگریکانادابهدنیاآمد.درکودکی
عاشقحیوانات،طبیعتگردیوکتابخواندن
بود.دردبیرستان،شروعبهنوشتنداستانکوتاه
کردوبرایداستانهایشجایزههایبسیاریرا
ازمسابقههایداستاننویسیگرفت.اینموفقیت
ادبیاتش، دبیر تشویقهای کنار در زودهنگام،

مارتینیرابهنمایشنامهنویسیکشاند.درسال1980مدرکلیسانسشرااز
دانشگاهکلگریدررشتهیهنرهایزیباباگرایشنمایشنامهنویسیگرفت،
ودرسال1982نخستینکسیبودکهاز»مدرسهیملیتئاتر«درمونترئال

کانادادررشتهینمایشنامهنویسیفارغالتحصیلشد.
بهتدریسدرامو بازپروریدرکلگری، مارتینیسپسدریکمرکز
مشکالت اثر در که پرداخت جوانانی و نوجوانان به نمایشنامهنویسی
خانوادگیواجتماعیبهبزهکاریرویآوردهبودند.تأثیرپانزدهسالتدریس
دراینمرکزدرآثارمارتینیآشکاراست:شخصیتهاینمایشنامههایاو
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غالباًافرادمشکلداریهستندکهازدلمشکالتفردیوخانوادگیشاندر
پیکشفخویشتنحقیقیخودهستند.

تعّلقخاطرمارتینیبهحیواناتدربسیاریازنمایشنامههایشنمایان
نهنگهایی همگی نمایشنامههایش از یکی شخصیتهای حّتی است؛
هستنددراعماقاقیانوسآرام!انواعواقسامدیگرحیواناتنیزالبهالی
او دلیلکه این به زیادی ـتاحّد ـــ نمایشنامههایشدررفتوآمدند سایر
درشهروایالتیزندگیمیکندکهحیواناتهمزیستیمسالمتآمیزیبا

انسانهادارند.
جداازنمایشنامههاوکتابهایمربوطبهتاریختئاترودراموآموزش
نمایشنامهنویسیکهازمارتینیمنتشرشده،یکیازتأثیرگذارترینکتابهای
او،کتابخاطراتمصوریاستکهنوشتهوبرادرشاولیویرتصویرسازی
کردهاست.اینکتابکهدارویتلخ)Bitter Medicine(نامداردودرسال
2010منتشرشدهاست،شرحزندگیومشکالتپزشکی،خانوادگیو
اجتماعیدوبرادردیگرنویسندهوتصویرگراینکتاباستکهسالهابا

بیماریشیزوفرنیدستوپنجهنرممیکردهاند.
مارتینیبرایکتابهاونمایشنامههایشجوایزایالتیوملیبسیاری
داشتهاند. موفقیتآمیز اجراهایی نمایشنامههایش بیشتر و است گرفته
دانشگاهکلگریمنصوب در درام دپارتمان ریاست به ازسال2008 او
شدهاستودرکنارآنبهتدریسنمایشنامهنویسی،فیلمنامهنویسیوتئاتر

ـبهخصوصبهنوجوانانــمیپردازد. ـ

***

ـسهگانهیمارتینیدربارهیزندگی خودسراناولینکتابازوقایعکالغیهـ
کالغهاــاستکهناشریکاناداییدرسال2004آنرامنتشرکرد.این
کتابجایزههایمعتبریرادرکاناداوآمریکاازآنخودکردوتحسین
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منتقدانادبیراهمبرانگیخت.چاپهایبعدیاینسهگانهراانتشارات
معتبرBloomsbury)ناشرکتابهایهریپاتر(منتشرکردهاست.

روزنامهیمعتبرDaily Express چاپلندناینکتابراچنینتوصیف
و بیافریند تعلیق و بسازد را روایت چطور میداند »مارتینی میکند:
خوانندهراتاآخرینجملهیکتابکنجکاونگهدارد.کتابروایتیقویو

مسحورکنندهدارد.«
بزرگ دستههای مجموعه، این نگارش برای نویسنده الهام منبع
کالغهاییبودهکهاودرروزهاییکهمنتظربازگشتدخترشازمدرسه
بودهاستمیدیدهاست.مارتینیچنانشیفتهیزندگیجمعیکالغها،
روحیهوُخلقوخویشان،وهوشمندیوهمیاریشانشدکهپسازسالها
نمایشنامهنویسی،براینخستینباروپسازتحقیقهاومطالعاتبسیاردر
زندگیکالغها،دستبهنوشتنرمانزد.موفقیتفوقالعادهیخودسرانو
جوایزیکهنصیبششد،طیدوسالبعدوباانتشارکتابهایدوموسوم

اینسهگانه)طاعونزدگانونجاتیافتگان(تکمیلشد.
هریکازکتابهایاینمجموعهراویوداستانمستقلیدارند،اما
شعوری و هوش دارای هستند کالغهایی کتاب سه هر شخصیتهای
انسانی،کهفرهنگوآدابورسوموباورهایخاصیکهبهآنهانسبتداده
شده،جداازتحقیقاتدامنهدارنویسندهدرزندگیکالغها،بیشازهرچیز
ریشهدرباورها،افسانههاواسطورههایبومیانسرخپوستآمریکایشمالی

دارد.
داستانهادردنیایواقعیمعاصررویمیدهندوهرکتابیکراوی
اولشخصدارد،کالغیکه)بهخصوصدرهمینکتاباول(حضوری
پیامبرگونهوپیشگویانهدرطولروایتداستانداردکهگاه)باخوابهایی
کهمیبیند،یاباعلمغیبش،یاباآنچهدیگرانبرایشبازگوکردهاند(از
جاهاییهمکهظاهراًحضورفیزیکینداردخبر/پیاممیآوردوگاهازمیان
افسانههایآفرینشوآغازخلقت،قصههاییرادردلروایتشمیگنجاند؛و
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همینترکیبروایتاولشخصـدانایکلاستکهباعثمیشودفضای
و واقعی دنیای میان و باشد چندصدایی و چندُبعدی فضایی داستانها

خیالیوماورایطبیعیدرنوسان.
توصیف در که بدیعی تعبیرات و تشبیهات آهنگین، گاه و زیبا نثر
موقعیتهااززبانکالغهابهکاررفتهاست،درکنارشخصیتپردازیهای
دقیقنویسندهازکالغها،غنایداستانیوادبیقابلتوجهیبهداستانها
بخشیدهاست.ضمنآنکهزاویهیدیدخاّصاینپرندگانبهانسانهاو
زندگیانسانی،پیوندبیواسطهیآنهاباطبیعتوارتباطهاومناسباتشان
از راسرشارکردهاست بادیگرموجوداتدرچرخهیحیات،کتابها
تصاویرینابومتفاوتازطبیعتونیزاززندگیوعاداتعجیبو
گاهغیرطبیعیماانسانهاازدیدکالغها.ایناستکهگرچهوقایعکالغیه
دردستهیرمانهاینوجوانانطبقهبندیکّلیشدهاند،خواندنشانبرای

بزرگساالنهمخالیازلطفولذتنیست.
وقایعکالغیهتاکنونبهزبانهایفرانسوی،آلمانی،هلندی،سوئدیو
ژاپنیترجمهومنتشرشدهاندواخیراًامتیازآنهابرایساختانیمیشنبهیک

کمپانیکاناداییواگذارشدهاست.
ازمارتینی،نمایشنامهایبهنامداستانزندگیفیلآفریقاییهمبهقلم

همینمترجمبهفارسیترجمهشدهکهنشرنیآنرامنتشرخواهدکرد.

پ. ط.



ترکیبات کالغِی برساخته ی نویسنده / مترجم

)به قیاس اصطالحات آدمیزادی(

مرغدانی، قیاس )به میکنند زندگی آن در آدمها که هرجایی آدم دانی:
خوکدانی،سگدانی(.

آدم آباد:منطقهایکهآدمدانیدرآنزیاداستوآدمهادرآنزندگیمیکنند
)کهمیتواندروستایاشهرباشد(.

)کالغی( اختیار منقارش را نداشتن:هرچهخواستنونخواستنگفتن)به
قیاسکسیاختیارزبانشرانداشتن(.

از بال و پر افتادن:خیلیخستهشدن)بهقیاسازدستوپا/ازپاافتادن(.

از بال و پنجه افتادن:ازپروازکردنوراهرفتنخستهشدن)بهقیاساز
کتوکولافتادن(.

این بال آن بال کردن:معطلکردن،تعّللکردن)بهقیاسایندستآن
دستکردن(.

با کالغی هم پرواز شدن: همراهشدن.
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بال از بال باز نکردن: ازجایخودتکاننخوردن)بهقیاسلبازلبباز
نکردنبهمعنایهیچحرفینزدن(.

بال به بال همدیگر  / کالغی رفتن  / پرواز کردن: همراهکالغیپروازکردن
)بهقیاسپابهپایکسیرفتن(.

بال کالغی از دنیا کوتاه شدن: ازدنیارفتن،ُمردن)بهقیاسدستکسی
ازدنیاکوتاهشدن(.

)در کاری( بال کالغی را از پشت بستن: درکاریازکالغیپیشیگرفتن
)بهقیاسدستکسیراازپشتبستن(.

بال و پر چلفتی: بیعرضه)بهقیاسدستوپاچلفتی(.

)با باد( بال و پنجه نرم کردن: برایپروازکردن،باجریانباددرنبردبودن
)بهقیاسدستوپنجهنرمکردنباچیزی(.

)به خاموسادهبودن از پایینش تشخیص ندادن:  )کالغی( باالیش را 
قیاسدستراستشراازدستچپشتشخیصندادن(.

به َگردِ بال های کالغی نرسیدن: درپروازکردنازکالغیعقبماندن)به
قیاسبهگردپاهایکسینرسیدن(.

پر به تن کالغی راست شدن: ازفرطترسیاهیجانیاغلیاناحساسات،
پربهتنکالغیسیخشدن)بهقیاسموبهتنکسیراست/سیخشدن(.

شدن عاصی شدن، کالفه رسیدن:  منقارش  به  کالغی  پرنده ای /  جان 
)بهقیاسجاِنکسیبهلبشرسیدن(.

حرف از زیر منقار کالغ / زاغی بیرون کشیدن: کالغ/زاغیراواداربه
حرفزدنکردن)بهقیاساززیرزبانکسیحرفبیرونکشیدن(.

دست باد به همراه بال هایت  / بال هایتان: )بهقیاسدستخدابههمراهت!(.
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راهی را مثل کف پنجه شناختن / از بَر بودن: راهیراخیلیخوببلدبودن
)بهقیاسراهیرامثلکفدستشناختن(.

زبَربال بودن: ماهربودن)بهقیاسزبردستبودن(.

)به تحریک/عصبانیکردن را کالغی انداختن:  پر کالغی  زیر  به  َکک 
قیاسککبهتنبانکسیانداختن(.

کالغی را از بال و پر انداختن: کالغیراخستهکردن)بهقیاسکسیرااز
دستوپا/ازپاانداختن(.

منقار باز کردن: بهحرفآمدن،شروعبهصحبتکردن)بهقیاسدهان
بازکردن(.

موی منقار کالغی شدن: مزاحمکالغیشدن/کالغیراُکفریکردن)به
قیاسمویدماغکسیشدن(.

نوبال بودن: تازهبالپروازدرآوردن)بهقیاسنوپابودن(.

هم بال کالغی بودن: همراهکالغیبودن)بهقیاسهمپایکسیبودن(.

هم پرواز بودن: درپرواز،همراهکالغدیگریبودن)بهقیاسهمراهوهمپا
بودن(.



بههمسرمچریلودودخترم،میرانداوچاندرا،کهنخستینمشوقانم
ـــوبعدکهاینپرنُدنیاینوپیش بودندبرایدیدنپرندههابردرختانـ
رویمانگشودهشد،باآغوشبازپذیرایکالغهاشدندوهمداستاِن

اینپرنِدستان.
ک. م.

سپاسگزاری های نویسنده

را خود که هستند کسانی و شد، خودسران خلق زیادیصرف زمان

موظفمیدانمازآنهاسپاسگذاریکنم.

ازویراستارمگریسوالوازکارگزارمجنینچیزمنتشکرکنم مایلم

بابتهمهیتالشهاوهمیاریهایشان.همچنینبایدازهمهیکسانی

تشکرکنمکهپیشنویسهایاولیهراخواندندیابامنهمفکریکردند

ومشوّقمبودند:

ِبتی،ِکیت،جیسونوجانپولِسن؛کاترینَبرول؛ِشیناوکایلمکنیل؛

جِنتلیـایووی؛مریانویلسونوبرایانکولی؛آلیشیاپوریسکی؛جون

ِهِدرباکستر؛جنیفرباکستر؛کریسِتناسترانگ؛لورااسترانگ؛ تاورز؛

ِوندیالن؛دایاناالن؛ِجینماِتسون؛روشلالمورو؛وخانوادهیهمیشه

وفادارمارتینیــــاولیویر،نیکومادرمکاترینمارتینی.



فصل 1

هم را صدایم احتماالً بینید، را من نمیتوانید اگر جلوتر. بیایید همگی
نمیتوانیدبشنوید؛پسبیاییدجلوتر.بیاییدباالیدرخت،تنهاشرابگیرید

وبیاییدباال،شاخهرابگیریدوبیاییدنزدیکتر.
همگیمنرامیشناسید،یادستکمچیزهاییازمنشنیدهاید.اسمم
کالومروکوراروکیناراستوپیرشدهام.پیر.سیوهشتبهاراستکه
چسبیدهامبهشاخهیدرختها،سیوهشتبهاراستکهزمینبرسایهام
سنگینیکرده،سیوهشتبهاراستکهتندبادهاوطوفانهارامحکزده
ومغلوبکردهام،بالگستردهامودرسیوهشتکوچتوانسوزتنفرسای

جانفرساراهشمالرادرپیشگرفتهام.
بعضیهاتاناینجابالبهبالمنبودهایدودراینسختیهاپرهاتانریخته
پرسشهایی و آمدهاید دیرتر بعضیهاتان رفته. تحلیل استخوانهاتان و
دارید.بعضیهاتانهمعزیزانتانراازدستدادهاید،و چونازآنهاجدا
بودهاید،تازهحاالستکهباخبرمیشوید. بیاییدجلوتر.بیاییدجلو،بیایید

باال،تاهمهچیزرابشنوید.
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خورشیددرافقبهُسدسواپسینرسیده1،وبنابهرسمورسوم،این
زمانیاستکهماآغازبهحرکتمیکردهایم.گوشکنید،قوموخویشهای
من!گردهمآیی،یکگردهمآییواقعی،فراترازیکمهمانیسادهاست.
گردهمآییمراسمیاستمقدس،رسمیوشادکهقوانینومقرراتکهن
آنراتعریفمیکنند؛فرصتیاستکهسالییکباردستمیدهدتاخاندان
»کینار«دورهمجمعشوند،اتفاقهایگذشتهرابهیادآورندوتصمیمهای
الزمرابرایآیندهبگیرند؛زمانیاستبرایوضعقانونوقانونگذاری؛
زمانیاستبراییادکردنازکسانیکهبهپایانسفررسیدهاندودیگر
درمیانمانیستند.وتنهاباافزودننامشانبهتاریخچهوشجرهیدورو
درازماناستکهروحشانمیتواندشاخهراترکگویدوبارضایتخاطر

بهسویآفریدگارپروازکند.
شمادیرآمدگانیکهآنلبنشستهاید،هیس!همهیپرسشهاتانپاسخ
دادهخواهدشد.شماییکهنزدیکنشستهاید،فشردهتربنشینیدتاجابرای

آنهاییکهرویشاخههایدورترنشستهاندبازشود.
حضور آن در که دیگری گردهمآییهای همهی با گردهمآیی این
ـکیمنا،کلک، داشتهامتفاوتدارد.ششخانوادهیبزرگخاندانکینارـ
من تنها و کردهاند، من به وکوشــسفارشهایی کارک کورا، کوردا،
هستمکههمهچیزرادربارهیاتفاقهایدردناکاخیرمیدانم.من،درمقام
»انتخابگر«،وظیفهدارمرشتهخاطراتجداگانهایراکهبرایمبازگوشده
گردهمآورموباآنهاالنهایبسازمتاتاریخخاندانمانرادرپناهامنخود

محافظتکند.
حاالهمگیآرامشیبهبالهاتانبدهید،سکونیبهپرهاتان،وسکوتیبه
منقارهاتان.ومن،بنابهرسوممانوباعنایتآفریدگارمان،بهشماخواهم

گفتآنچهرااتفاقافتاده،کلمهبهکلمهیآنکالممقدسرا.

1. »ُسدس« )در عربی( به معنای »یک ششم« است. کالغ ها که درکی از مفهوم ساعت ندارند، 
ظاهراً مدت زمان روز را با شش مرحله ا ی کردن حضور خورشید در آسامن می سنجند. ــ م.
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اینطورشروعمیکنمکهدرسراسرسیوهشتبهارعمرم،ودرسراسر
سیوهشتزمستانعمرم،درسراسردورانیکهباگذرازنواحیپهناور
مرکزی،برفرازسواحلغربی،واینجابرفرازجلگههاوجنگلهایپهناور
شمالیپروازکردهام،هیچگاهشاهدگرفتارشدنخانوادهبهچنینمصیبتی

نبودهام.
وبایدبگویمبااینمصیبتیکهبرسرمانآمد،چیزینماندهبودکه

داستانزندگیهمهمانبهسرآید.



فصل 2

روزیکهسفرآغازکردیم،ازشمالشرقبارانتندیوزیدنگرفتهبود.در
لحظهیعزیمت،زیربالراستمدردیحسکردمویادممیآیددردلگفتم:
»گردهمآییآسانیدرپیشنداریم.«مسلماًحقبامنبود،امانهبهدالیلی

کهخودمدرذهنداشتم.
بااینهمه،همینکهگردگیربهاریهرچهگردبودتکاند،خانوادههارا
دیدمکهرفتهرفتهآبازتنتکاندند،بهپروازدرآمدندوبازبالپروازیافتند،
وقسمبه»کالغبزرگ«کهچهشکوهیدارداینهاهمه.هرچهباشد،ما
کالغهانخستینآفریدگانآسمانیم.واینکوچهایسالیانهبهترینجلوهی
بازگشت به طبیعتاند دعوت همانا کوچها این کالغهاست. کماالت
بهسویآنچهدرآغازنَفسحیاتدرمادمید،آنچهآفریدگاْرمارابهرآن

آفرید.
وباپراکندهشدنابرها،روزهمانروزلطیفوپرطراوتیشدکههمیشه
بود.عطرماهیها،گلها،جلبکهاونمکدریااززمینبرمیخاستودر
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رامحو مه ماندههای مغربتاب تابناکِ پراکندهمیگشت.خورشید هوا
کردتاپشتهارفتهرفتهگرماگیرند.بیشترآنبعدازظهرراپروازکردیم
کردیم اتراق خوردن و آسودن برای سنگی ساحلی متروک پهنهی در و
ـماهیهایریز،صدفهایآبیـخاکستری،حلزونهاینرملطیفــوباز ـ

برفرازساحلبهپروازدرآمدیم.
سفرهمیشهدرآغازدلهرهدارد،اماروزاولکهبهانتهامیرسد،رفتهرفته
جهانراطوردیگرمیبینی:بادباالمیبردت،زمینکوچکمیشود.هرچه
اززمیناست،آنزیر،ذرهایمیشود.اقیانوسپهنهایآبیونقرهایمیشود
کهتامرزافقمیدرخشدومیرقصد.ایناستچشماندازیکهکالغبهر

آنآفریدهشدهاست.
چندانشتابینداشتیم.شایددویستکالغبامنپروازمیکردند،همه
بانظموترتیب.گستردهدرآسمانباآرایشسنتیخودمان،سلسلهصفهای
یا پنج طول به شاید صف هر میگذاشتیم، نمایش به را نوکتیز بلند
درجلو.سردستهی یکی و درعقبهرصف بادوکالغ  ششکالغ،
رامثلکف راهشمال و بود بیستوچندسالش بودکه ِکچام پروازمان
پنجهاشمیشناخت.کایرادرنوکسمتچپدسته،وکارکدرسمت
راستآن.درستدرکنارمن،کوراوِکککهنوبالونورسیدهبودند،
ورجهوورجهکنانازجمعفاصلهگرفتندوباجمعکردنبالهاشانوپایین
رفتنباسرعتزیاد،یکیازدستههارابههیجانآوردند.بارهاوبارهااین
کارراکردندوخندههاوسروصداشانبههوابرخاست.شیطنتشانو

تماشایشیطنتشانخستهامکردهبود.
کایرکامااهلمداراکردننبود.منقارشراتّقیبهصدادرآوردونگاه
سرزنشباریبهسمتآنهاانداخت.اوکهیکچشمشنابینابود،هیچ
را نزدیکیاشچیزیسروصداکند.شانههایستبرش در نداشت خوش
جمعکرد،خودرابهیکجریانروبهباالیهواسپردویکراستجلوی
ِککدرآمدوباحملهایغافلگیرشکرد.ِککسروتهدرهوامعلقیزدو
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ُکرکوَپرشریخت.موجیازدلواپسیبهمیاندستهدویدتاهنگامیکه
ِککتعادلشرابازیافتوبیصدابهعقبصفبازگشت.

بهکایرکنزدیکشدموبالبهبالاشقرارگرفتم.مطمئنمکهبخشی
ازوجودشحاالازکاریکهکردهپشیماناست.

پرسیدم:»چرااینکارراکردی؟«
غریدکه:»تومسئولآرایشدستههاهستی.توکهخوببایدبدانی!«

آورد زبان به نمیکنم،مهمالتی رادرک دادمکهکارش پاسخ وقتی
دربارهی»نبودانضباط«و»خطربرایدسته«،بعدبهپهلوخمشدوبهسمت

راستمتمایلشدودرنوکدسته،کنارکارک،جاگرفت.
هنوزازروزماندهبودکهجستوجومانرابراییافتناتراقگاهشبانه
آغازکردیم.بهترآناستکهنگذاریمروزنخستبهکسیسختبگذرد.بر
درختهلویبخشندهیپرشکوفهایباشاخههایبلندُپرگرهوپوستصاف
براقنقرهگونآسودیم.خورشیدتازهبهمرزافقرسیدهبودوآسمانغرق
دررنگبود.نشستهآنجا،درمیانآنهمهشکوفههایصورتیورایحهی
روحنوازشان،توگوییخورشیدداشتبهدروندرختغروبمیکرد.

بازیمیکردند. اقیانوس باالیهوای به جوانترهادرجریانهایرو
چندتاییکهگرسنهتربودندبهدنبالغذاپروازکردند.مسنترهانشستند
جوانترین کالریسا، استراحت. اندکی و باالدرختی گپوگفتهای به
کالغدسته،برشاخهیکنارمننشستوسرشازخستگیپایینافتاد.از
منظرهیآنجاغرقدرلذتبودم.نگهبانینمیدادم؛نگهبانیباکیمِبلبودو
منغرقتماشابودمکهازباالیسرمغرولندآرامیشنیدم؛بازهمکایرک.
میخواستبداندکهآیاحواسمبهامنیتآنجاهست؟آنیکچشمتیز
ریزبراقشرابهمندوختوادامهیحرفشراگرفت:»آنجایکآدمدانی

است.درفاصلهیخیلیکمازساحل.«
بهاوگفتمآنجارادیدهام.چیزسرهمبندیشدهیدربوداغانمتروکهای
استکهفقطیکچهاردیواریچوبیازآنبهجامانده.امااینبرایکایرک




