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FARFARS MAMMAS SOFFA av Anna Bengtsson 
 کاناپھ مادر پدربزرگم نوشتھ آنا بنگتسون

 
 .اندکھ یک کاناپھ آشپزخانھ خریده Nannyوف و نَنّی در وسط اول: خانوادگی درخت نسبت

 
کاناپھ کھنھ و فرسوده است و احتیاج . در یک کلبھ تابستانی یک کاناپھ چوبی قرار دارد

 .اری کاناپھ ای نو بوداما روزگ. دارد کھ رنگ شود
 

کاری گرفتھ بود و » بنان کمپانی«اولوف در دفتر . د سال پیش بودیکص از بیشتر: ۱۹۱۵
-از آن کاناپھ . آنان بھ یک کاناپھ در آشپزخانھ احتیاج داشتند. میخواست با نَنِی ازدواج کند

آنان ھمراھی  پدر اولوف با. ھایی کھ میشد ھم بھ روی آن نشست و ھم بر روی آن خوابید
ترتیب انتقال کاناپھ بھ . کرده و در فروشگاه بھ روی کاناپھ نشستھ بود تا آن را آزمایش کند

 .دبوه آشپزخانھ را نیر داد
 

روزھای یکشنبھ . بنشینندکھ میخواستند بھ روی آن  کاناپھ گرفتار ھمھ آنھایی بود : ۱۹۱۸
ھمھ . اولوف و نَنّی صاحب یک بچھ شده بودند کھ اسمش ھنریک بود. آمدندفامیل ھا می

کشتی ھای حامل کاالھای در خارج از سوئد جنگ جریان داشت و . جا قحطی بود
قھوه خوب پیدا نمیشد و سیب زمینی در . توانستند وارد بنادر کشور شوندضروری نمی

و درست کردن وقتی از آن ھم در سوپ، شلغم بھتر مزه میداد . کردخوب رشد نمی ،خاک
 .شدو پن کیک استفاده می پوره

 
جنگ تمام شده . ھنریک چھار سال داشت. یک روز یکشنبھ در ماه سپتامبر بود: ۱۹۲۱

اینکھ . کھ یخ بزنند دیگر الزم نبود آنان بود، دسترسی بھ ھیزم ارزان آسان تر شده بود و
. برای اولین بار رای داده بودند مایھ جشن گرفتن شدمادر ھنریک و مادربزرگ پدری او 

 :ی گفتنن .پیش از آن زنان حق رای نداشتند
 .  نیمکما درحقیقت االن ھمھ جا ھستیم و تصمیم گیری می -

 ،کاناپھ میتوانستاگر . تـوانست دلش میخواست کھ ھرگز گوشش را نشویداگر ھنریک می
-خود کاناپھ .ای میخوابیدی آشپزخانھیک نفردر شبھا بھ روی ھر کاناپھدلش میخواست کھ 

   .ی ما ھنریک را داشت بھ اضافھ یک گربھ
 

 -ی زیبایی بھ ھنریک دادولد ھنریک پدربزرگ پدری او ھدیھدر دھمین سالگر ت: ۱۹۲۷
اش در آپارتمان خانواده! و برادر ھم داشت ھنریک اکنون سھ خواھر. یک دوچرخھ

در داخل آپارتمان توالت بھ ھمراه آب بزرگتری زندگی میکردند کھ آب گرم داشت و 
ی کھ پدربزرگ او را بھ او از اول تا روز. خواست کھ نقل مکان کندکاناپھ نمی. داشت

تا اینکھ شبھا با دو تن ھمدم شد، . رنگ قرمز گوجھ فرنگی رنگ زد ھمیشھ ناراضی بود
 .اینگا و گونار کھ دوقلو بودند

 
چندین سال بعد آن خانواده در یک آپارتمان سھ اتاق خوابھ زندگی میکرد و از آن : ۱۹۳۲

اینگا . گرفتندھای عازم آمریکا پھلو میتمان میشد بندرگاه را دید کھ در آن کشتیآپار
ھای عازم رجیحا کاپیتان ھمین کشتیمیخواست وقتی بزرگ شد کاپیتان کشتی شود و ت

و  ھدایت کننده کشتی ھا در بندرگاه بشودمیخواست  Olleبرادر کوچکترش اولّھ . آمریکا
کاناپھ، کھ بدنبال اسباب کشی . آنھا را در بندرگاه بھ جایی کھ میخواھند پھلو بگیرند ببرد

ھای عازم آمریکا بود یاکنون دوباره رنگ شده بود، ترجیح میداد کھ خود یکی از این کشت
سال داشت و  ۱۵او . اما ھنریک در آرزوی پرواز بود. رفتبھ سفر میو در پھنھ آبھا 

  .چی پیام رسان کار میکردبعنوان دوچرخھ
 

. بھ دلیل نبودن بنزین راندن اتوموبیل ممنوع شده بود. بازھم دنیا گرفتار جنگ شد:۱۹۳۹
برای اینکھ  در آن مقطع خیلی خوب بود کھ پدر بزرگ تعمیرگاه دوچرخھ خود را داشت
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برادر . گونار و اولّھ ھم کمک میکردند. شان تعمیر شوددوچرخھخیلی ھا نیاز داشتند کھ 
او اکنون  ، ود و در مرزھای سوئد بھ نگھبانی مشغول بودبزرگشان ھنریک در خانھ نب

گاھی در آنجا دچار . این اولّھ بود کھ اکنون بھ روی کاناپھ میخوابید. دیگر خلبان شده بود
آنقدر بھ آرمی قرچ قرچ  اما کاناپھ. میدیدکابوس میشد و خانم مسن ھمسایھ را خواب 

 .میکرد تا او ساکت میشد
 

قرار بود جشن . شش سال طول کشید. جنگ اخیر ھم سرانجام بھ پایان رسیداین : ۱۹۴۵
ھنریک از ماموریت پروازی خود بھ خانھ برگشت و اکنون نامزد خود ! گرفتھ شود

اولّھ و ھم گونار میخواستند ھم . آنان بھ روی کاناپھ نشستند. مارگارتا را بھ ھمراه داشت
. ستند با ھم کنار بایند و جروبحث میانشان درگرفتنتوان. کنار او بھ روی کاناپھ بنشینند

ھا در کشورش گریختھ او از دست نازی. یک مرد نروژی مدتی پیش آنھا زندگی میکرد
تنھا کاناپھ ! و در اینجا یک کاناپھ آشپزخانھ بود کھ او میتوانست بھ روی آن بخوابد. بود

  !                  میدانست کھ او یک اسلحھ کمری دارد
 

گونار . ده سال بعد ھنریک و مارگارتا با ھم ازدواج کرده و داری دو فرزند بودند: ۱۹۵۵
ا بھ نروژ نقل مکان کرده اینگ. اشتدھای خود را آتش نشان شده بود و ازدواج کرده و بچھ

اینان توانستند .و تنھا برادر کوچکتر، اّولھ، پیش ننی باقی بودپاپا اولوف مرده بود . بود
وقتی ھمھ نوادگان . آپارتمان کوچکتر و ارزان تری پیدا کنند و کاناپھ دوباره رنگ شد

کاناپھ سعی  آمدند و ھمزمان با ھم روی کاناپھ می نشستند، با وجودی کھبرای دیدار می
باز بزحمت میشد ھمھ را بھ روی کاناپھ جا  را تا آنجا کھ ممکن بود پھن کند میکرد خود

آمد برای دیدار گاھی گونار آتش نشان می! کاناپھ فکر میکرد ھرچھ تعداد بیشتر بھتر. داد
، یک سیب زمینی کامل را از درون قابلمھ برمیداشت و در دھان و وقتی کھ ننی نمیدید

  .اشت سیب زمینی اینگونھ خوشمزه تر استدعقیده . اشتمیگذ
 

کھ چگونھ  پرسیدگونار می. سالھ شد ھمھ بستگان بھ دیدنش آمدند ۷۵وقتی ننی : ۱۹۶۶
است کھ اّولھ ھیچگاه از خانھ ننی نقل مکان نکرد و برای ھمین با ھم جر و بحث کردند و 

کاناپھ . شیرینی و نوشابھ و قھوه از میھمانان پذیرایی میشددر سالن پذیرایی با . قھر شدند
 !نتوانست در این گرد ھم آیی باشد

دیگر ! شپزخانھ دیگر مناسب نیستبا خود اندیشد عجب وقتی کھ میھمانی است نشستن در آ
با . اراست و نھ خورده ریز غذاییامھ کثیف نمی کند، نھ مربایی در ککسی مرا با خ

                                                                                            .دلخوری قرچ قرچی کرد
 

خوابید با وجودیکھ دوباره رنگ  اکنون مدتھا بود کھ کسی بھ روی کاناپھ نمی: ۱۹۷۵
بجای آن بھ روی کاناپھ ستونی از روزنامھ ھا جمع شده بود کھ خب در . آمیزی شده بود

مربوط بھ تلویزیون میشنید کھ صدایی  ایی شبھاکاناپھ از اتاق پذیر. ز دیگری استواقع چی
در آشپزخانھ  اما وقتی ھاسھ پسر ھنریک برای احوالپرسی آمده بود میخواست ھمیشھ. بود

او دلش میخواست کھ مادر بزرگ ننی برایش از دوران کودکی . و بر روی کاناپھ بنشیند
پدرش تعریف کند، از دورانی کھ توالت آنان در باغ قرار داشت بگوید و اینکھ در یک 

ھاسھ خود اکنون صاحب فرزند شده بود و دخترش در وان حمام . میکردتشت حمام 
 . میکرد

 
. اّولھ بعد از مرگ ننی بھ تنھایی در آنجا ماند و زندگی میکرد. سالھ شد ۹۲ننی  : ۱۹۸۳

ھای پیتزا او آشپز خوبی نبود و احتیاج بھ یخچال و فریزر بزرگتری داشت تا ھمھ آن جعبھ
اولّھ بھ برادر بزرگترش ھنریک . و دیگر غذاھای یخ زده و حاضری را درآن جا دھد

 :گفت
 .در واقع باید کاناپھ آشپزخانھ را بھ پشت بام ببریم -
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روی من بنشینی و ھمھ چیز حل  کافی است! کاناپھ با خودش فکر کرد صبر کن ببینم
. خود را گرفتھ بود و بھ کمک ھاسھ کاناپھ را بھ پشت بام بردنداما اولّھ تصمیم ! میشود

 . کاناپھ تا جایی کھ میتوانست خود را سنگین کرد اما کمکی نشد
 

کاناپھ فکر میکرد . کاناپھ با دیگر وسایل قدیمی و کھنھ ھمنشین شد:  ۱۹۸۳-۲۰۰۲
ظاھرا . توان دید من چھ رنگی دارم بقدری اینجا تاریک است کھ نمی. اصال جالب نیست

-دیگر بدرد چیزی نمی ر کردبا خود فک .دور و برم شلوغ است اما ھمھ شان مرده اند
 .مردم بھ روی من خوابیدند و بروی من نشستند و من ھمیشھ در اختیارشان بودم. خورم

                    .                                                                             بعد از چند سالی کاناپھ نیز بھ خواب رفت مانند ھمھ آنھای دیگر
 

اولّھ . وزی آن مبل ھای بخواب رفتھ از صدای پا و گفتگو در راه پلھ بیدار شدندر:  ۲۰۰۲
 :گفت

شما میتوانید آن را بردارید اگر . آنجا آن کاناپھ قدیمی آشپزخانھ قرار دارد -
 . سال است کھ اینجاست ۲۰االن . نشکستھ باشد

جنگل ھای منطقھ کاناپھ با خود فکر کرد من شکستھ ام؟ من از بھترین الوارھای کاج 
د، بھ و بھ این ترتیب کاناپھ دوباره از پشت بام بھ پایین آورده ش. ورملند ساختھ شده ام

    !کاناپھ را سوار واگن اختصاصی کردند. دنیایی تازه کھ برایش کمی ناآشنا بود
 

بھ این ترتیب کاناپھ آشپزخانھ جای خود را در خانھ تابستانی ھاسھ پیدا کرد و شاید : اکنون
 . ای ھم بھ آن زده باشندرنگ تازه

 .پایان نرسیده است میدانستم کھ زندگی ھنوز بھ: کاناپھ شادمانھ با خود فکر میکند
 

بزرگترین وارد کننده موز بھ سوئد کھ در گوتنبرگ کار خود را آغاز : بنان کمپانی*  
 .موز وارد میکند ۱۹۰۹کرد و از سال 

 
کشتی ھای مسافر بری سوئدی کھ میان نیویورک و  –ھای عازم آمریکا کشتی*  

 .گوتنبرگ در رفت و آمد بودند
 

جنگی کھ در اروپا رخ داد اما بخش ھای بزرگی ) ۱۹۱۸تا  ۱۹۱۴(جنگ اول جھانی *  
 .از جھان را تحت تاثیر قرار داد

 
شامل چندین کشمکش بزرگ و کوچک نظامی ) ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۹(جنگ دوم جھانی *  

 .بود کھ در نقاط مختلف دنیا صورت گرفت و انسانھای بسیار زیادی کشتھ شدند
 


