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 فصل اول

 

هایی را بخوانید که پایان خوشی دارند، بهتر است کتاب دیگری در دست بگیرید. این کتاب، پایان اگر دوست دارید داستان
افتد. دلیلش هم هم ماجرای چندان خوشی اتفاق نمی هارد. وانگهی آن وسطاز خوشی هم نداخوش که ندارد، هیچ، آغ

های بودلر، بچه 4و سانی 3، کالوس2آید. ویولتنوجوان چیزهای شاد زیادی پیش نمی 1این است که در زندگی سه بودلر
م که به تر چیزهایی هبیشتیزهوش، جذاب و مبتکری بودند و صورت دلچسبی هم داشتند، اما تا بخواهید بدبیار بودند 

ودلرها شود کرد، داستان بفتم، چه میها را برایتان گی و درماندگی بود. ببخشید که اینآمد همه اش از بدبیارسرشان می
 از این قرار است.

ر قلب شهری کثیف و پدر و مادرشان در قصری عظیم دهاشروع شد. بچه 5بیچها یک روز در ساحل برینیبدبختی آن
ا خود به لب دریا ای را بچرخ دستی زوار در رفتههادادند که آنمادرشان اجازه میکردند. گاهی پدر و دگی میشلوغ زن

 ها. بچه "ی نمانده متالشی بشود.چیزی که چیز؛که شاید به گوشتان خورده باشد، یعنی  "زوار در رفته"ببرند. اصطالح 
ره و تار بود که این یک ذ گشتند خانه. آن صبح به خصوص، هوا ابریرمیگذراندند و موقع شام بتمام روز را در ساحل می

ای شد، و دیگر محال بود بشود جبیچ پر از توریست میی بود برینیچون وقتی هوا گرم و آفتابها را پکر نکرد، هم بچه
است خوود تا هر کاری دلشان میها بهای ابری و تیره، ساحل مال بودلرردن زیر انداز پیدا کرد. اما روزخوبی برای پهن ک

 بکنند.

راست دست  هاساله 14ب سنگ بپراند. مثل بیشتر ویولت بودلر، که از برادر و خواهرش بزرگتر بود، دوست داشت روی آ
ست چپ. درفت تا با پراند  سنگش دورتر میآبگیر دلگیر با دست راست سنگ می بود، برای همین، موقعی که روی آن

شناخت ع بود. هر کس که ویولت را خوب میکرد یک چشمش به افق بود و تو فکر یک اختراگ پرانی میهمیشه وقتی سن
را با روبان بسته بود تا روی فهمید که او در فکر عمیقی فرو رفته، چون موهای بلندش میدید، می اکر او را در آن حال

های عجیب غریب داشت، به همین دلیل دستگاه ی در اختراع کردن و ساختنهایش نریزد. ویولت استعداد خاصچشم
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خواست چیز بی اهمیتی مثل موهایش بود، و دلش نمی هاها و چرخ دندهها، اهرمها، ذهنش مشغول قرقرهتبیشتر وق
آن روز صبح هم تو این فکر بود که دستگاهی بسازد تا بتواند بعد از پراندن سنگ روی آب اقیانوس، حواسش را پرت کند. 

 ا پیدا کند و برگرداند.آن ر

د ماندنمی هاز مد، توی چاالبی وسطی بود، دوست داشت روی موجوداتی که پس اکالوس بودلر، که تنها پسر و بچه
ی داد. خانم و آقای بودلر کتابخانهد و همین او را باهوش تر نشان میسال. عینکی بو 12مطالعه کند. تازه رفته بود توی 

ی ساله مطمئنا همه 12. کالوس های مختلفپر بود از هزاران کتاب با موضوع لشان داشتند کهی مجلعظیمی در خانه
دانست که تمساح چه فرقی با سوسمار و کلی اطالعات توی سرش داشت. می ها را خوانه بودا را نخوانده بود اما خیلیهآن

ت روی یدا کرده بود و االن داشبیچ پی که در برینیحیوانات ریز و لیز دارد، یا جولیوس سزار را چه کسی کشته. راجع به
 کرد هم کلی چیز بلد بود.ها مطالعه میآن

ی یک هنقش بود و تقریبا به قد و قوار ها. به نسبت سنش خیلی ریزتغاری بود و عاشق گاز گرفتن چیز سانی بودلر، ته
 با ها معموالکرد. سانی در سنی بود که بچهمی چکمه بود. اما کوتاهی قدش را با تیزی و درشتی چهار دندانش جبران

ر گفت، سمی« گاز»و « مامان» ،« شیشه»هایی چند کلمه درست مثل زنند و به جز آن موقعهای نامفهوم حرف میجیغ
که احتماال معنی اش این « گک!»گفت: . مثال آن روز صبح، پشت سر هم میهایش بسیار مشکل بوددر آوردن از حرف

 «ببینین اون چیه که داره از توی مه میاد بیرون!بود : 

آمد. ها میهای بلند به طرف بچهشد که با قدموجوددیالقی دیده میها در ساحل مه آلود برینی بیچ، م، آن دورراستی هم
شت یک خرچنگ تیغ دار را بررسی کشید. باالخره کالوس که داسانی بهش خیره شده بود و جیغ می مدتی بود که

کرد سرش را بلند کرد و آن را دید. او خودش را به ویولت رساند، بازویش را گرفت و او را از فکر بیرون آورد. گفت: می
واره آن ببینند. قد و قها توانستند چیزهایی از کرد. آن موجود نزدیک تر شد و بچهو به آن موجود اشاره « اونو نگاه کن.»

 دراز و تقریبا چهارگوش بود.خورد، به جز سرش که ها میاش به آدم

 «کنی چیه؟فکر می»ویولت پرسید: 

 «دونم، اما مثل این که صاف داره میاد طرف ما.نمی»ببیند، گفت: بود تا بهتر هایش را تنگ کرده کالوس که چشم

« فش.رای نیست که اون بخواد بره طما تو ساحل تنهاییم. کس دیگه»ت: رسید، گفویولت که کمی مضطرب به نظر می
خواست روی آب بپراند توی دستش فشار داد. یک دفعه به سرش زد که خت و صافی را که چند لحظه قبل میسنگ ت

 آمد.ت کند چون خیلی ترسناک به نظر میآن سنگ را به طرف آن موجود پر

 « فقط به خاطر مهه که ترسناک به نظر میاد.»کالوس که انگار فکر خواهرش را خوانده بود، گفت:

ها رسید، خیالشان راحت شد، چون ترسناک که نبود، هیچ، آشنا هم بود. آقای ود. وقتی آن موجود ترسناک به بچهرست بد
ها چند بار او را در مهمانی دیده بودند. یکی از چیزهایی که ویولت، تان آقا و خانم بودلر بود که بچهبود. او یکی ز دوس 1پو

ها را دک چهآمد، بوقتی کسی به دیدنشان میپسندیدند این بود که مادرشان می خیلی توی رفتار پدر وکالوس و سانی 
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در جمع  هها حرف بزنند، به این شرط کو با آنها غذا بخورند ها هم سر میز شام با بزرگترگذاشتند آنمی کردند بلکهنمی
کرد و خورده بود و مدام عذرخواهی می ماها آقای پو را خوب یادشان بود، چون او همیشه سرکردن میز کمک کنند. بچه

 رفت اتاق بغلی که سرفه کند.از سر میز می

 ایستاد و توی آمد، یک لحظهمه سرش دراز و چهارگوش به نظر میآقای پو کاله سلیندر سرش بود، واسه همین توی 
 هند.ی بلندی کرد. ویولت و کالوس رفتند جلو احوال پرسی کنند و دست بددستمال سفیدش سرفه

 «سالم، حالتون چطوره؟»ویولت گفت: 

 «سالم، حالتون چطوره؟»کالوس گفت: 

 «آال، حاچه؟»سانی گفت: 

که  ندها متعجب بودد. چند لحظه همه ساکت بودند. بچهمآاما خیلی غمگین به نظر می« کرم.خوبم، متش»آقای پو گفت: 
شهر توی محل کارش، یعنی بانک باشد. لباس مناسب  کند، آن هم موقعی که باید درآقای پو کنار ساحل چه کار می

 کنار دریا هم تنش نبود.

 ی خشمگین در آورد و کالوسسانی صدایی مثل یک پرنده« خوبیه.روز »آخرش ویولت سر صحبت را باز کرد و گفت: 
 او را بلند کرد و توی بغلش گرفت.

 «وز خوبیه. اما متآسفانه خبرهای خیلی بدی براتون دارم.بله، امروز ر»آقای پو که به ساحل خالی خیره شده بود، گفت: 

داد و خوشحال بود که آن را به طرف آقای رانی سنگ را تو دست چپش فشار میکردند. ویولت با نگها نگاهش میبچه
 پو نیانداخته بود.

 «پدر و مادرتون تو یه آتیش سوزی وحشتناک از دست رفتند.»آقای پو گفت: 

 تند.ها چیزی نگفبچه

همچین خبر  اون آتیش سوزی تمام خونه تون رو هم از بین برد. عزیزان من، واقعا متآسفم که دارم»آقای پو گفت: 
 «دم.وحشتناکی رو بهتون می

ته بود. نگف« عزیزان من»ها شد. آقای پو قبال هیچ وقت به آن ویولت چشمش را از آقای پو برگرداند و به اقیانوس خیره
 کند؛ یک شوخی وحشتناک. ها شوخی میکرد با آنفهمید اما فکر میمیا پو راو کلمات آقای 

 «از دست رفتند یعنی کشته شدند.»آقای پو گفت: 

شکل دست رفتند یعنی چی، اما م دانست ازاو به خوبی می« ت رفتند یعنی چی.دونیم از دسمی»کالوس به تندی گفت: 
 رسید که یک جای حرف آقای پو اشکال دارد.به نظرش میقای پو سر در بیاورد. توانست از حرف آمی
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البته آتش نشانی اومد ولی دیگه خیلی دیر شده بود. آتیش به همه جا سرایت کرده بود. خونه پاک سوخت »آقای پو گفت: 
 «و خاکستر شد.

ها را نتوانست آیتند. دیگر هیچ وقت نمسوخها میکتابخانه را مجسم کرد که در شعلههای کالوس پیش خودش کتاب
 بخواند. 

 مااز من خواستن ش»اقای پو قبل از این که حرف دیگری بزند، دستمالش را جلوی دهانش گرفت و چند بار سرفه کرد. 
نین. دین اونجا بموهاتون رو سر و سامون میی خودم که تا موقعی که کارخونه برمتونرو پیدا کنم و برتون گردونم. می

ا کجا که شماهگیرم کنم و تصمیم میی عظیم شما رو اداره میمن ارثیهما هستم. معنیش اینه که من مسئول اموال ش
زرگ شین کافی ب یشه. اما تا وقتی به اندازهنونی برسه، این ارثیه مال شما میزندگی کنین. وقتی ویولت به سن قا

 ی بانک ماست. مسئولیتش به عهده

هاست. خیلی ساده آمده آن« مآمور اعدام»حس کرد آقای پو هاست، ویولت آن« المسئول امو»آقای پو گفت که هر چند 
 بود آن جا و  زندگیشان را برای همیشه به هم ریخته بود.

و دستش را دراز کرد. ویولت برای این که دست او را بگیرد، سنگ را از دستش انداخت. « با من  بیاین.»آقای پو گفت: 
گرفت و سانی هم دست دیگر کالوس را، به این ترتیب سه بودلر کوچک ـ که حاال دیگر کالوس دست دیگر ویولت را 

شان دور شدند.ل و از زندگی گذشتههای یتیم بودند ـ از ساحبودلر
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زیزی را از اگر عای ندارد. فقط نیدن آن خبر چه حسی داشتند فایدهگفتن این که ویولت، کالوس و حتی سانی بعد از ش
های و روز بودلر بکنید. البته حال توانید این احساس را درک کنید، وگرنه شاید حتی نتوانید تصورش رامی ست داده باشید،د

کردند چند روزی آن قدر احساس بدبختی می کوچک خیلی خیلی بد بود، چون پدر و مادرشان را باهم از دست داده بودند.
های رغبتش به کتاب کم شده. چرخ دنده کردسخت بود. کلوس احساس میبرایشان  که بیرون آمدن از رختخواب هم

ری گاز چیزها را با اشتیاق کمتفهمید چه اتفاقی افتاده، کرد و حتی سانی که زیاد نمید تر کار میمغز مخترع ویولت کن
 گرفت.می

م توی اتاق خودش و تخت ٔ  اگر آ دانید کهکار را سخت تر کرده بود. حتما میشان البته از دست دادن خانه و زندگی
انده بود. یم سوخته مکند، اما از تخت بودلرهای یتیم فقط اسکلتی نهایش را راحت تر فراموش میدبختیخودش باشد ب
های قصرشان برده بود تا ببینند چیزی سالم مانده یا نه. وحشتناک بود. میکروسکوپ ویولت ها را به ویرانهآقای پو بچه

های دندانی سانی آب شده بود. الوس خاکستر شده بود و تمام حلقهی کقلم مورد عالقهمچاله شده بود،  از حرارت آتش
هایی از پیانوی بزرگشان، بطری نقشدار تکهی عمر دوستش داشتند:که همه دیدندی بزرگی را میها بقایای خانهچهب

که مادرشان دوست داشت روی آن بنشیند و چیز ی صندلی کنار پنجره ی که مال پدرشان بود و کوسن سوختهظریف
 بخواند.

ی آقای پو تا از شوک این مصیبت هولناک در بیایند. ناچاری رفتند خانهها که دیگر بی خانمان شده بودند، از روی بودلر
ی بود و موقع اآمد آقای پو منزل باشد چون شدیدا گرفتار رسیدگی به امور بودلرهخانه اصال دلچسب نبود. کم پیش میاین 

ایی هها لباسگران حرف بزند. خانم پو برای بچهتوانست با دیه به زحمت میکرد کهم که خانه بود آن قدر سرفه می
، نفرت 2و آلبرت 1پسرهای آقای پو، ادگار نداخت.ااری داشت و تنشان را به خارش میهای خنده دخریده بود که رنگ

داد، هم اتاق ندش آور میها در اتاق کوچکی که بوی گل چها مجبور بودند با آنودند. بودلرانگیز و حال به هم زن ب
 باشند.
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اما حتی در چنین محیطی، موقعی که یک شب آقای پو سر میز بی روح شام، که شامل مرغ آب پز، سیب زمینی آب پز 
دا شد ـ پی« احساس متناقصی»ها چهها از خانه اش بروند، در بود، گفت که فردا صبح قرار است آنو لوبیا سبز آب پز ب

 «.دو احساس مخالف هم»عبیارتی که در این جا یعنی 

هم  تونیم اتاقمون رو پس بگیریم. ازخوبه، حاال می»آورد، گفت: یب زمینی را از الی دندانش در میآلبرت که یک تکه س
 «شه باهشون حرف زد.نمیوس که همش تو خودشونن و اصال اتاق بودن با اونها خسته شدم. ویولت و کال

 «گیره.ز میسانی هم همش گا»ادگار گفت: 

ی دورتون، شما هاترتیبی دادم که یکی از فامیل»ت: آقای پو تا دهانش را باز کرد چیزی بگوید به سرفه افتاد. باالخره گف
شرافیه. به همسر کنت لقب ا دونید که کنت یهو خونه اش اون طرف شهره. حتما می  1رو بزرگ کنه. اسمش کنت االفه

 «گن کنتس.هم می

ی د با خانوادهخواستنباید بکنند.  از طرفی، دیگر نمی دانستند چه فکریو سانی به هم نگاه کردند. نمیویولت، کالوس 
 دانستند چه جور آدمی است.از کنت االف نشنیده بودند و نمی آقای پو زندگی کنند، از طرف دیگر تا حاال چیزی

شما باید به بهترین روش ممکن بزرگ بشین. شما به زندگی توی شهر ی والدین تون، طبق وصیت نامه»فت: آقای پو گ
 «کنه.یشاوند شماست که تو شهر زندگی میعادت دارین و کنت االف تنها خو

ن ادرمواما پدر و م»ای به این موضوع فکر کرد و گفت: داد، لحظهطور که یک لوبیای سفت را قورت میکالوس همان 
 «هیچ وقت از کنت االف حرفی نزدن. اون دقیقا چه نسبتی با ما داره؟

رخاله یا سومین پس»داد. زد و با دقت گوش میانداخت که داشت چنگالی را گاز میآقای پو آهی کشید، نگاهی به سانی 
ر انوداگی نیست، اما از نظاز نسل چهارمه یا چهارمین پسرخاله از نسل سوم. البته نزدیک ترین فامیلتون در شجره خ

 «جغرافیایی نزدیک ترینه. به همین دلیله که...

 «کنه چرا پدر و مادرمون هیچ وقت دعوتش نکردن بیاد خونمون؟اگه اون تو شهر زندگی می»ت گفت:ویول

تر مختلف، دور اای تئهاون هنرپیشه است و اغلب با گروه احتماال دلیلش این اینه که خیلی گرفتار بوده.»آقای پو گفت: 
 «کنه.دنیا سفر می

 «ولی شما که گفتین کنته؟»کالوس گفت: 

خوام که شامتون رو هول هولکی بخورین، ولی یه خرده بجنبین تا زودتر هم کنته هم هنرپیشه. نمی»و گفت:آقای پ
 «رفتارم.دتون خیلی گوسایلتون رو ببندین. من مجبورم واسه اضافه کاری به بانک برگردم. منم مثل قیّم قانونی جدی

اما او از سر میز بلند شد، دستی تکان داد و  از اتاق خواستند چیزهای بیشتری از آقای پو بپرسند، سه بودلر کوچک می
 بیرون رفت. صدای سرفه کردنش توی دستمال را شنیدند. وقتی از در بیرون رفت در جلویی با جیر جیر بسته شد.

                                                           
1 Count Olaf 
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 «بهتره بار و بندیلتون رو جمع کنین. ادگار، آلبرت، لطفا کمکم کنین میز رو جمع کنم.خب، شما سه تا »خانم پو گفت: 

شان را جمع کردند. کالوس بلوزهای زشتی را که خانم پو و با حالی خراب، مختصر لک و پک بودلرها به اتاق رفتند
 کوچکش. ویولت نگاهی به اتاق تنگ وها را تا کرد و گذاشت توی چمدان ه بود، با نفرت نگاه کرد، بعد آنبرایش خرید

رفت و ار دست و پا این طرف و آن طرف میانداخت و سانی خیلی جدی چه بدبویی که تویش زندگی کرده بودند،
یکبار  یقهگذاشت تا فراموشش نکنند. هر چند دقهای کوچکی را باقی مید و جا گاززهای ادگار و آلبرت را گاز میکفش

ب رسید که به هم بگویند. تمام شه فکرشان نمیی اسرارآمیزی چیزی بکردند، اما با چنان آیندهمی بودلرها به هم نگاه
های بلند ادگار و آلبرت و افکار پریشان خودشان و و آن پهلو شدند و با وجود خرخرتوی خواب غلت زدند و این پهل

 نتوانستند درست و حسابی بخوابند. 

ی کنت رخشید بودلرها، وقت رفتن به خونهبرخیزید و بد»سرش را کرد تو و گفت: ا زد و باالخره آقای پو در اتاقشان ر
 «االفه.

 خواستند بروند احساسجا را دوست نداشت اما حاال که میویولت نگاهی به دور و بر اتاق خواب شلوغ انداخت. هر چند آن 
 «باید همین االن بریم؟»کرد خیلی ناراحت است. گفت: می

ها بچه بعد با تندی ـ یعنی طوری که که دهانش را باز کرده بود تا چیزی بگوید، مجبور شد اول چند سرفه بکند وآقای پو 
ر رسونم، واسه همین باید هر چه زودتبورین. من سر راه بانک شما رو میبله مج»هوس نکنند سوال پیچش کنند ـ گفت:

 «یپوشین.راه بیفتیم. لطفا از رخت خواب بیاین بیرون و لباس 

ی حلهذشت و به سمت مگهای سنگفرش شهر مینان از خیابانبودلرها از خانه بیرون آمدند. ماشین آقای پو تلق تلق ک
ها گذشتند. همین طور از کنار آب نمای ها و موتور سیکلتاز کنار درشکه 1رفت. آنها در خیابان دالدرامکنت االف می

ها نآکردند. ش آب بازی میها تویزد و بچهاری ظریف و که از آن آب بیرون میککه بنای یادبودی بود با کنده  2فیکل
ها شده بود. چیزی نگذشت که داشت و حاال محل جمع آوری زباله قرار 3از کنار جایی عبور کردند که زمانی پارک ملی

 تاد.های کوچه ایسهایی با آجر کم رنگ داشت، و وسطی تنگی شد که خانهشین وارد کوچهما

 «ی جدیدتون.بفرمایین، رسیدیم. اینم خونه»فت: خواست شاد به نظر بیاید، گآًای پو با صدایی که می

های یش تمیز و پاکیزه بود و از پنجرهی آن کوچه افتاد. آجرهاکردند و چشمشان به زیباترین خانهها به بیرون نگاه بچه
ه تاده بود، کشد. دم در، یک خانم مسن با لباسی زیبا ایسه میی از گیاهان مرتب و منظم دیدابزرگ و بازش مجموعه
 زد. ها لبخند میگرفته بود و به بچه ی برنجی براق در بود و با دست دیگرش گلدانی رایک دستش به دستگیره

 «خواد قبول کنه.هایی باشید که کنت االف مین بچهسالم! شما باید او»گفت: 

                                                           
1 Doldrum Drive 
2 Fickle Fountain 
3 Royal Gardens 
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ین بار ا این اولهپس از مدتو پیاده شد تا با آن خانم دست بدهد. دستش محکم و گرم بود.  ویولت در اتومبیل را باز کرد
 بله، ماییم. من ویولت»خواد سر و سامان بگیرد. گفت: ره زندگی او و برادر و خواهرش میکرد باالخبود که احساس می

، که از زمان مرگ مادر و پدرمون، زحمت ما بودلرام، این برادرم کالوس و اینم خواهرم سانی. ایشونم آقای پو هستن
 «افتاده گردن ایشون.

 1بله، راجع به اون حادثه شنیدم. من هم قاضی اشتراوس»کرد، گفت: من این که با همه حال و احوال میآن خانم ض
 «هستم.

 «چه اسم عجیبی.»کالوس گفت: 

 «قاضی عنوان منه، نه اسمم. من قاضی دیوان عالی ام.»

 «چه جالب! شما همسر کنت االف هستید؟» ویولت گفت:

 «ی من هستن.شناسم. ایشون همسایه. راستش من حتی خوب ایشون رو نمیخدای من، نه»قاضی اشتراوس گفت: 

و  ودههای دنگی بغلی چرخید. آجرها پر از لکهی کلی قاضی اشتراوس به سمت خانهی برق انداختهها از خانهنگاه بچه
ودند. برج ها را کشیده به هوا آفتابی بود، کرکرهی کوچک داشت که بسته بود و با این کقط دو پنجرهکثافت بود. خانه ف

رفت که کمی به سمت چپ خم شده بود. در جلویی یک دست رنگ احتیاج کثیفی در کنار خانه به آسمان می بلند و
 لق کج شده بود.کل ساختمان مثل یک دندان داشت، و وسط آن یک چشم کنده کاری شده بود. 

نجا خواد اوجای وحشتناکی! من که اصن دلم نمیعجب »و مه فهمیدند منظورش چنین چیزی است« وای!»سانی گفت: 
 «زندگی کنم.

 «خب، از دیدنتون خوشحال شدم.»ویولت به قاضی اشتراوس گفت: 

 «م کنین.ی من و توی باغبونی کمک، شاید یه روز بتونین بیاین خونهبله»قاضی اشتراوس گلدانش را نشان داد و گفت: 

تر  رالبته کمک به قاضی اشتراوس در باغبانی خیلی دلپذیر بود، اما دلپذی« این خیلی عالیه.«ویولت با حالت دمغی گفت:
ی کنت االف. ویولت در این فکر بود که چه جور مردی ممکن ی او زندگی کنند نه خانهاز آن، این بود که توی خانه

 جلویی خانه اش یک چشم کنده کاری کند؟ است روی در

ی ها لبخند زد و توی خانها بلند کرد. قاضی اشتراوس به بچهآقای پو برای خداحافظی از قاضی اشتراوس کالهش ر
 ش درست وسط چشم کنده کاریهاینت االف را کوبید، برآمدگی انگشتی کیش رفت. کالوس جلو رفت و در خانهزیبا

 ها برای اولین بار چشمشان به کنت االف افتاد. بعد، در جیرجیرکنان باز شد و بچهای خورد. لحظهشده می

ار یلی الغر بود و کت شلوخیلی قد بلند و خ« سالم، سالم، سالم.»کنت االف خس خس کنان با صدایی خفه گفت: 
رند، فقط ها داکه بیشتر آدمای که تنش بود یک عالمه لک داشت. صورتش را نتراشیده بود و به جای دو ابروخاکستری

                                                           
1 Justice Strauss 
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سالم »و خشمگین به نظر برسد. شد حریص هایش خیلی براق بود که باعث میمیک ابروی دراز یک سره داشت. چش
 «هاتون رو رو بیرون پاک کنید تا توی خونه گلی نشه.ی جدیدتون. کفشفا بیاین تو خونههای من، لطبچه

فهمیدند کنت االف عجب حرف  م پشت سرشان وارد شد و تازه آن وقت بود کهها پا توی خانه گذاشتند، آقای پو هبچه
دترش ای بتوانست ذرهآن وقت دیده بودند و کمی گل نمی ای زده است. آن اتاق، کثیف ترین اتاقی بود که تامسخره

است؛ از آن  اتاق کثیف توانستند ببینند که همه چیزها میبچه کند.  حتی با نور ضعیف المپی که از سقف آویزان بود،
ی شیری که به دیوار آویزان بود گرفته تا تا ظرفی پر از آشغال سیب که روی میز چوبی کوچکی قرار ی خشک شدهکله

 داشت. کالوس نگاهی به دور و برش انداخت و به سختی توانست جلوی گریه اش را بگیرد. 

 «ار داره.رسه این اتاق یه کمی کبه نظر می»رش بیاندازد، گفت: و بکرد نگاهی به دور آن تاریکی سعی میآقای پو که در 

اما شاید با کمی از پول ی قصر بودلرها پر زرق و برق نیست، من به اندازه ی محقردونم خونهمی»کنت االف گفت: 
 «ها بتونیم کمی قشنگ ترش کنیم.بچه

هایش در اتاق تاریک طنین انداخت. محکم سرفه و قبل از این که حرفی بزند،های آقای پو از تعجب گشاد شد چشم
قانونی نرسه، اصن به اون دست شه. در واقع تا ویولت به سن رها برای چنین اموری استفاده نمیثروت بودل»گفت: 

 «زنیم.نمی

زد. یک آن ویولت حس کرد االن است هایش مثل یک سگخشمگین برق میچشمکنت االف به طرف آقای پو برگشت. 
وی گلوی ر ها سیب آدمش را دیدند کهبچه الف عصبانیتش را فرو خورد ـبکوبد توی صورت آقای پو. اما بعد کنت ا که او

قای کنه. آخیلی خب، واسه من فرقی نمی»گفت: های افتاده اش را باال انداخت. رفت ـ و شانهالغرش باال و پایین می
 «اید اتاقتون رو بهتون نشون بدم.ها، بیها رو آوردین. بچهممنون که بچهپو، خیلی 

ویولت، کالوس، سانی، خداحافظ. امیدوارم این جا »رفت، گفت: که عقب عقب از در خانه بیرون می آقای پو همان طور
 «تونین با من تو بانک تماس بگیرین.ون و شما هم اگه کاری داشتید، میخیلی شاد باشید. گاهی میام دیدنت

 «دونیم بانک کجاست.ما حتی نمی»کالوس گفت: 

ی یتیم چنان ناامید بودند که و در را بست. بودلرها« ی شهر رو دارم. خداحافظ آقای پو.من نقشه»کنت االف گفت: 
کردند ها آرزو میاال بچهداد، اما حی آقای پو خیلی بو میین که خانهبا اتوانستند برای آخرین بار به آقای پو نگاه کنند. نمی
ها چشم از در برداشتند و به پایین نگاه کردند و دیدند که کنت االف بی جوراب ان جا مانده بودند. یتیمی کاش هماکه

وزکش، یک ی قسیاهش، یعنی روی پوست رنگ پریده کفش پوشیده. دیدند که او بین دم پای شلوار پاره پوره و کفش
 داد که چندتا چشمها را آزار میوال ذهن بچهاین س چشم خالکوبی کرده بود؛ درست شبیه همان چشم روی در خانه.

که  قعیها حتی موید این طور احساس کنند که آن چشمها بقیه عمرشان همیشه بادیگر توی این خانه هست و آیا آن
ها را زیر نظر گرفته است؟ها نیست، آنخود کنت االف آن دور و بر
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ه یک ن باری ککه اولین تصورات از چیزی پاک غلط از آب در بیاید؟ مثال اولیدانم تا حاال برای شما هم پیش آمده نمی
خیلی هم  شایدبینید ممکن است اصال از آن خوشتان نیاید، اما همین که چند بار نگاهش کردید، تابلوی نقاشی را می
د بیاید اما بزرگتر که شدید شاید خورید، شاید به مذاقتان زیادی تنمی 1ی اولی که پنیر گورگون زوالخوشتان بیاید. دفعه

دلتان نخواهد به جز گورگون زوال پنیر دیگری بخورید. سانی که به دنیا آمد، کالوس اصال دوستش نداشت اما وبچه که 
شد یمند شده بودند که دیگر نمچهل روزه شد، طوری شد که انگار به هم چسبیده اند، یعنی اینقدر به هم نزدیک و عالقه 

 از هم جدا کرد. اولین تصور آدم راجع به هر چیزی شاید با گذشت زمان عوض شود. ها را آن

مد، آ ی ما غلط از آب درخانه اش، مثل اغلب تصورات اولیه دوست داشتم به شما بگویم که تصور بودلرها از کنت االف و
خوک دانی دلگیر، کامال درست از ها که کنت االف آدم وحشتناکی بود و خانه اش هم یک اما این طور نبود و فکر آن

ی کردند، سعی کردند آن جا را خانهآب در آمد. ویولت، کالوس و سانی در اولین روزهایی که در آن خانه زندگی می
ی خیلی بزرگی بود اما هر سه بچه را کرده بودند توی اتاق خواب ا آن که خانهخودشان بدانند و اما واقعا بی فایده بود. ی

یان، ، یعنی یک شب در مخوابیدندیولت و کالوس به نوبت روی تخت میفقط یک تخت کوچک داشت. وکثیفی که 
ه قدر قلمبه و سلمبه بود کی سفت کف اتاق. تشک تخت آن خوابید و آن دیگری روی تختهت میها روی تخیکی از آن
های خاک گرفته را از تنها ده. ویولت برای جای خواب سانی پرگذشتشد گفت به کدامشان سخت تر میمشکل می
ی اتاق خواب زده بودند، جدا کرد و آن را به شکل یک کوسن در آورد تا مناسب سانی ای که باالی تنها پنجرهچوب پرده

د با ها را خیلی زوشد و بچهیی بدون پرده سرازیر می پنجرههای ترک خوردها هر روز صبح، تیغ آفتاب از شیشهباشد. ام
ها توی آن روی هم تلنبار شده بود. کنت های بچهی کمد هم یک کارتن یخچال که لباسکرد. به جامیند دلخوری بل

ی اتاق یک کپه سنگ گذاشته کند، گوشهها را سرگرم میزی  و کتاب و چیزهای دیگر که بچهاالف به جی اسباب با
 یک چشم بود، شبیه همان چشم روی قوزک کنتاق، نقاشی بزرگ و زشت ی اتتنها تزیین دیوارهای پوسته پوستهبود، 

 االف و جاهای دیگر خانه.

اخالق و  های خوشه بدترین جای دنیا را هم اگر آدمدانید ـ کد ـ همان طور که شما هم یقینا میدانستنها میاما بچه
پرتوقع، کم تحمل و بدبو توان تحمل کرد. اما کنت االف نه خوش اخالق بود و نه مهربان. او مهربانی در آن باشند می

                                                           
1 Gorgonzala 
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یخچال  شان را از توی کارتنشدند و لباسها بیدار مینبود. وقتی بچهبود. تنها حسنش این بود که اکثر مواقع توی خانه 
شد. دا نمیکله اش پیدیدند. معموال تا شب سر و د و لیست دستورات کنت االف را میرفتنداشتند، به آشپزخاه میبر می

عموال گذراند. دستورهایش مها غدقن بود، میرج بلند، که رفتن به آن برای بچهیرون از خانه یا باالی آن ببیشتر روز را ب
جای امضا، زیر یادداشت یک چشم ها. کنت االف به کردن ایوان پشتی یا تعمیر پنجره کارهای سختی بود مثل رنگ

 کشید.می

تئاتری من قبل از اجرای امشب برای شام میان این جا. تا اعضای گروه »یک روز صبح یادداشت خاصی گذاشته بود: 
ساعت ده برای هفت نفر شام درست کنید. مواد الزم را بخرید، غذا را بپزید و آماده کنید، میز را بچینید، غذا را سرو کنید، 

ر یده بود و زیزیر آن هم همان چشم همیشگی را کش« بعد همه چیز را مرتب کنید و جلوی دست و پای ما هم نباشید.
 کاغذ هم مقداری پول برای خرید بود.

انه فرنی جو خاکستری و گوله خوردند. صبحخواندند صبحانه میسانی همان طور که یادداشت را می ویولت و کالوس و
 د.نگذاشت. با دلهره به هم نگاه کردشان میی بزرگی روی اجاق برایکنت االف هر روز صبح توی قابلمه ای بود کهگوله

 «ما که آشپزی بلد نیستیم.»کالوس گفت: 

ی بخاری تمیز کنم، چون این جور چیزها برام جالبه، اما آشپزی، من بلدم پنجره تعمیر کنم و لوله درسته،»ویولت گفت: 
 «فقط بلدم نون تست کنم.

 به یاد آوردند که زود بیدارشان روزی را و سه تایی لبخند زدند. هر دوی« سوزونی.تازه گاهی هم اونو می»الوس گفت: ک
ی مخصوص درست کنند. ویولت نان تست را سوزانده بود و پدر و مادرشان ند تا برای پدر و مادرشان صبحانهشده بود

وس را دیدند که الها وبولت و کتا ببینند چه اتفاقی افتاده. آن ی پایین دویده بودندسوختگی را شنیده بودند، به طبقه بوی
کنند، کلی خندیدند و بعد هم برای کل خانواده پن کیک درست ی نان تست نگاه میای زغال شدههتکه نومیدانه به

 کردند.

یچ اونا ه»زند. اجب به پدر و مادرشان حرف میالزم نبود توضیح دهد که ر« کاشکی اونا این جا بودند.»ویولت گفت: 
 «ذاشتن ما توی همچین جای وحشتناکی بمونیم.وقت نمی

بودند، ما اصال پیش کنت االف اگه اونا این جا »س که با یادآوری آن خاطره ناراحتی اش بیشتر شده بود، گفت: کالو
ز این که ااز این خونه متنفرم! از اتاقمون متنفرم! »کم کم صدایش اج گرفت: « اومدیم. من از این جا متنفرم، ویولت!نمی

 «تنفرم!مجبورم بیگاری کنم متنفرم و از کنت االف هم م

. وقتی آدم دها سبک شده بود به خواهر بزرگترش نگاه کرو کالوس که با گفتن این حرف« رم.منم متنف»ویولت گفت: 
عیت تواند یک وضشود و بهتر میکند، آن وقت خیلی سبک میآورد و کسی حرفش را تآیید مینفرتش را بر زبان می

گه ون رو باال نهمه چیز زنگی فعلی مون متنفرم، اما مجبوریم سرمکالوس، من از »دشوار را تحمل کند. ویولت گفت: 
 گفت و معنی اش این بود که آدم باید در هر شرایطی روحیه اش را حفظ کند.ای بود که پدرشان میاین جمله« داریم.
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ده ر میفشا ه اونوحق با توئه، اما خیلی سخته آدم سرش رو باال نگه داره در حالی که کنت االف مدام دار»کالوس گفت: 
 «پایین.

ها دوباره فتگوی ویولت و کالوس قطع شد و آنگ« جوکی!»کوبید، جیغ کشید: ی که با قاشق فرنی اش روی میز میسان
 به یادداشت کنت االف نگاه کردند.

ای ساده ذشاید بتونیم یه کتاب آشپزی پیدا کینم تا ببینیم چجوری باید آشپزی کنیم. درست کردن یه غ»کالوس گفت: 
 «نباید اونقدرها مشکل باشه.

 های کنت االف را جست و جو کردند اما کتاب آشپزی پیدا نکردند.ای کابینتولت و کالوس چند دقیقهوی

 «واقعا عجیبه. ما تا حاال اصال هیچ کتابی تو این خونه پیدا نکردیم.»ویولت گفت: 

خوندن تنگ شده. یکی از همین روزها باید بریم بیرون و می دونم. دلم خیلی واسه چیز »کالوس با بیچارگی گفت: 
 «دنبال یک کتابخونه بگردیم.

درست همان موقع کسی در خانه را زد. ویولت و « اما نه امروز. امروز مجبوریم واسه ده نفر غذا بپزیم.»ویولت گفت: 
 کالوس با نگرانی به هم نگاه کردند.

 «کنت االف رو ببینه؟ آخه کی ممکنه بخواد»ویولت با تعجب گفت: 

ز ااما چندان امیدوار نبود. از زمان مرگ پدر و مادر بودلرهای یتیم، « رو ببینه! ما شاید هم یه کسی اومد»کالوس گفت: 
د، که باعث آمدنان نمیشوشتند و به دیدننزدند، نامه نمیها دیگر به بودلرها زنگ نمیشان خبری نبود. یعنی آندوستان

ما این یک کنیم، اکاری را با آشنایان عذادارمان نمیالبته من و شما هرگز چنین ر احساس تنهایی کنند. شده بود بیشت
ند، آن کندهد، دوستانش از او دوری مییکی کسی از عزیزانش را از دست میحقیقت تلخ زندگی است که گاهی وقتی 

 هم درست وقتی حضورشان بیش از هر وقتی الزم است.

رف در تی آن طو سانی به آرامی به طرف در جلویی رفتند و از چشمی در که به شکل چشم بود، به سخویولت، کالوس 
 ها چشم دوخته بود، خوشحال شدند و فوری در را باز کردند.ا از دیدن قاضی اشتراوس که به آنهرا نگاه کردند. بچه

 «قاضی اشتراوس! چه قدر از دیدنتون خوشحالم.»ویولت جیغ کشید: 

که به فکرش رسید شاید قاضی اشتراوس جرئت پا گذاشتن به آن اتاق کثیف و کم  «بفرمایید تو.»زدیک بود بگوید: و ن
 نور را نداشته باشد.

دمد، دلم که زودتر بهتون سر نزببخشید »که یک جور عجیبی جلوی در ایستاده بودند، گفت: قاضی اشتراوس به بودلرها
ده این یا نه، اما در دیوان عالی یه مورد خیلی مشکل داشتم که بیشتر وقتم رو گرفته خواست ببینم به این جا عدت کرمی
 «بود.

 ی اطالعات تازه بود.دتی از کتاب دور مانده بود، تشنهچونم« چه موردی بود؟»کالوس پرسید: 
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ی ربارهدر دن بگم که تونم بهتوث کنم چون یه کار اداریه. اما میتونم راجع بهش بحواقعا نمی»قاضی اشتراوس گفت:
 «ی غیر قانونی از کارت اعتباری یک نفر بود.یه گیاه سمی و استفاده

یده رفت که سانی ماجرا را فهماگر چه احتمالش نمی« چه جالب!: »که طاهرا به این معنی بود« یی کا!»سانی جیغ کشید: 
 باشد.

د و خم شد و او را نوازش کرد. سانی دست او را چسبی« کا.واقعا یی»قاضی اشتراوس به سانی نگاه کرد و خندید. بعد گفت: 
 و گاز یواشی از آن گرفت.

 «رفت.گخواستین حمومش کنین محکم گاز مین داره. اگه دوستتون نداشت یا میاین یعنی دوستتو»ویولت توضیح داد: 

 «ارین؟ها چه طوره؟چیزی الزم ندوجه شدم. خب حاال، اوضاع شما بچهمت: »قاضی اشتراوس گفت

 یک تخت دیگر، شان دوره کردند. مثالخواست توی ذهنشان میها نگاهی به هم کردند و تمام چیزهایی که دلهبچ
ی مناسب برای سانی، یک کمد به جای کارتن یخچال، و البته چیزی که شان، یک تخت بچهی اتاقپرده  برای پنجره

 ند. آن چه که بیشتر از هر چیزا کنت االف ارتباط نداشته باشخیلی آرزویش را داشتند این بود که به هیچ نحوی ب
و  شان ـ که البته این ناممکن بود. ویولت، کالوسی واقعیشان باشند، در خانهر کنار والدینخواستند این بود که باز دمی

خیره  غصه به کف اتاقکردند، سرشان را پایین انداخته بودند و با ر که سه تایی به این سوال فکر میسانی همان طو
 بودند.

میشه یک کتاب آشپزی ازتون قرض بگیریم؟ کنت االف به ما دستور داده امشب برای تمام »آخرش کالوس گفت: 
 «گروهش شام درست کنیم. ولی ما نتونستیم توی خونه کتاب آشپزی پیدا کنیم.

 «برای یه مشت غریبه شام بپزن. خدای من! دیگه زیاده رویه که از چندتا بچه بخوای»قاضی اشتراوس گفت: 

« ه.کنت االف مرد بدجنسی»ت بگوید این بود که خواسچیزی که می« از ما انتظار داره. کنت االف زیادی»ویولت گفت: 
 اما ویولت مودب بود.

 «پسندین، انتخاب کنین؟ای رو که میی من اون کتاب آشپزیخب، چرا نمیاین خونه»تراوس گفت: قاضی اش

ا از راهروی ر های مثل گل او. قاضی اشتراوس آننهبول کردند و دنبال اضی اشتراوس زدند بیرون و رفتند توی خاها قبچه
آوردند، ست، از خوشحالی داشتند بال در میها وقتی دیدند چه چیزی آن جابچهداد به اتاقی بزرگ برد. زیبا که بوی گل می

 به خصوص کالوس.

ی که مال هایای بزرگ از کتابصی، یعنی مجموعهی شخمومی بلکه کتابخانهی عکتابخانهجا کتابخانه بود، نه یک آن 
ای کتاب ههقف، و حتی وسط اتاق هم پر از قفسهای کتاب بود. از کف تا ساوس بود. دیوارها پوشیده از قفسهقاضی اشتر

یز م زرگ با ظاهری راحت به همراه یکهای بای بود که صندلیشد، گوشهمیده نبود. تنها جایی که اثری از کتاب دی
انه به ر چه کتابخداد برای مطالعه. اگیزان بود. مکانی مناسب که جان میهایی باالی آن آوچوبی گذاشته شده بود و چراغ

 ها را حسابی به هیجان آورده بود.اما خیلی راحت بود، که این، بچه ی پدر و مادرشان نبودبزرگی کتابخانه
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 «خدای من! این کتابخونه فوق العاده است.»ویولت گفت: 

نگه  نازم. اگه خوبکنم و به مجموعه ام خیلی میهاست که کتاب جمع میخیلی متشکرم. سال»اشتراوس گفت:  قاضی
های آشپزی این طرف روی دیوار های من استفاده کنین. خب، کتابتونین هر وقت بخواین از کتابمی شون دارین،

 «یه نگاهی بهشون بندازیم؟شرقی هستن. بریم 

بندازم. من  های مهندسی مکانیکخواد یه نگاهی به کتابلی دلم میبله، وبعد اگه اشکالی نداشته باشه خی»ویولت گفت: 
 «خیلی دوست دارم اختراع کنم.

 اناتها خیلی مجذوب حیوهاست، نگاه کنم. تازگیهایی رو که راجع به گرگخواد کتابمنم دلم می»الوس گفت: ک
 «وحشی آمریکای شمالی شده ام.

 «لطفا یادتون نره که واسه من یه کتاب عکس دار انتخاب کنین.»یعنی« کتاب!»سانی جیغ کشید: 

کنم بهتره به کتاب عالقه دارن. اما فکر می هاخیلی لذت بخشه که آدم ببینه بچه»قاضی اشتراوس لبخندی زد و گفت: 
 «نیم، درسته؟که اول یه دستور غذای خوب پیدا ک

هید اای که قاضی اشتراوس توصیه کرده بود، ورق زدند. راستش را بخوی آشپزیهاا قبول کردند و نیم ساعتی کتابهبچه
هستند آن  ایی دوست داشتنیند و در عوض توی یک چنین کتابخانهی کنت االف نیستسه یتیم از این که توی خانه

توانستند روی آشپزی تمرکز کنند. اما بالخره کالوس کمی پرت شده بود و نمی شانقدر هیجان زده شده بودند که حواس
 آمد و درست کردنش آسان بود. یی پیدا کرد که به نظر خوشمزه میغذا

، سیر، 2یک سس اسپاگتی ایتالیایی است. فقط کافیه زیتون، خیارشنگ، انچووی 1اینو گوش کنین: پوتانسکا»او گفت: 
 «جه فرنگی رو با هم توی قابلمه تف بدیم، اسپاگتی رو آماده کنیم و سس رو بدیم روش.جعفری خرد کرده و گو

مثل  بانای مهره هم کردند. شاید با وجود همسایهبودلرهای یتیم نگاهی ب« آسون به نظر میاد.»ویولت هم موافق بود: 
مان سادگی شان درست کنند، به های خودوانستند به راحتی زندگی دلپذیری برتی بزرگش، میقاضی اشتراوس و کتابخانه

درست کردن سس پوتانسکا برای کنت االف.

                                                           
1 Puttanesca 
2 Anchovy 
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 فصل چهارم

 

هم محبت  اضی استراوسبودلرهای یتیم دستور سس پوتانسکا را از کتاب آشپزی روی یک تکه کاغذ باطله نوشتند. ق
ها توانستند تمام چیزهایی را اما بچهنداده بود،  ها تا بازار رفت تا مواد الزم را بخرند. کنت االف پول زیادیکرد و با آن

که الزم داشتند، بخرند. از یک دست فروش زیتون خریدند، البته اول چند نوع آن را چشیدند و آن نوعی را که دوست 
شنده های جالبی داشتند انتخاب کردند و از خانم فروهایی را که شکلکردند. در یک اسپاگتی فروشی رشتهداشتند انتخاب 

ند سوپر ان. بعد رفتی خودشی که کنت االف گفته بود به عالوهمقدار الزم برای سیزده نفر را پرسیدند ـ یعنی ده نفر
مک ز نی چیزها را خریدند: سیر، که گیاهی تند مزه و گرد و قلمبه است، انچووی، که یک جور ماهی ریمارکت و بقیه

ظر نکوچک و خیلی خوشمزه است، و گوجه فرنگی، که در واقع برخالف ی های یک بوتهسود است، خیارشنگ، که غنچه
ی و این شد که چند بسته پودر آمادهها به این فکر افتادند که بد نیست دسر هم بدهند مردم، میوه است نه سبزی. بچه

 هر بیاید.ها سر مآن ست کنند شاید کنت االف کمی باای درکردند اگر غذای خوشمزهها فکر می. یتیمپودینگ هم خریدند

دونم ن. نمییخیلی ممنون که امروز کمکمون کرد»گشتند، ویولت گفت: مراه قاضی اشتراوس به خانه بر میها هوقتی بچه
 «کردیم.بدون شما چی کار می

 من هم یه جوری تونم بگم که بدونیلی باهوشی هستین، با اطمینان میهای خشما بچه»قاضی اشتراوس گفت: 
کردین. اما هنوز هم برام عجیبه که کنت االف از شما خواسته این همه غذا درست کنین. خب، ن رو حل میمشکلتو

 «رسیدیم. من باید برم و خریدهام رو بزار تو خونه. امیدوارم که به زودی بیاین ازم کتاب بگیرین.

 «تونیم فردا بیایم؟فردا خوبه؟ می»کالوس گفت: 

 «چرا که نه.: »قاضی اشتراوس با لبخند گفت

شان بعد از مرگ پدر و مادر مهربان« نمی دونم با چه زبونی بگم که چه قدر از لطف شما ممنونیم.»ویولت با احترام گفت: 
دانستند در یممحبتی ببینند و نها ها دیگر توقع نداشتند از بزرگترنگیزی که از کنت االف دیدند، بچهو با رفتار نفرت ا

وباره شیم که فردا قبل از این که دمن و کالوس خیلی خوشحال می»نه.  ی قاضی اشتراوس بکنند یاعوض باید کاری برا
طمئنم که یست که کار کنه اما ماز کتابخونه تون استفاده کنیم، کارهای خونه رو انجام بدیم. راستش سانی اونقدر بزرگ ن

 «م راهی پیدا کنیم که اونم کمک کنه.تونیمی



   ی پیشتاززندگ 

 شروع ناگوار                                
 

 

 
 های بدشانسبچه

ای ویولت کشید و ویولت هایش غمگین بود. او دستش را روی موهد زد، اما چشمهر سه بچه لبخنقاضی اشتراوس به 
عد ب« شم.نیست.همیشه از دیدنتون خوشحال مینه، الزم »ها احساس آرامش کرد. قاضی اشتراوس گفت: پس از مدت

 ی خودشان رفتند. انهای خیره ماندن، به خاز لحظه هم برگشت و رفت توی خانه اش. بودلرهای یتیم بعد

لت سیرها را ویو ویولت، کالوس و سانی بیشتر بعد از ظهر را از روی دستور کتاب آشپزی، سس پوتانسکا درست کردند.
ا سانی ب ها را در آورد.ی زیتونها را پوست کند و هستهشست و خرد کرد. کالوس گوجه فرنگیها را تف داد و انچووی

نت ی کشان از زمانی که به خانهخواند. هر سه تایآثار خودش را مید و آهنگی تکراری از زیک قاشق چوبی به دیگ می
، دهدروی اجاق، احساس خوبی به آدم می االف آمده بودند، هیچ وقت این طور سرحال و امیدوار نبودند. معموال بوی غذای

ـ محیط  «شدمیی کم پخته روی شعله»یعنی افتاد ـ که این جا سس پوتانسکا با جوش سنجاقی جا میو همان طور که 
که  گفتند و از قاضی اشتراوساطرات شیرین با پدر و مادرشان میشد. سه یتیم از خها دلپذیرتر میآشپزخانه برای بچه

. دای است، و برنامه ریخته بودند که وقت زیادی را در کتابخانه اش بگذراننی فوق العادههمه هم عقیده بودند که همسایه
 چشیدند.زدند و میزدند، پودینگ شکالت را هم میکه حرف میهمان طور هم 

گذاشتند تا سرد شود، صدای گرومپ بلندی شنیدند و ند پودینگ شکالت را توی یخچال میدرست همان وقت که داشت
 در جلویی چارتاق باز شد. مطمئنم الزم نیست بگویم چه کسی آمده بود.

 «ینیما، کجایین یتیما؟»راش داد زد: کنت االف با صدای گوش خ

 «توی آشپزخونه ایم، کنت االف. آخر شام پختن مونه.»کالوس جواب داد: 

یره زد به هر سه بچه خیهایی که حسابی برق می بلند وارد آشپزخانه شد. با چشمهاو با قدم« خوبه.»کنت االف گفت: 
 «ی هم گشنه ان. کو رست بیف؟آن، خیلای گروه نمایش پشت سر هم دارن میهبچه»شد. 

 «ما رست بیف درست نکردیم، سس پوتانسکا درست کردیم.»ویولت گفت: 

 «کنت االف پرسید: :چی؟رست بیف نپختین؟

 «خواین.شما نگفتین رست بیف می»وس گفت: کال

از  ی یک سره اشهایش براق تر شده بود و ابروآمد، چشمدتر از همیشه به نظر میکنت االف تندی آمد جلو. قدش بلن
های دونید که آدم باید حرفو حتما میوقتی سرپرستی شما رو قبول کردم، پدرتون شدم، »خشم باال رفته بود. گفت: 

 «ی من و مهمونام رست بیف درست کنین، باید درست کنین.گم واسهو جدی بگیره. پس وقتی میپدرش

 «درست کردیم.ما سس پوتانسکا ولی ما رست بیف نداریم. »ویولت گفت: 

 « نه! !نه! نه»یاد زد: سانی فر
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کنت االف به سانی که روی زمین بود، نگاه کرد. با غرشی حیوانی سانی را با دست زبر و استخوانی اش از روی زمین 
های خشمگینش قرار بگیرد. الزم به گفتن نیست که سانی چه قدر ایی باال آورد که سانی مقابل چشمبلند کرد و تا ج

 کرده بود. زد زیر گریه و از بس ترسیده بود حتی سعی نکرد دست او را گاز بگیرد.وحشت 

و پرید باال تا سانی را از چنگ کنت االف نجات دهد اما او سانی « فورا بزارش زمین، حیوون وحشی.»کالوس فریاد زد: 
ولناکی اخت و لبخند هی به کالوس انداز آن باال نگاهرا باال تر از آن گرفته بود که دست کالوس بهش برسد. کنت االف 

اندازد خواهند سانی را بیرسید که میناالن را باالتر برد. به نظر می های کثیفش را نمایان کرد. بعد سانیزد که دندان
 ای از اتاق بغلی شنیده شد.، که یکهو قهقههزمین

 «االف! کجایی االف؟»صداهایی گفتند: 

هایی با دند. خیلی زود اتاق پر شد از آدمی تئاتری وارد آشپزخانه شستهبود که دار و دهنوز سانی گریان توی هوا معلق 
های جوروواجور. مرد تاسی با ماغ خیلی دراز که شنل سیاه بلندی پوشیده بود. دو هر عجیب غریب، و در شکل و اندازهظا

ی دراز خیلها، مردی بود با بازوهای سر زن شبیه ارواح شده بودند. پشتشان زده بودند و زن که پودری سفید به صورت
هایش یک قالب داشت. شخص خیلی چاقی هم بود که معلوم نبود زن است یا مرد، و الغر که به جای هر کدام از دست

ناک ها هم به همان اندازه ترسشد حدس زد که آند ببینند اما میتوانستنها نمیی دیگری هم بودند که بچهاو عده و پشت
 ند.هست

 «کنی؟یی، االف؟ معلومه داری چی کار میاین جا»های صورت سفید گفت: یکی از زن

دم. بهشون گفتم شام درست کنن، اما تنها چیزی که برامون ه این یتیما نظم و انضباط یاد میدارم ب»کنت االف گفت: 
 «پختن یه سس تهوع آوره.

 «باید یاد بگیرین به حرف بزرگترا گوش بدن. ها رو ول کرد. اونانمی شه بچه»مرد دست قالبی گفت: 

هایی هستن که راجع بهشون اینا اون بچه پولدار»االف گفت:  ها را نگاه کرد. رو به کنتمرد تاس دماغ دراز بادقت بچه
 «گفتی؟می

ان ضجه م چنحرف، سانی را که ه با این «بله. اونا اونقدر چندش أورن که بدم میاد بهشون دست بزنم.»کنت االف گفت: 
 زد، پایین آورد و زمین گذاشت. ویولت و کالوس نفس راحتی کشیدند که کنت االف او را پایین ننداخت.می

 «کنم.من که سرزنشت نمی»از دم در گفت: یکی 

ی کوچک یک چیز آلوده توی دستش نگه داشته بوده. ه هم مالید، انگار به جای یک بچههایش را بکنت االف دست
حرف دیگه بسه. فکر کنم باید همین شام بی خودی رو که درست کردند، بخوریم. همگی دنیال من بیاین  خب،»گفت: 

های ننر غذای ما رو بیارن، حسابی یزم. احتماال تا وقتی که این بچهاتاق غذاخوری تا یکمی نوشیدنی واسه خودمون بر
 «شنگولیم و برامون مهم نیست روست بیفه یا نه.
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ای گروه هورا کشیدند و به حالت رژه از آشپزخانه گذشتند و دنبال کنت االف به اتاق غذاخوری رفتند. چند نفر از اعض
 های ویولت خیره شد.ز آن مرد تاس که ایستاد و به چشما توجه نکرد، جهای به بچههیچ کس حتی ذره

ف رو ردم کنت االکم سعی میخوشگلی. اگه جای تو بودتو »های خشنش گرفت و گفت: او صورت ویولت را توی دست
ویولت به خود لرزید، و مرد تاس هر هر « عصبانی نکنم وگرنه اون ممکنه این صورت خوشگل کوچولو رو داغون کنه.

 خندید و از اتاق بیرون رفت.

لمه دویده ازنند انگار که یک عدند و دیدند که دارند نفس نفس میوقتی بودلرها توی آشپزخانه تنها ماندند تازه به خود آم
خیس شده است. فقط ویولت های خودش هم از اشک زد و کالوس فهمید که چشمضجه می باشند. سانی هم چنان

 توانستند حرف بزنند.شان نمیای هیچ کداملرزید. چند لحظهز ترس و نفرت میکرد، ولی اگریه نمی

 «ونیم بکنیم؟تناکه، وحشتناک! ویولت، چی کار میاین وحشت»باالخره کالوس گفت: 

 «ترسم.نمی دونم. می»لت گفت: ویو

 «منم همین طور.»کالوس گفت: 

 «هاکس!»سانی که گریه اش بند آمده بود، گفت: 

ار ز کردند، که کو با ریتمی خشک شروع به کوبیدن روی می« زودتر شام ما رو بیارین!»یکی از اتاق غذاخوری داد زد: 
 ای است.واقعا بی ادبانه

 «بهتره پوتانسکا رو براشون ببریم وگرنه معلوم نیست کنت االف چه بالیی سرمون بیاره.»کالوس گفت: 

داد.  ی تآیید تکانه بود، فکر کردو سرش را به نشانهویولت به ان چه آن مرد تاس راجع به داغون کردن صورتش گفت
 ر م آمد، اما حاالدر آرام بخش به نظکرد نگاه کردند؛ موقع درست کردن چه قشان به قابلمه سس که قل قل میهر دوی

 هاه فرنگیی رشتذاخوری رفتند. کاسهی خون بود. سانی توی آشپزخانه ماند و ویولت و کالوس به اتاق غشبیه یک خمره
ن کنت د. دوستای بزرگ را برد تا با آن غذا را بکشنو یک مالقهی سس پوتانسکا را کالوس برداشت و ویولت قابلمه

ه به بودلرهای یتیم ک خوردند و هیچ توجهیخندیدند. مدام نوشیدنی میل قدقد مرغ میزدند و مثحرف می االف یکریز
ه بود. ی سنگین درد گرفتت راست ویولت از نگه داشتن مالقهکردند، نداشتند. دسچرخیدند و شام را سرو میدور میز می

 ترسید سس بریزد و باز کنت االف رایست دست بود، اما مبه این فکر افتاد که از دست چپش استفاده کند اما چون را
ای هکند کدید دارد در دلش آرزو می عصبانی کند. او با درماندگی به بشقاب کنت االف خیره شد و وقتی به خود آمد،

ه ب کاش از بازار سم خریده بود و توی سس پوتانسکا ریخته بود. بالخره سرو غذا تمام شد و ویولت و کالوس سریع
را  دادند و به جای این که غذاییو خشن کنت االف و دوستانش گوش میی وحشیانه  تند. آنها به خندهآشپزخانه برگش
رفتند. درمانده تر از آن بودند که غذا بخورند. مدتی نگذشته بود که یخته بودند، بخورند، با آن ور میشان رکه توی ظرف

ها به اتاق غذاخوری رفتند تا میز را جمع کنند و یتیمروی میز کوبیدند . دوباره دوستان کنت االف با ریتمی خشک 
ز قوز کرده یپودینگ شکالت را سرو کنند. حاال دیگر معلوم بود که کنت االف و دوستانش زیادی نوشیده اند، چون روی م
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ون اندازند از راه آشپزخانه بیرها بیو بدون این که حتی نگاهی به بچه زدند. باالخره بلند شدندبودند و کمتر حرف می
 رفتند.

یز چون هنوز همه چیز رو تم»ها گفت: های کثیف بود انداخت و به یتیمکنت االف نگاهی به دور و بر اتاق که پر از ظرف
 «هاتون.راست برید تو تختکردن باید یهتونین تو اجرای امشب شرکت نکنین. اما بعد از تمیزنکردین، فکر کنم می

کرد ناراحتی اش را پنهان کند، اما با شنیدن این حرف دیگر نتوانست ساکت بماند به زمین زل زده بود و سعی می کالوس
 «مونه! شما فقط یه تخت بهمون دادین!منظورتون تخت»و داد زد: 

ه کنت الوس بالعمل شدید میخ کوب شدند و از کاز این عکسرفتند، ی تئاتری االف که داشتند بیرون میدار و دسته
ق زد، اما آرام هایش برافتد. کنت االف ابروی یک سره اش را باال برد و چشماالف نگاه کردند تا ببینند بعد چه اتفاقی می

 «تونین فردا برین شهر و یکی بخرین.خواین میاگه یه تخت دیگه می»گفت: 

 «دونین که ما هیچ پولی نداریم.شما خوب می»کالوس گفت: 

 «شما وارث یه ثروت عظیم هستین.»و با صدایی کمی بلندتر ادامه داد: « البته که دارین.»گفت: کنت االف 

ه از اون نی برسقرار نیست تا زمانی که ویولت به سن قانو»های آقای پو هنوز توی گوشش بود گفت: کالوس که حرف
 «پول استفاده بشه.

ن یک کشیده به صورت کالوس زد. کالوس نقش زمین صورت کنت االف سرخ شد. یک لحظه ساکت شد و بعد ناگها
به نظر  ای پرت شده بود وش به گوشهعینک ،ی قوزک کنت االف فاصله نداشتشد. صورتش زیاد با چشم خالکوبی شده

 اعضای گروه تئاتر خندیدند و چندتایشان دست است.ی چپش آتش گرفتهی کنت االف روی گونهرسید جای کشیدهمی
 آور.ای انجام داده، نه کاری زشت و شرمکه کنت االف کار شجاعانه زدند، انگار

 «شه.ها! اجرامون دیر میبجنبین بچه»کنت االف به همگارهایش گفت: 

 «کنی.شناسم، یه راهی واسه دوشیدن بودلرها پیدا میتویی که من می»قالبی گفت: مرد دست

ق زدند انگار فکری تو سرش بود. صدای گرومپ بلندی به گوش هایش طوری براما چشم« فعال بریم.»کنت االف گفت: 
رسید و در خانه پشت سر کنت االف و دوستان وحشتناکش بسته شد. بودلرها تو آشپزخانه تنها ماندند. ویولت کنار کالوس 

را برایش آورد.  اش بدهد، سانی چهار دست و پا خودش را به عینک کالوس رساند و آنزانو زد و او را بغل کرد تا دلداری
هق افتاد؛ البته بیشتر به خاطر حال و روز وحشتناکشان، تا درد آن کشیده. ویولت و سانی هم با او گریه کالوس به هق

هایشان را عوض کردند که های اتاق غذاخوری را فوت کردند و لباسها را شستند، شمعکنان ظرفکردند. گریهمی
ت کرده بودند. مهتاب از وی زمین، و سانی روی کوسن کوچکش که از پرده درسبخوابند؛ کالوس روی تخت، ویولت ر

کردند.می صدا گریهها تمام شب، بیدید که آنکرد، میخواب بودلرهای یتیم نگاه میتابید و اگر کسی به اتاقپنجره می
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لی باشید. پس اگر آدم خیشانس بوده ی خوشخیلآورده، مگر این که خیلیتان را در شک چیز هایی در زندگی اشکبی
حتی اگر  دم را جا بیاوردآتواند حال ی حسابی و طوالنی میدانید که اغلب یک گریهشانسی نبوده باشید، میخیلی خوش

ودند صبح روز بعد بداشتند. چون تمام شب گریه کرده ذره هم عوض نشود. بودلرهای یتیم هم همین حال راوضع یک
دند کرمی اما حس دانستند که هنوز در وضعیت وحشتناکی هستنداند. البته هر سه تایشان میدند سبک شدهکرحس می

 .شان بهتر شودمیتوانند کاری کنند که وضعیت

را  هاندهویولت و کالوس با تبر، ک .بود که توی حیاط پشتی هیزم بشکنندکنت االف در یادداشت صبحگاهی دستور داده
 .زددر همان حال سانی تکه چوبی را با تمرکز گاز می.کردندهای عملیاتی ممکن بحث میشهقو راجع به نردند کخرد می

. جا بمونیمینتونیم اواضحه که دیگه نمی» زد، گفت :الف انگشت میطور که به کبودی جای سیلی کنت اکالوس همان
 .«اکنزندگی کنم تا تو این جای وحشت دم توی خیابونامن که ترجیح می

 .«هجا یه سقفی باالی سرمونالاقل این دونه که توی خیابونا چه بالهایی سرمون میاد.اما کی می» وری کرد:آویولت یاد

وقت  به سن قانونی میرسی. اون مون استفاده کنیم نه وقتی که توشد همین حاال از ارثیهکاشکی می» کالوس گفت:
ذارن کنت االف و زنن ننگهبانان مسلح که بیرونش گشت می تا زندگی کنیمتونستیم یه قلعه بخریم و بریم اون تو می

 .«دارودسته ی تئاترش بیان تو

و تبر را کوبید و کنده ای را « کردم.اون وقت من یه کارگاه بزرگ واسه اختراعاتم درست می» ویولت با حسرت گفت:
 .«پیوتری حسابی، با یه سیستم کامپر از چرخ دنده و قرقره و سیم» دونیم کرد.

کردم، به راحتی کتابخونه ی قاضی اشتراوس اما ی بزرگ واسه خودم درست میمنم یه کتابخونه» کالوس گفت :
 .«بزرگتر

 !«آورماززدن گیر میمنم چیزهای زیادی واسه گ» که ظاهرا معنیش این بود« گیبو.» :سانی جیغ کشید

 .«مون بکنیمفتاری باید یه فکری واسه این گرما فعالا» ویولت گفت:

شاید قاضی اشتراوس موافقت کنه که مارو به فرزندی قبول کنه. اون گفت همیشه از اینکه ما بریم خونه » کالوس گفت:
 .«ش خوشحال میشه

 .«ش، نه واسه زندگی کردنبخونهاما واسه سرزدن یا استفاده از کتا» ویولت یادآور شد:
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اما وقتی  «ی خودش کنه.رو فرزند خونده مون رو براش بگیم قبول کنه که ماشاید اگه وضع» کالوس با امیدواری گفت:
داند که شدنی نیست. به فرزندی پذیرفتن، تصمیم بزرگی است و کرد، فهمید که کالوس خودش هم می ویولت نگاهش

کسان دیگری، غیر از اید که تان گاهی آرزو کردهن کار را بکند. احتماال در زندگیاحتمال ندارد کسی از روی هوس ای
 .دانستید که احتمالش خیلی کم استان میتلد، باالی سرتان بودند، اما ته دکننتان میآنهایی که بزرگ

باشیم گفت اگه سوالی داشته جا،یم سراغ آقای پو. اون، وقتی مارو گذاشت اینکنم باید برمن فکر می» ویولت گفت:
 .«تونیم به بانک زنگ بزنیممی

با آن خبر هولناک در ساحل  قای پو در ذهنش بود کهآتصویر « ال نداریم، شکایت داریم.ما که سو» فت:کالوس گ
پو  ی پو نبود، کالوس زیاد دوست نداشت اقایآقاسوزی اصال تقصیر آمد. حتی با اینکه آتششان میبیچ به طرفبرینی

 .ترسید باز خبر بدی بهشان بدهدمی را ببیند چون

رسه که باهاش تماس بگیریم. آقای پو مسئول کارهای ماست و مطمئنم اگه ای به فکرم نمیکس دیگه» ویولت گفت:
 .«برهجا میرو از این وحشتناکه، فوری ما ربدونه کنت االف چقد

ر برد. نور امیدی دکند و به جای دیگری میرسد و سوارشان مییکالوس آقای پو را مجسم کرد که با ماشینش از راه م
 .«باشه بیا هیزم هارو سریع خرد کنیم بعد بریم بانک» گفت:د. جا بولش روشن شد. هرجایی بهتر از ایند

اده مآ د و خیلی زود کلی هیزم شکستند وشان جان گرفتند و تبرشان را با سرعت به کار انداختنبودلرهای یتیم از نقشه
ی شهر را دارد. همه جا را دنبالش گشتند اما هیچ اثری از شهگفته بود نق مد که کنت االفآشدند به بانک بروند. یادشان 

شه پیدا نکردند. بعد به فکرشان رسید که نقشه باید در برج باشد اما رفتن به آنجا قدغن بود. پس بودلرها بدون آن که قن
  .پو به طرف منطقه بانکی شهر حرکت کردندامید پیدا کردن آقای مسیر خاصی در ذهن داشته باشند به

ها ی بانکها، به منطقهسازی مجسمهها و محلهفروشی گلها، محلهفروشی گوشته بچه بودلر بعد از عبور از محلهس
یابان ها از چند خبانک یاز آب گوارای آن نوشیدند. منطقه جا ایستادند و کمی آبنآی معروف رسیدند و کمی کنار فواره

 ها اول رفتند بانکشان بانک بودند. بچهمرمری بزرگی در هر طرفش، که همه هایبود با ساختمانپهن تشکیل شده

، و همه 3تساب سروینو بعد به موسسه ی اعتباری 2ولفیث ف، بعد به موسسه ی پس انداز و وام 1تراست ورثی

مدیریت  ترا گرفتند. باالخره مسئول پذیرش ساب سروینت گفت که آقای پو پایین خیابان در قسم جا سراغ آقای پو

کند. بانک مالکچوئری ساختمانی چارگوش و ساده بود. اما وقتی سه یتیم وارد آن می کار 4مالکچوئریمالی بانک 

د. باالخره از یک پیچید، وحشت کردنصداهایشان توی سالن میلولیدند و د، از هیاهوی مردمی که توی هم میشدن
ای برد که تعداد را به دفتر بزرگ بدون پنجره اهنآای پو را ببینند. او توانند آقییا مآپوش پرسیدند که نگهبان یونیفرم

  .ی پرونده توی آن بودزیادی قفسه

پشت میزی نشسته بود پر از کاغذهای تایپ « آهان، سالم.» های سردرگم بود، گفت:آقای پو که حالت صدایش مثل ادم
اش را از همسر و دو پسر وحشی یآمدند. قاب عکس کوچککننده به نظر میکه حتما مهم بودند ولی خیلی کسل شده

 .«بیاین تو»سه تلفن احاطه کرده بود که چراغ چشمک زن داشت. 

                                                           
1 Trustworthy 
2 Faithful 
3 Subservient 
4 Mulctuary 
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 .و با آقای پو دست داد. بودلرهای جوان روی سه مبل راحتی نشستند« متشکرم.» کالوس گفت:

 ت:شد توی دستمالش سرفه کند. آخرش گف که صحبت کند اما قبل از اینکه شروع کند، مجبور آقای پو دهنش را باز کرد
جا ی بعد که تصمیم گرفتین اینندارم که با شما صحبت کنم. دفعه من امروز خیلی کار دارم. واسه همین وقت زیادی»

 .«بیاین قبلش به من زنگ بزنین تا براتون وقت بذارم که ببرمتون ناهار

 «ود.طراری بضماس نگرفتیم، اما کارمون واقعا ان تاین خیلی عالیه. ببخشید که قبل از اومد» ویولت گفت:
 «یم.تونیم پیش اون بمونیه. ما نمیادم دیوونهآکنت االف » کالوس راست رفت سر اصل مطلب و گفت:

ها با وقت که این را گفت، یکی از تلفن درست همان اما« بینین کبود شده؟تو گوش کالوس. نمیاون زد » ویولت گفت:
بله.  ..نههپو هستم. چی؟ بله. بله. بله. بل» و تلفن را برداشت:« ببخشید.» :ی زنگ زد. آقای پو گفتبلند و بد صدای

 .جا هستندها آننآاموش کرده بود بعد گوشی را گذاشت و به بودلرها نگاه کرد؛ انگار که فر« متشکرم.

 «.اشت اولیه تون از اون خوب نبودهگفتیم؟ آهان، بله، کنت االف. متاسفم که بردببخشید، چی می» آقای پو گفت:

 .«اون فقط یه تخت به ما داده» کالوس گفت:

 .«کنه که یه عالمه کار سخت انجام بدیمون مارو مجبور میا»

 .«خورهاون زیادی نوشیدنی می»
ت. هفت. شش و نیم، هفت. هف. پو هستم. هفت»چون تلفن دیگری زنگ زده بود. « خوام.معذرت می» آقای پو گفت:

 د:ها نگاه کرکاغذهایش چیزی نوشت، بعد به بچه تند روی یکی ازتلفن را قطع کرد و تند« کنم.هفت. خواهش می
 .«گفتین؟ ببینین بچه ها، انجام کارهای خونه خیلی هم بد نیستببخشید راجع به کنت االف چی می»

 .«کنهاون مارو یتیم صدا می»

 .«دوستای خطرناکی داره»

 .«پول ما سوال میکنههمیشه راجع به »

 )این را سانی گفت.(« پوکو!»

تا  بچه ها، شما باید به خودتون فرصت بدین» است. او گفت:رد که نشان دهد به حد کافی شنیدهآقای پو دستش را باال ب
 .«ی جدیدتون عادت کنین. شما فقط چند روزه که اونجایینه خونهب

 .«همیم کنت ادم بدیهجا بودیم که بف قدر اون ما اون» کالوس گفت:

 اد که واقعا چیزهایی را که بودلرهاید. صورتش مهربان بود اما نشان نمینگاه کرد هاک آنتآقای پو آهی کشید و به تک
 «ا هستین؟نشآ 1"این لوکو پرنتیس"آیا شما با عبارت التین: »باشد. پرسیدگفتند باور کردهیتیم می

ها یا بیشتر احتمال داشت که معنی کلمه تر بود وها او کتابخواننآچون بین ی به کالوس نگاه کردند. ویولت و سان
 ها را با قطار پهلویخواست آنشاید آقای پو می« یو مربوط میشه؟به لوکوموت» های خارجی را بداند. او پرسید:عبارت

 .یگری ببرددخویشاوند 

که ی . یک عبارت حقوق "در مقام پدر یا مادر بودن"عنی ی "این لوکو پرنتیس"نه، » آقای پو سرش را تکان داد و گفت:
تونه با هر روشی که مناسب حت مراقبت اون هستین کنت االف میدر مورد کنت االف به کار میره. حاال که شما ت

و های خونه رکردن که کارسفم که والدین تون مجبورتون نمیابزرگ کنه، چون جای پدر شماست. متدونه شما رو می

                                                           
1In loco parentis   
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ام بدین، و متاسفم که دوستای اونا رو بیشتر از دوستای کنت االف دوست دارین، اما اینا چیزهایی هستن که باید نجا
 «چون کنت االف جای پدر شماست. فهمیدین؟ن، بهشون عادت کنی

 !«اما اون برادرم رو زد! به صورتش نگاه کنین» ویولت گفت:

رد. سرفه ک آندراورد و جلوی دهنش گرفت و چندین بار توی  جیبشزد آقای پو دستمالش را از وقتی ویولت حرف می
 .هایی که بهش زد را شنیده باشدحرف که کرد که ویولت مطمئن نبودر بلند سرفه میدق نآاو 

هرکاری که کنت االف » کشید، گفت:کرد و دور عددی خط میهایش نگاه مین طور که به یکی از کاغذآقای پو هما
بی انک از پولتون به خوتونم در این مورد هیچ کاری بکنم. من و بیل بوده که قیم شماست و من نمیدلکرده به این 
الف به خودش مربوطه. االنم گرچه دلم نمیاد که شمارو به این زودی اراه و روش قیم بودن کنت  کنیم امامحافظت می

 .«اروندن هم ندارمخبفرستم برین، ما واقعا فرصت سر 

 فرصت سرخاروندن "» ی پو آنها را نگاه کرد، صدایش را صاف کرد و گفت:بودند.آقاشان میخکوب شدهها سرجایبچه
 «ی...یعن "ندارم

ه ا کامل کرد و وقتی کر ی اولرزید، جملهخشم و نا امیدی میویولت که از « کنین.یعنی شما هیچ کمکی به ما نمی»
 ون بانک،ها بیرکالوس هم که سانی توی بغلش بود، دنبالش رفت. آنها زنگ زد، بلند شد و از اتاق رفت. فنلیکی از ت

 .دانستند چه باید بکنندبودند و نمیتوی خیابون ایستاده

 «حاال باید چی کار کنیم؟» کالوس با ناراحتی گفت:

داره . »ببرد بیرونجا ها را از آنتوانست چیزی اختراع کند که بتواند آنمان خیره شد. آرزو کرد که کاش میویولت به آس
 «.و فردا یه فکر دیگه بکنیم. شاید بتونیم سری به قاضی شتراوس بزنیم هیه خرده دیر میشه. بهتره برگردیم خون

 .«کنههمون نمیاما تو که گفتی اون کمکی ب» کالوس گفت:

 .«واسه کمک نه، واسه کتاب» ویولت گفت:

را یاد بگیرد. اگر چیزی واقعا اتفاق بیفتد، یعنی آن چیز  "مجازا"و  "واقعا"خیلی خوب است که آدم در جوانی فرق بین 
ال، اگر شما به عنوان مث. افتدکنیم که انگار دارد اتفاق مییزی مجازا اتفاق بیفتد، احساس میاما اگر چ حتما اتفاق افتاده،

مجازا از شادی بپرید هوا یعنی  زنید چون خیلی خوشحالید. اگرد هوا یعنی دارید توی هوا جست میواقعا از شادی بپری
 یمحله کنید. بودلرهای یتیم بهتان را برای کارهای دیگر ذخیره میتوانید از شادی بپرید اما انرژیوشحالید و میخخیلی 

ن کرد تو و گذاشت تا از شااوس زدند، او هم با خوشرویی دعوتکنت االف برگشتند و سری به خانه ی قاضی اشتر
ی تخاب کرد؛ کالوس چند کتاب دربارهتاب بردارند. ویولت چند کتاب درباره ی اختراعات مکانیکی اناش ککتابخانه

ایی روی تنها سه تها پیدا کرد و سانی هم کتابی را برداشت که توش پر از عکس دندان بود. بعد به اتاقشان رفتند و گرگ
 کتاب شدند. آنها این طوری مجازا از دست کنت االف جمع شدند و خوشحال و امیدوار مشغول خواندن ،تختی که داشتند

حت تی کنت االف و بوند، چون هنوز در خانهناه بردند، اما واقعا فرار نکردهها پهایشان فرار کرده و به کتابو بدبختی
که  کردندحساس میهای محبوبشان، اها با غرق کردن خود در کتاباش به عنوان قیم بودند. آنهای شیطانتاثیر روش

ها فرار مجازی کافی نبود، اما در پایان یک روز خسته کننده اند. البته در موقعیت این یتیمها فرار کردهاز دست گرفتاری
جام فرار کردند که سرانشان آرزو میخواندند و ته دلمی هایشان راالوس و سانی کتابو نومید کننده، مفید بود. ویولت، ک

. دواقعی تبدیل شو شان به یک فرارمجازی
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 جای یادداشت کُنت اُالف خودششان به آشپزخانه آمدند، بهآلود از اتاق خوابخوران و خوابها تلوتلوصبح روز بعد که بچه
 را دیدند.

 التیها پشت میز آشپزخانه نشستند و با حبچه« صبح به خیر یتیما، من فرنی تون رو توی کاسه ریختم.»کُنت گفت: 
ترسیدید ریخت، نمیتان فرنی میشناختید او یکهو برایشان خیره شدند. اگر شما کُنت ااُلف را مینگران به فرنی های

دیدند  لت و کالوس و سامیجای سم و خرده شیشه، ویوه که چیز وحشتناکی مثل سم یا خرده شیشه تویش نباشد؟ اما ب
رهای یتیم خیلی تمشک دوست داشتند، از زمان مرگ پدر و مادرشان بودل شان است.هایهایی تازه روی فرنیکه تمشک

 تمشک نخورده بودند.

می باشد ها سداشت و بررسی کرد. شاید این تمشکرا بر هاو یکی از تمشک« خیلی ممنون.»کالوس با احتیاط گفت:  
کند، می هاکوکی به تمشکنگاه مش های خوشمزه است. کنت االف که دید کالوس با چهشان شبیه تمشککه فقط شکل

کرد، آن را توی دهانش ها نگاه میتک آنسانی برداشت و همان طور که به تکرا از کاسه  هالبخند زد و یکی از تمشک
 انداخت و خورد.

ودکی ویولت سعی کرد ک« ی محبوبم بود.م تمشک میوهتمشک دوست ندارید؟ وقتی من به سن شما بود»بعد پرسید: 
رسید ظر مینه هایی بود که بهای استخوانی و لبخند مبهم، چیزهای براق، دستتصور کند اما نتوانست. چشمف را کنت اال

د، رهاست. ویولت با وجود ترسش از کنت، قاشقش را با دست راستش برداشت و شروع به خوردن فرنی کترمال بزرگ
حال خیلی گرسنه بود. کالوس هم شروع  بود؛ به هرها خورده بود پس احتماالً سمی نچون خود کنت االف از آن تمشک

هم پو بآقای »و تمشکی شده بود. کنت االف گفت: طور هم سانی که تمام صورتش فرنی ای به خوردن کرد و همین
 «ها رفته بودید پیشش.تلفن زد و گفت که شما بچه

انه بماند. ن محرم؛ یعنی امیدوار بودند که مالقاتشاها نگاهی به هم کردند. آنها انتظار داشتند که آقای پو رازداری کندبچه
م کردم، ای که من با بزرگواری براتون فراهیاد ما نتونستین با زندگیآقای پو بهم گفت که به نظر می»کنت االف گفت: 

ز شنیدن ا ها به کنت االف نگاه کردند. صورتش خیلی جدی بود، انگار کهشنوم. بچهیلی متأسفم که اینو میاخت بشین. خ
 کند.ای تعریف میبرق بود، مثل کسی که دارد لطیفه این مطلب واقعاً متأسف بود، اما چشم هایش درخشان و
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 «متأسفم که آقای پو مزاحم شما شدند.»ویولت گفت: 

خواد اینجارو مثل خونه خودتون حالم که این کارو کرد. حاال که من پدرتون هستم، دلم میخوش»کنت االف گفت: 
 «دونین.ب

ود، ب شان تنشان لرزید و با اندوه به جانشین نامناسبی که حاال آن طرف میز نشستهمهربانپدر ها با به یاد آوردن بچه
رانه گیترسم که کمی گوشهخراب بود و می های گروهخاطر اجراهن اواخر اعصاب من بای»خیره شدند. کنت االف گفت: 

 «رفتار کرده باشم.

حبتی با صها ندارد. معنی آن، بی میلی به همی جالبی است اما ربطی به رفتار کنت االف با بچهلمهک "گیرانهگوشه"
زند. این کس حرف نمینشیند و با هیچای میدیگران است و ممکن است توصیف کسی باشد که در مهمانی در گوشه

و به  کندانجام کارهای وحشتناک میدهد، آنها را مجبور به صفت، مناسب کسی نیست که به سه نفر یک تخت می
ه وشان نیست. کالوس معنی کلمگیر جزها هست اما گوشهری برای این آدمهای بسیازند. صفتصورتشان کشیده می

گیر را بلد بود و نزدیک بود بلندبلند به کاربرد غلط کنت االف بخندد، ولی صورتش هنوز کبود بود؛ این بود که گوشه
 ساکت ماند.

خواد که توی نمایش بعدیم شرکت کنید. شاید اگه توی کارم شرکت ای این که باهم بیشتر باهم باشیم، دلم میپس بر»
 «داشته باشین، کمتر در برین و به آقای پو شکایت کنین.

 را هایی که قبالً برای کنت االف کرده بود و حالشفکرش رفت به تمام بیگاری« ما باید چی کار کنیم؟» ویولت پرسید:
 نداشت که باز هم کار کند.

بزرگ  نویسی نمایشنامهخب، اسم نمایش عروسیِ حیرت انگیزه نوشته»زد، گفت: هایش برق میف که چشمکنت اال
تیپ و باهوشه که من نقشش رو بازی ما فقط یه اجرا جمعه شب این هفته داریم. داستان یه مرد خوش 1ال فانکوت

کنه. کالوس و کنن، ازدواج میعشوق زیبا و جوانش در حضور جمعیتی که شادی میی آخر، اون با مکنم. در پردهمی
 «کنن.سانی نقش بعضی از اون مردم خوشحال رو بازی می

 «ها کوتاهه. این واسه تماشاگرها عجیب نیست؟ما قدمون نسبت به آدم بزرگ»کالوس گفت: 

 «کنین.شما نقش دوتا کوتوله رو بازی می»کنت االف با حوصله گفت: 

 «من قراره چیکار کنم؟ من خیلی تو کارهای فنی ماهرم، شاید بتونم تو ساختن دکور صحنه کمکتون کنم.»ویولت پرسید: 

 «ساختن دکور صحنه؟ به هیچ وجه! دختر قشنگی مثل تو نباید پشت صحنه کار کنه.»کنت االف گفت: 

                                                           
1 Al Funcoot 
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ی کنت االف کمی باال رفت و بودلرهای یتیم این را نشانهی سرهابروی یک« اما من این کارو دوست دارم.»ویولت گفت: 
می اما من نقش مه»ماندن، ابرو برگشت سرجایش. گفت: کنت االف برای آرام  غضب تشخیص دادند. اما بعد با تالش

 «کنم.کنی که من باهاش ازدواج میروی صحنه برات دارم. تو نقش زن جوانی رو بازی می

ته ف، توی شکمش به حرکت درآمدند. درست مثل این بود که در همان لحظه آنفوالنزا گرویولت حس کرد فرنی و تمشک
وهر ش  وحشتناک بود، چه برسد به این که ـ حتی توی نمایش ـ خیلیشان باشد خیلیکه کنت االف قیم باشد. همین

 ویولت هم بشود. 

لبته . ااین نقش خیلی مهمه»شد، گفت: ش میط باعث کج شدن دهنکرد و فقکنت با لبخندی که هیچ کس را قانع نمی
اضی اشتراوس ازت بپرسه آیا منو به گی که قنداری. اونو هم وقتی می "پذیرممی"ی تو هیچ دیالوگی غیر از کلمه

 «پذیری؟همسری می

 «اضی اشتراوس؟ اون چه ربطی به این موضوع داره؟ق»ویولت با تعجب گفت: 

های نقاشی شده روی از پشت سر او، یکی از آن چشم« ه.اضی رو بازی کنقش قاون قبول کرده ن»کنت االف گفت: 
م عالوه خواستمن از غاضی اشتراوس خواستم بازی کنه چون می»به هر سه بودلر خیره شده بود.  دیوار آشپزخانه با دقت

 «ی خوبی هم باشم.بر یه پدر خوب، همسایه

خواست هرطور شده، خودش را از شر بازی در نقش عروس رد. او میولی حرفش را قطع ک« کنت االف...»ویولت گفت: 
ای رفهیه اجرای ح پدر، من مطمئن نیستم که واسه»عصبانی کردن او را نداشت. پس گفت: کنت خالص کند، اما قصد 

ی آینده د هفتهطور که باید و شاید با استعداد باشم. دوست ندارم ال فانکوت و شما رو بدنام کنم. به عالوه توی چتاون
 «خیلی گرفتار کارکردن روی اختراعاتم و یاد گرفتن پختن روست بیفم.

 را خیلی تند گفت چون یاد رفتار کنت االف سر آن شام افتاد. هااو این

داد، چانه او را نوازش میهای عنکبوتی اش کرد و با یکی از دستولت نگاه میکنت االف درحالی که به عمق چشمان وی
هت گفته کنم آقای پو بدم داوطلبانه شرکت کنی، اما فکر میکنی. من ترجیح میتوی این نمایش شرکت می تو»گفت: 

ی ف کنت االف به آرامی چانهیهای تیز و کثناخن« م و تو هم باید اطاعت کنی.نم بهت دستور بدوتباشه که من می
ف ویولت را رها کرد و بدون هیچ حرفی بیرون رفت، اتاق ویولت را خراشید و او به خود لرزید. وقتی که بالخره کنت اال

 رفت.های سنگین اورا شنیدند که از پلکان برج ممنوع باال میخیلی ساکت بود. بودلرها صدای قدم

م ه کنم بد نیست توی نمایش باشیم. مثل این که نمایش براش خیلی مهمه و ماخب، فکر می» با تردید گفت: کالوس
 «روی اونو باال بیاریم.خوایم اون نمی

 «کنه یه قصدی داشته باشه.ماما م: »ویولت گفت 

 «ها سمی شده باشن؟کنی اون تمشکتو که فکر نمی»کالوس گفت: 

 «نداره.ی ماست. کشتن ما نفعی براش ارثیه نه. کنت االف دنبال»ویولت گفت: 
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 اما چه نفعی داره مکه مارو مجبور کنه تو نمایش احمقانش باشیم؟ـ 

ستاده ه کنار خواهرش ایهای فرنی را بشوید. کالوس کاشد که کاسهبعد پ« دونم.نمی»ویولت با درماندگی اعتراف کرد: 
فکر  بندم که اون تودونستیم. شرط میکاش ما چیزای بیشتری از قانون ارث می»کرد، گفت: ها را خشک میبود و ظرف

 «تونه باشه.اش چی میدونم نقشه باال کشیدن داروندار ماست اما نمی

 « دونه.های حقوقی رو میی جملهفکر کنم بشه از آقای پو سؤال کرد. اون همه»ویولت با شک گفت: 

گه ما پیشش رفتیم. شاید باید با قاضی زنه و بهش میاما احتماالً اون بازم به کنت االف زنگ می»کالوس گفت: 
 «دونه.چیز رو درباره قانون میاضیه، پس حتماً همه اشتراوس صحبت کنیم. اون ق

 «ما ازش سؤال کردیم.ی االفه و ممکنه بهش بگه که اما اونم همسایه»ویولت جواب داد: 

تونیم ما چطور می»داشت. گفت: رفت برمیتوی فکر میطور که اغلب وقتی حسابی کالوس عینکش را برداشت؛ همان
ن احتماالً منظرش چیزی شبیه ای« کتاب!»ناگهان سانی جیغ زد:« ؟دربیاریمبدون این که االف متوجه بشه از قانون سر

ردوشان به . هکتاباما باعث شد که ویولت و کالوس به هم نگاه کنند.  «ممکنه لطفاً یکی صورت منو پاک کنه؟»بود: 

امروزمون  ایکنت االف بر»به قانون ارث دارد. ویولت گفت:  کردند: حتماً قاضی اشتراوس کتابی راجبیک چیز فکر می
 « کاری تعیین نکرده پس آزادیم بریم دیدن قاضی اشتراوس و کتابخونش.

 «دونی فکر نکنم امروز کتابی راجب به گرگها بردارم.آره، درسته. می»کالوس لبخند زد و گفت:

 «دارم. دوست دارم راجب به قانون ارث بخونم.منم کتاب مهندسی مکانیک برنمی»ویولت گفت:

گیر وشهخوایم گش بریم و ماهم که نمیتونیم زود به دیدنب بیاین بریم. قاضی اشتراوس گفت ما میخ»کالوس گفت:
جا به کار برده بود، بودلرهای یتیم همگی خندیدند؛ حتی ساتی که قدر بیبا گفتن کلمه ای که کنت االف آن« باشیم.

های ت آشپزخانه گذاشتند که با آن چشمتوی کابین های شسته را سر جایشخیلی زود کاسهکلمه زیادی بلد نبود. آنها 
خواستند ها میچیزی نمانده بود و بچهن به خانه بغلی دویدند. تا جمعه، کرد. بعد هر سه تایشانقاشی شده نگاهشان می

ی کنت االف سردربیاورند.هرچه زود تر از نقشه
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خواهد چیزی ها جورواجور هستند. هرکسی میطور باشد، چون آدمهای جورواجوری هست، باید هم ایندر دنیا کتاب

های های ناگواری که برای بچهها اتفاقهای وحشتناکی که در آنمتفاوت از دیگری بخواند. مثالً کسانی که از داستان

 کس دوست نداردجور کتاب هست که هیچآید باید فوراً این کتاب را زمین بگذارند. اما یکبدشان می افتد،کوچک می

اند و خواندنشان بسیار های حقوقی، طوالنی و مبهماست. معروف است که کتاب "کتاب های حقوقی"بخواند و آن 

ینجا یعنی ا -است.  "انگیزه"ها یک برای آنکنند. پول مشکل است. به همین دلیل است که خیلی از وکال، پول پارو می

های طوالنی و مبهم و مشکل را تا حاضر شوند آن کتاب - "ای به آن نداردای برای تشویق کسانی که عالقهجایزه"

ن لکه ایها یک خروار پول نبود بی آنها به کل فرق داشت. انگیزهی بودلرها برای خواندن این کتاببخوانند. البته انگیزه

بود که جلوی کنت االف را بگیرند که برای به چنگ آوردن یک خروار پول، بالیی سر آنها نیاورد. اما حتی با این انگیزه 

  ی غاضی اشتراوس کار خیلی خیلی خیلی سختی بود.هم خواندن کتاب های قانون کتابخانه

ها را آورده بود تو و بالفاصله به او بچه!« خدای من»خوانند، گفت: ها چه کتابی میوقتی قاضی اشتراوس دید که بچه

من فکر »ی باشکوهش تنها گذاشته بود. ها را در کتابخانهاش را انجام دهد و آنحیاط خلوت رفته بود تا کارهای باغبانی

 خواهید اونهای آمریکای شمالی و دندون عالقه دارین. مطمئنین که میکردم شما به مهندسی مکانیک و حیوونمی

 «تاب های قطور حقوقی رو بخونین؟ حتی منم که سروکارم با قانونه، دوست ندارم اونارو بخونم.ک

 «به نظرم که خیلی جالبن، خانم شتراوس.»ویولت دروغکی گفت: 

خوایم. واسه همینه که مجذوب این طور. من و ویولت یه اطالعاتی درمورد قانون میبه نظر منم همین»کالوس گفت: 

 «م.ها شدیکتاب

خب، اما سانی احتماال عالقه نداره. شاید اون دوست داشته باشه که بیاد و تو باغبونی به من »قاضی اشتراوس گفت: 

 «کمک کنه.
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ن با کار خواهر و برادرم رو که داردم تا این که بیمن باغبونی رو بیشتر ترجیح می»یعنی که « وی پی!»سانی جیغ زد: 

 «تماشا کنم. رن،های حقوقی کلنجار میکتاب

 « پس لطفاً مواظب باشید خاک نخوره.»برد، گفت: کالوس که داشت سانی را به طرف قاضی می

 «خوایم اون سر اجرای بزرگ مریض بشه.البته، ما که نمی»قاصی اشتراوس گفت: 

 «د؟ایزدهشما واسه اجرای نمایش هیجان» ویولت و کالوس نگاهی به هم کردند. ویولت با تردید پرسید: 

خواست روی صحنه برنامه اجرا اوه، بله. از وقتی دختر کوچکی بودم، دلم می»صورت قاضی اشتراوس شکفت و گفت: 

کنم. و حاال کنت االف به من این فرصت را داده تا به آرزوی زندگیم برسم. مگه شما از این که که تو تئاتر شرکت کنین 

 «هیجان زده نیستین؟

 «م.فکر کنم باشی»ویولت گفت: 

ولت و هایش سانی. رفت بیرون، و ویهایش ستاره بود و توی دستتوی چشم« البته که هستین.»قاضی اشتراوس گفت: 

 کالوس به هم نگاه کردند و آه کشیدند.

 «هایی داره.ی هنرپیشگیه. هیچ وقت باورش نمیشه که کنت االف یه نقشهاون شیفته»کالوس گفت: 

ه کنه بکنه، اون قاضیه و احتماالً مثل آقای پو شروع میال اون بهمون کمک نمیبه هرح»ویولت با دلخوری گفت: 

 «"این لوکو پرنتیس"سخنرانی راجب به قیم بودن و 

برای همینه که ما باید یه دلیل قانونی پیدا کنیم که جلوی اجرا رو بگیریم. هنوز چیزی پیدا »کالوس جدی گفت: 

 «نکردی؟

، چیز به دردبخوری که نه. پنجاه سال پیش»کرد، نگاه کرد و گفت: که رویش یادداشت میای ویلت یک تکه کاغذ باطله

اش به ارث گذاشته بوده اما برای سه تا پسرش هیچی. پسرهایش سعی زنی بود که یک عالمه پول برای سمور خانگی

 «کردند ثابت کنن زنه دیوونه بوده، تا پول به خودشون برسه.

 «شه؟می بعدش چی»کالوس پرسید: 

 «ها رو از فرهنگ لغت دربیارم.فکر کنم سموره مرده اما مطمئن نیستم فکر کنم معنی کلمه»ویولت گفت: 

 «به هرحال فکر نکنم این کمکی به ما بکنه.»کالوس گفت: 

 «ایم، تا پولمون رو به چنگ بیاره.خواد ثابت کنه ما دیوونهشاید کنت االف می»ویولت گفت: 

 «ایم؟کنه ما دیوونهانگیز ثابت میما شرکت کردن ما در عروسی حیرتا»کالوس پرسید: 
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 «رسه. تو چیزی پیدا کردی؟دونم عقلم به جایی نمینمی»ویولت گفت: 

در زمان همون خانوم سموریه، یه گروه هنرپیشه، نمایش »زد گقت: کالوس درحالی که کتاب بزرگی را به سرعت ورق می

 «اجرا کردند. مکبث شکسپیر رو بدون لباس 

 «منظورت اینه که همشون روی صحنه لخت بودن؟»ویولت سرخ شد. 

دونستنش  کنم این بدرد ما بخوره. فقطفقط یکمی. پلیس اومد و نمایش رو تعطیل کرد. فکر نمی»کالوس با لبخند گفت: 

 «جالبه.

ایش خواد روی این نمکه دلم نمی شاید کنت االف خیاالتی واسه ما نداشته باشه. با این»ویولت آهی کشید و گفت: 

 «خواد با ما صمیمی بشه.ی ما بیخودیه. شاید اون واقعا میباشم، اما دلشوره

 «تونی این رو بگی؟ اون من رو زده.چطور می»کالوس داد زد: 

ین ا تونه با گذاشتن ما در یک نمایش، ثروتمون رو بدست بیاره. چشمام از خوندنجوری نمیاون هیچ»ویولت گفت: 

 «رم بیرون تو باغبونی به قاضی اشتراوس کمک کنم.فایده خسته شده کالوس. من میهای بیکتاب

رفت،  نگاه کرد و حس کرد در نومیدی فرو رفته است. چیزی به روز کالوس خواهرش را که از کتابخوانه بیرون می

وس ارد، چه برسد به این که جلوی او را  بگیرد. کالنمایش نمانده بود و او حتی نتوانسته بود بفهمد کنت االف چه خیالی د

 تواند هر مشکلی را حل کند، اما حاال چندان مطمئن نبود.تمام عمرش معتقد بود که اگر کسی زیاد کتاب بخواند، می

ون. کنت االف منو فرستاده دنبالت»صدایی از دم در به گوش رسید که کالوس را از افکارش بیرون کشید. « آهای شماها!»

 «باید فوری برگردین خونه.

 -همان که بجای دست، قالب داشت  -های کنت االف را دید که دم در ایستاده بود. کالوس برگشت و یکی از دوست

های چشم «کنین؟خب، شما دارین تو این اتاق بوگندو چی کار می»آمد با صدای گرفته پرسید: او که به طرف کالوس می

چرا داری اینو »او به تندی گفت:  «قانون ارث و استلزامات آن.»ان یکی از کتاب هارا خواند: اش را تنگ و عنوخروسی

 «خونی؟می

 « خونمش؟کنی دارم میچرا فکر می»کالوس گفت: 

ما به کنم دیگه نباید بذارن شفکر می»ی کالوس گذاشت. های وحشتناکش را روی شانهو یکی از قالب« ببین بچه،» 

خوایم که یه پسر فسقلی فکرای گنده توی سرش باشه. خواهرت و اون بیاین؛ القل تا جمعه. ما که نمیاین کتابخونه 

 «ریخت کجان؟ی بیبچه

 اش قالب را انداخت.و با تکان دادن شانه« توی باغ.»کالوس گفت: 
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 «ری بیاریشون؟چرا نمی»

شت، آنقدر نزدیک بود که اجزای صورتش در مرد خم شد تا جایی که صورتش با صورت کالوس فقط یک ذره فاصله دا

تنها »زد. با هر کلمه بوی گندی از دهنش بیرون می« خب به من گوش بده، فسقلی،»چشم کالوس محو شدند. گفت: 

ی نشده زنده اش عملذاره تا نقشهعلتی که کنت االف شمارو تیکه تیکه نکرده اینه که پولتون رو به چنگ بیاره. اون می

ا اینو از خودت بپرس کرم کتاب کوچولو، چرا اون باید بعد از این که پولتون رو به جیب زد شمارو زنده بذاره؟ بمونید. ام

 «یاد؟کنی بعدش چی به سرتون میفکر می

 شود.زند، تمام وجودش از سرما منجمد میکالوس حس کرد که همان طور که مرد وحشتناک حرف می

طور لرزند انگار که تشنج گرفته باشد. همانبود. دید که دست و پایش بی اختیار می قدر نترسیدهدر تمام عمرش هرگز آن

ت توانسکالوس نمی...« آه »آمد. های سانی درمیکرد چیزی بگوید، از دهنش صداهای عجیبی مثل کلمهکه سعی می

 ...« آه »کلماتش را کامل کند.

وقتش که بشه، کنت االف ممکنه »بکند به آرامی گفت: مرد دست قالبی بدون این که توجهی به صداهای کالوس 

ایستاد و هردو قالبش را جلوی صورت « کردم.شمارو بسپاره دست من. پس اگه جای شما بودم رفتارم رو کمی بهتر می

تا رم ی جنابعالی میحاال با اجازه»تر به نظر برسد. کالوس گرفت طوری که نو چراغ مطالعه را منعکس کند تا خطرناک

 «ی تورو بیارم.خواهرهای یتیم بیچاره

ای آنجا بنشیند تا حالش جا بیاید. اما فکروخیال راحتش با رفتن او کالوس حس کرد بدنش سست شده و باید لحظه 

ه شکست ی کنت االف را بآخرین فرصتی که بتواند نقشه گذاشت. این آخرین دقایقش در آن کتابخانه بود و احتماالً نمی

زد، کرد؟ با شنیدن صدای نامفهوم مرد دست قالبی که با قاضی اشتراوس توی باغ حرف میاما چه کار باید میبکشاند. 

های کالوس هول هولکی به دوروبر کتابخانه نگاهی انداخت تا چیز مفیدی پیدا کند. بعد، درست وقتی که صدای قدم

از شلوارش درآورد کتاب را زیر آن گذاشت و دوباره با  مرد را شنید کتابی دید و به سرعت آن را برداشت، پیراهنش را

عجله پیراهن را توی شلوارش چپاند. درسست همان موقع مرد دست قالبی به کتابخانه برگشت و ویولت همراهش بود 

 کرد قالبش را گاز بگیرد بغل کرده بود. و سانی را که بی نتیجه سعی می

از این که مرد بتواند ورندازش کند، از در بیرون زد. تند تند جلوتر از  و قبل« من آماده رفتنم.»کالوس زود گفت: 

رفت به امید این که کسی نفهمد چیزی مثل کتاب زیر پیراهنش ورقلمبیده. شاید، فقط شاید، کتابی خواهرهایش راه می

 شان را نجات دهد.توانست زندگیکرد میکه داشت قاچاقی از کتابخانه خارج می
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ها که پدر و مادرشان زنده بودند، اش بود. آن وقتکالوس تمام شب بیدار ماند و کتاب خواند. البته این کار مورد عالقه

ه هایش را باز نگخواند که دیگر از زور خواب نتواند چشمشد و با چراغ قوه آن قدر کتاب میها زیر مالفه پنهان میشب

دید که او خواب است و همچنان تو یک دستش چراغ قوه است و آمد بیدارش کند، میش میها که پدردارد. بعضی صبح

 تو دست دیگرش کتاب. اما البته در این شب خاص، اوضاع خیلی فرق داشت.

اهی به خواند. گاش را میهای نیمه بسته، در نور مالیم مهتاب، کتاب قاچاقیکالوس کنار پنجره ایستاده بود و با چشم

 زد و مدام این دنده به آنکرد. ویولت ناآرام روی تخت قلمبه سلمبه خوابیده بود، و خیلی غلت میرهایش نگاه میخواه

ست. ی کوچکی از پارچه اآمد گولهی پرده فرو رفته بود که به نظر می، طوری توی کُپهشد. و سانی هم مثل کرمدنده می

خود امیدوارشان کند و شک داشت آن خواست بیبود، چون نمیکالوس به خواهرهایش چیزی راجع به کتاب نگفته 

 کتاب بتواند کمکشان کند تا از آن مخمصه بیرون بیایند.

ش روی هایشد. پلکتر میتر و خستهگذشت، کالوس خستهکتاب، طوالنی و خواندنش سخت بود و هرچه که از شب می

 خواند، اما بعدخواند، یک جمله را چند بار میجمله را چند بار می خواند، یکافتاد و گاهی یک جمله را چند بار میهم می

که تکه ها تهای همدست کُنت اُالف که توی کتابخانه دیده بود، افتاد، و تصور کرد با آن قالبوقتی به یاد برق قالب

های نوارهایی برید تا صورتای کاغذ پیدا کرد و آن را به شود، پاک خواب از سرش پرید و به خواندن ادامه داد. تکهمی

 ها عالمت گذاری کند.جاهای مهم کتاب را با آن

تا وقت سحر که نور بیرون خاکستری شد، کالوس تمام آنچه را که الزم بود بداند، پیدا کرده بود. امیدهای او همراه با 

 پاورچین پاورچین به طرف در ها شروع به خواندن کردند، کالوسخورشید طلوع کردند. سرانجام وقتی که اولین پرنده

 ی پرده پنهان بود را بیدار نکند. بهکه هنوز الی کپه صدا آن را باز کرد که ویولت ناآرام یا سانیاتاق خواب رفت و بی

 آشپزخانه رفت و منتظر کنت االف نشست.
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شد،  ف که وارد آشپزخانهآید. کنت ااُلهای برج پایین میزیاد طول نکشید که شنید کنت االف تاپ تاپ کنان از پله

لبخندی تمسخر آمیز و الکی روی صورتش "که اینجا یعنی  .کالوس را دید که پشت میز نشسته است. پوزخندی زد

 ."نشست

 «سالم یتیم. زود بیدار شدی.»کنت گفت: 

ن تموم م»گفت: کرد که ظاهرش آرام است. انگار که زرهی نامرئی پوشیده باشد. زد اما حس میقلب کالوس تند تند می

قانون  اسمش»کالوس کتاب را روی میز گذاشت که کنت االف آن را ببیند. « خوندم.شب بیدار بودم و این کتاب رو می

 «. من چیزهای خیلی جالبی ازش یاد گرفتم.نکاحه

 اش درآورده بود، کنار گذاشت و نشست.ای که برای صبحانهوقتی کنت الف کتاب را دید، بطری نوشیدنی

 «یعنی ازدواج. "نکاح"»وس گفت: کال

 «دونم یعنی چی. اون کتاب رو از کجا آوردی؟خودم می»کنت االف غرید: 

 «همیدم.تو رو فی ت. چیزی که مهمه اینه که من نقشهی قاضی اشتراوس، اما این مهم نیساز کتابخونه»کالوس گفت: 

 «من چیه کرم کتاب کوچولو؟؟ بگو ببینم نقشه یجداً »د، گفت: اش را  باال برده بوکنت االف که ابروی یک سره

واند: خکالوس این توهین را نادیده گرفت و کتاب را از جایی که با کاغذ عالمت گذاشته بود، باز کرد و با صدای بلند 

از  "می پذیرم"ما بسیار ساده است. استلزامات آن به شرح ذیل اند: حضور یک قاضی، اظهار ی قانون ازدواج در جامعه»

کالوس کتاب را پایین گذاشت و رو به کنت االف « سوی عروس و داماد، و امضای یک سند رسمی به دست خود عروس.

و ورقه رو در حضور قاضی اشتراوس امضا کنه، به طور قانونی ازدواج کرده. این  "می پذیرم"اگه خواهرم بگه »گفت: 

جازاً با ویولت باه. تو م عروسی نفرت انگیزباشه، باید  رت انگیزعروسی حیخوای اجرا کنی نباید اسمش نمایشی که تو می

 «کنی! این عروسی یه نمایش نیست، بلکه یه عروسی راستکی و قانونیه.کنی بلکه واقعاً با اونازدواج میازدواج نمی

 «خواهرت اونقدر بزرگ نیست که ازدواج کنه.»خشنی کرد و گفت: ی کنت االف خنده

 «تونی گولم بزنی.دونم، تو نمیی قیّم قانونیش ازدواج کنه. من اینو هم میتونه با اجازهمیاون »کالوس گفت: 

اما واسه چی من باید بخوام که واقعاً با خواهرت ازدواج کنم؟ درسته که اون خوشگله، اما مردی مثل »کنت االف پرسید: 

 «تونه هر چند تا زن که بخواد داشته باشه.من می

شوهر قانونی این حق را دارد تا هر پولی را که به »ری از قانون نکاح را باز کرد و با صدای بلند خواند: کالوس بخش دیگ

زدواج تو با خواهر من ا»کالوس پیروزمندانه به کنت االف خیره شد. « اش تعلق دارد، در اختیار داشته باشد.همسر قانونی
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زها رو اش رو کشید، اما وقتی که من این چیالبته این جیزیه که نقشه ی بودلر رو به چنگ بیاری!کنی تا ثروت خانوادهمی

 «شی!شه خودت هم زندونی مینشون آقای پو بدم، نمایش تو اجرا نمی

های کنت االف بیشتر از قبل برق زد و همچنان پوزخند وری صورتش بود. کالوس فکر کرده بود که وقتی آن چشم

خیلی عصبانی و حتی خشن خواهد شد. او که قبال فقط به این دلیل که به جای روست چیزها را بگوید، این مرد خطرناک 

بیشتر خشمگین  اش فاش شدهبیف برایش سس یوتانسکا درست کرده بودند حسابی عصبانی شده بود، حتماً از این که نقشه

 زدند.ع هوا حرف میشد. اما کنت االف آنجا نشست بود و آنقدر آرام بود که انگار داشتند راجع به وضمی

ه آزاد افتم زندون و تو اون دو تا یتیم دیگفکر کنم تو مچ منو گرفتی. حق با توئه. من می»کنت االف به سادگی گفت: 

جع به پیروزی بزرگ تو و کشف چی زو راخوان همهپری خواهراتو بیدار کنی؟ حتم دارم اونا میشین. حاال، چرا نمیمی

 .«ی شیطانی من بدونننقشه

ت. چرا ای گفته اسی زیرکانهزد، انگار که همین حاال لطیفهکالوس با دقت به کنت الف نگاه کرد. او هنوز هم لبخند می

فرار  هایش را جمع کند ودوید که لباسکند و با نمیکرد یا از حرص موهایش را نمیاو با عصبانیت کالوس را تهدید نمی

و به اتاق « رم که به خواهرام بگم.خب، من می»س فکرش را کرده بود. گفت: کند؟ وضع اصالً آنجور نبود که کالو

 ها پنهان بود.خوابش برگشت. ویولت هنوز روی تخت خوابیده بود و سانی هنوز الی پرده

کالوس ویولت را بیدار کرد. هنوز درست و حسابی خواب از سر او نپریده بود، که کالوس شروع کرد به تعریف ماجرا: 

تمام شب بیدار موندم و کتاب خوندم و فهمیدم که کنت االف چه خیالی داره. اون نقشه کشیده که وقتی تو و قاضی من »

کنین که کارتون فقط یه نمایشه، واقعاً با تو ازدواج کنه و شوهرت بشه تا بتونه پول پدر و مادرمون اشتراوس و بقیه فکر می

 «رو باال بکشه و از شرّ ما هم خالص بشه.

 «با من ازدواج کنه؟ اون  فقط یه نمایشه. واقعاًتونه اون چطور می»ویولت پرسید: 

و قانون نکاح را باال نگه داشت تابه خواهرش نشان  –تنها استلزامات قانونی ازدواج در این جامعه »کالوس توضیح داد: 

ی سندی به دست خودت در حضور یه از طرف تو و امضا "می پذیرم"گفتن » –دهد که این اطالعات را از کجا آورده 

 «قاضی، مثل قاضی اشتراوسه!

 «اما مطمئناً من اونقدر بزرگ نیستم که ازدواج کنم. فقط چهارده سالمه.»ویولت گفت: 

 شانر صورت کسب اجازه از قیّم قانونیدختران زیر هیجده سال د»کالوس یک قسمت دیگر کتاب را آورد و گفت: 

 «که قیّم قانونی تو همون کنت االفه.توانند ازدواج کنند. می

 «وای نه! حاال باید چی کار کنیم؟»ویولت فریاد زد: 

http://www.pioneer-life.ir/


   ی پیشتاززندگ 

 شروع ناگوار                                
 

 

 
 های بدشانسبچه

باید اینو نشون آقای پو بدیم تا اون باألخره باور کنه که کنت االف فکر بدی تو »کالوس به کتاب اشاره کرد و گفت: 

 «م تا بانک باز بشه اونجا باشیم.تونیکنم، لباس بپوش . ما میسرشه. زود باش، تا من سانی رو بیدار می

ها کند بود، سری به تأیید تکان داد و فوراً از تخت پایین آمد و سر کارتن لباس رفت تا لباس ویولت که معموال صبح

 ها رفت تا خواهر کوچکش را بیار کند.ی پردهی پیدا کند. کالوس هم به طرف کپهمناسب

 «سانی.»کرد سر خواهرش است. ی جایی گذاشت که فکر میرا رو و دستش« سانی.»انی صا زد: او را با مهرب

ز اها را کنار زد تا کوچک ترین بچه بودلر را بیدار کند. بو تای رویی پرده« سانی!»جوابی نیامد. کالوس دوباره صدا زد: 

نار زد اما خواهر کوچکش نبود. ها را کای دیگر. او تمام الیهی پرده چیزی نبود غیر از چردهاما زیر آن الیه« سانی!»گفت: 

و دور و بر اتاق را نگاه کرد. ویولت لباسی را که دستش بود، زمین انداخت و او هم دنبال سانی گشت. « سانی!»داد زد: 

 ای را گشتند؛ زیر تخت و حتی توی کراتن را. اما سانی نبود.ها هر گوشهآن

 «ای نیست که فرار کنه.کجا ممکنه باشه؟ سانی بچه»ویولت با نگرانی پرسید: 

دو بچه برگشتند. کنت االف دم در ایستاده بود و ویولت و « واقعا کجا ممکنه باشه؟»صدایی از پشت سرشان گفت: 

باشد. ای گفتهزد؛ انگار که همان لحظه لطیفهتر بود وهنوز لبخند میهایش از همیشه براقکرد. چشمکالوس را نگاه می
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 «پناهه.ای که اینقدر کوچیک و بیبله. این واقعا عجیبه که یک بچه یکهو غیبش بزنه، اونم بچه»امه داد: کنت االف اد

 «سانی کجاست؟ چی کارش کردی؟»ویولت داد زد: 

چه  های کوچیکشاما از طرف دیگه آدم با این چشم»کنت االف انگار نه انگار که صدای ویولت را شنیده باشد، گفت: 

 «بینیم.ی میمون چیز خیلی عجیببینه. فکر کنم اگه شما دو تا یتیم دنبال من بیاین حیاط پشتی، همهمی چیزهای بزرگی

بچه بودلرها چیزی نگفتند، اما دنبال کنت االف راه افتادند و از در پشتی بیرون رفتند. ویولت دور و بر حیاط کوچک و 

دند، ی هیزمی که درست کرده بودند. تودهتند دیگر آنجا نیامده بونامرتب را نگاه کرد. از روزی که او و کالوس هیزم شکس

هیچ دلیل فقط برای خوشایند خودش مجبورشان کرده بود هیزم هنوز دست نخورده همان جا بود؛ انگار کنت االف بی

لی چیز غیر معمو لرزید اما هر چه با دقت اینجا و آنجا را نگاه کردخورد کنند. ویولت که هنوز لباس خواب تنش بود، می

 ندید.

 «کنین. به عنوان دو تا بچه کتابخون، واقعاً خنگین.جای درست رو نگاه نمی»کنت االف گفت: 

وض های واقعی توی صورتش. در عهایش نگاه کند؛ یعنی چشمویولت به سمت کنت االف برگشت اما نتوانست یه چشم

 کرد، دید. بعد کم کمها نگاه مین شروع مکالمات بودلرها به آنبه پاهای او خیره شد و چشم خالکوبی شده را که از زما

اش رسید و دید که او با دست دراز ی استخوانیاالف به باالتنههای نامرتب کنت سرش را باال آورد و بعد از دیدن لباس

ز رج ممنوع افتاد. برج اکند. ویولت امتداد دست او را با نگاه دنبال کرد و چشمش به باش به باال اشاره میاستخوانی

ره آمد قفس پرنده باشد، در قاب پنجهای کثیفی ساخته شده بود و فقط یک پنجره داشت و چیزی که به نظر میسنگ

 شد.دیده می
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ر باد، مثل پرچمی دای را دید که ویولت دوباره نگاه کرد. قفس پرنده« وای نه!»کالوس با صدای ترسان و آهسته گفت: 

خورد، و توی قفس، سانی کوچولوی وحشت زده بود. وقتی ویولت به دقت نگاه کرد، دید ی برج تاب میتوی قاب پنجره

 که نوار چسب پهنی روی دهن خواهرش چسبیده و بدنش طناب پیچ شده. کامالً تو تله افتاده بود.

 «ه!ولش کن! اون که کاری با تو نداشته! اون فقط یه بچه کوچولوئ»ویولت به کنت االف گفت: 

خواهد ولش کنم، این کارو خب، حاال که واقعاً دلت می»نشست، گفت: ی درختی میکنت االف که داشت روی کنده

خوام یا بهتر بگم، از همکارم ب –تونه بفهمه که اگه ولش کنم ی لوس احمقی مثل تو هم میکنم. اما مطمئنا حتی بچهمی

ردن نه متره، که واسه ول کین افتادن جون سالم به در نبره. اون برج، سانی کوچولوی بیچاره ممکنه از زم –که ولش کنه 

 «ی کوچولو حتی اگه تو قفس باشه زیادی بلنده. اما اگه اصرار داری...یه بچه

 «نه! این کارو نکن!»کالوس فریاد زد: 

زش نسیم آرام تکان های کنت االف نگاه کرد و بعد به آن قفس کوچک که از برج آویزان بود و با وویولت به چشم

دید که داشت به پایین سقوط کند. در ذهنش او را میخورد. او سانی را مجسم کرد که از وحشت دارد قالب تهی میمی

کنم! اون فقط یه بچه ست. ما هر کاری بگی خواهش می»کرد. اشک را در چشمانش حس کرد، به االف گفت: می

 «کنیم، هر کاری. فقط به اون صدمه نزن.می

هر »هایش خیره شد. به طرف ویولت خم شد و به چشم« هر کاری؟»کنت االف که ابرویش را باال برده بود، پرسید: 

 «کاری؟ یعنی مثالً منظورت ازدواج با من توی اجرای فردا شبه؟

د که یشد. فهمویولت به او خیره شد. احساس عجیبی تو شکمش داشت، انگار خودش بود که از ارتفاع زیادی پرت می

ی واقعا ترسناک االف این است که جدا از تمام پلیدی هایش، خیلی هم زیرک است. او فقط یک جانور مست متعفن جنبه

 نبود، بلکه بک جانور مست متعفن باهوش بود.

رین کردی، من یکی از ساکت ترین  و ناقالتخوندی و اتهامات منو لیست میوقتی تو داشتب کتاب می»کنت االف گفت: 

م پشت بینای میوستامو فرستادم که سانی کوچولو رو از اتاق خوابتون بدزده. اون اآلن کامالً در امانه. اما من اونو ترکهد

 «سر یه قاطر چموش.

 «خواهر ما ترکه نیست.»کالوس گفت: 

ر دارین ره. درست مثل شما که اصراخواد نمییه قاطر چموش به اون طرفی که صاحبش می»کنت االف توضیح داد: 

ه کنه کگه که قاطر چموش فقط وقتی در جهت درست حرکت میای بهتون میهای منو خراب کنین. هر قاطرچینقشه

خواد و از ترکه کنه، چون پاداش غذا رو مییه هویج جلوش باشه و یه ترکه پشت سرش. اون به طرف هویج حرکت می

کنین تا مجازات از دست دادن ر هم شما هر کاری من بگم میخواد.  همین طوکنه، چون مجازات درد رو نمیدوری می
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خواهرتون رو نکشین و پاداشتون رو که زنده موندن اونه بگیرین. حاال، ویولت، بذار دوباره ازت بپرسم: با من ازدواج 

 «کنی؟می

 ویولت آب دهنش را قورت داد و به خالکوبی قوزک پای کنت االف نگاه کرد. صدایش در نیامد.

تناکه خیلی وحش»و موهای ویولت را نوازش کرد. « حاال بیاین.»کرد صدایش مهربان باشد، گفت: ت االف که سعی میکن

ی من زندگی کنی؟ تو دختر خوشگلی هستی؛ بعد از عروسی، من مثل برادر من باشی و تا آخر عمر، توی خونه که عروس

 «کنم.و خواهرت کلکت رو نمی

 ه هر شب باید کنار کنت االف بخوابد و هر صبح نگاهش به این مرد هولناک بیفتد. مجسمویولت در ذهنش تصور کرد ک

 –حتی شاید هر شب  –ها ی عمرش روزها گوشه و کنار خانه سرگردان است تا از او دوری کند و شبکرد که در بقیه

 ه چه جوابی باید بدهد. سر انجامپناهش نگاه کرد، فهمید کبرای دوستان وحشتناکش غذا بپزد. اما وقتی به خواهر بی

 «کنم.اگه سانی رو ول کنی من باهات ازدواج می»گفت: 

کنم، اما بعد از اجرای فردا شب. تو این فاصله، اون به دالیل امنیتی توی برج من سانی رو ول می»کنت االف جواب داد: 

به  دن تا شما فکریره نگهبانی میبرج می کنم که دستیارای من جلوی دری که به پلکانمونه، و بهتون اخطار میمی

 «سرتون نزنه.

 «تو آدم کثیفی هستس.»کالوس با خشم گفت: 

ست آوردن نقصی واسه به دممکنه من آدم کثیفی باشم، اما تونستم روش بی»اما کنت االف فقط دوباره لبخند زد و گفت: 

های بلند به طرف ای حرف، با قدمبا گفتن« ین خیلی سره.ثروت شما پیدا کنم که از کاری که شماها تا حاال تونستین بکن

کنه که تو یادتون باشه یتیما، شما ممکنه بیشتر از من کتاب خوانده باشین اما این بهتون کمک نمی»خانه رفت و گفت: 

کارهایی رو  و ای توی سر شما کرده، بدین به مناین موقعیت، دست باال را بگیرین. حاال کتابی رو که چنین فکرای گنده

 «که بهتون گفتم انجام بدین.

ت االف خواست، آن را به کنبا این که دلش نمی"ح را تسلیم کرد، که اینجا یعنی قانون نکاکالوس آهی کشید و کتاب 

ما ویولت مثل مجسمه خشکش زده بود.. خودش هم به دنبال کنت االف رفت طرف خانه؛ ا"داد
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کرد ویولت خورد کالوس بود، و آن که بیدار مانده بود و زیر نور ماه کار میتوی تخت وول میآن شب آن بودلری که 

ندرت  دادند و بهگشتند و کارهایی را که برایشان تعیین شده بود، انجام میبود. تمام روز آن خواهر و برادر اطراف خانه می

های مغز مخترعش فرو که حرف بزند و ویولت در کمین گاهتر از آن بود تر و افسردهزدند. کالوس خستهبا هم حرف می

 رفته بود و چنان غرق فکر بود که الم تا کام حرفی نزد.

ای را که رخت خواب سانی بود، جمع کرد و برد دم در پلکان برج که دستیار غول پیکر کنت وقتی شب شد، ویولت پرده

 ای را برای خواهرش ببردشود بالش پردهاست یا زن. پرسید آیا میداد؛ همان که معلوم نبود مرد االف آنجا نگهبانی می

حالتش به ویولت نگاه کرد و سرش را تکان داد که های سفید بیتر بخوابد. آن موجود گنده فقط با چشمکه شب راحت

 صدا با حرکت دستش به او فهماند که برگردد.و بی« نه.»یعنی 

تر از آن است که یک پرده بتواند او را آرام کند اما امیدوار بود که بتواند چند زدهدانست که سانی وحشت البته ویولت می

چی ز درست خواهد شد. عالوه بر آن، طرحی در ذهن داشت که در جرم شناسی دقیقه بقلش کند و به او بگوید که همه

ک دزد . مثال اگر شمای ی"نقشهبررسی یک جای خاص برای اجرای  "که اینجا یعنی  – بررسی موقعیتگویند به آن می

ممکن است که چند روز قبل از زدن بانک به آنجا سری بزنید. شاید تغییر قیافه بدهید،  –که امدوارم نباشید  –بانک باشید 

چه  ها و موانع دیگر را بررسی کنید تا بتوانید نقشه بکشید کههای امنیتی، دوربیندور و بر بانک را نگاه کنید و نگهبان

 موقع دزدی دستگیر یا کشته نشوید. طور

خواست سانی را نجات دهد و امیدوار بود که اش زدن بانک نبود، بلکه میویولت که یک شهروند پیرو قانون بود، نقشه

ت بدون بررسی بایسبهتری بکشد. اما انگار میی ر آن زندانی بود بیندازد تا نقشهبتواند نگاهی به اتاقک برج که خواهرش د

کار  صدا روی اختراعشکشید. این موضوع، ویولت را که کنار پنجره روی زمین نشسته بود و بیای مییت نقشهموقع

 کرد.کرد، عصبی میمی
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واست خاش مشکوک شوند، نمیویولت، وسایل کمی برای اختراع داشت و از ترس این که مبادا کنت االف و دار و دسته

پنجره  الیی نجات درست کند. باهر حال آن قدر داشت که یک وسیله بگردد. بهدور و بر خانه دنبال چیزهای بیشتری 

ی فلزی محکمی بود که پرده از آن آویزان شده بود. ویولت آن را پایین آورد و با یکی از سنگ هایی که االف چوپ پرده

کرد. چند جای دستش را هم ی تیز خم بعد هر قسمت را به شکل چند زاویهگوشه یا کپه کرده بود، آن را نصف کرد. 

کمی برید. بعد تابلوی چشم را پایین آورد. پشت آن مثل بسیاری از تابلوها تکه سیم کوچکی برای آویزان کردن به قالب 

بود. سیم را در آورد و با آن، دو قسمت چوب پرده را به هم وصل کرد. حاال ویولت چیزی شبیه یک عنکبوت بزرگ فلزی 

 ساخته بود.

های زشتی را که خانم پو خریده بود، بیرون آورد. بودلرهای یتیم هر قدر هم که بیچاره ها و لباسسر کارتن لباسبعد رفت 

کرد. ها را به صورت نوارهای باریک درازی پاره میکرد و لباسصدا کار میپوشیدند. او باسرعت و بیها را نمیبودند آن

ی گره های مختلف بود. اسممفیدی که ویولت داشت، دانش وسیعش از گره هایبست. از مهارتاین نوارها را به هم می

زد زبان شیطان بود. گروهی از زنان فنالندی که دزد دریایی بودند این گره را در قرن پانزدهم اختراع کردند خاصی که می

یولت با یلی مفیدی بود و وی خشیطان نامیدند. زبان شیطان، گره و آن را به دلیل شکل پیچ در پیچ و ترسناکش زبان

 کرد به یاد چیزی افتاد کهبستن ته هر نوار به سر نوار دیگر قصد داشت یک طناب درست کند. همانطور که کار می

ها با والدینش موقع به دنیا آمدن کالوس به اون گفته بودند و همین طور وقتی که سانی را از زایشگاه به خانه آوردند. آن

ئه که از برادر ی توبزرگتر، همیشه وظیفه ی بودلری و به عنوانی خانوادهتو بزرگترین بچه»گفته بودند: دی مهربانی اما ج

یاد  ویولت« و خواهر کوچک ترت مراقبت کنی. قول بده که همیشه مراقب اونا هستی و مواظبی که به دردسر نیفتن.

د سانی که مثل پرچم از باالی برج آویزان بود، و تندتر کرد، و یاقولش افتاد و یاد صورت کبود کالوس که هنوز درد می

کرد که انگار قولی را که به پدر و مادرش داده کار کرد. با این که باعث این بدبختی کنت االف بود اما ویولت حس می

 زیر پا گذاشته، و قسم خورد که به قولش عمل کند.

ت کرد که امیدوار بود طولش بیشتر از نه متر باشد. یک سر عاقبت با استفاده از چند دست لباس زشت، طنابی را درس

ای که معموالً طناب را به عنکبوت فلزی بست و به کارش نگاه کرد. چیزی که ساخته بود یک قالب چند شاخه بود، وسیله

زی در زی آن به چیبرند. ویولت امیدوار بود که با گیردادن سر فلآن را برای باال رفتن از دیوار به قصد دزدی به کار می

باالی برج و با باال رفتن از طناب، خودش را به قفس برساند و به همراه سانی پایین بیاید. البته این نقشه بسیار پرخطر 

شد زیاد به آن اطمینان کرد. اما قالب چند شاخه بود، چون هم خود کار خطرناک بود و هم قالبش دست ساز بود و نمی

وقت کم به فکر ویولت رسید که بسازد، و امکان آزمایش آن را هم نذاشت. زمان به سرعت  تنها چیزی بود که در آن

خواست بیخورد امیدوارش کند. پس بدون آن که بیدارش اش به کالوس نگفته بود، چون نمیگذشت. چیزی از نقشهمی

 کند قالب را برداشت و پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفت.

تر است. شب بسیار آرامی بود و این یعنی که او کرد سختاش حتی از آن چه که فکر مید نقشهبیرون که رسید، فهمی

 خورد و ازوزید. خودش را مجسم کرد که در آن نسیم تاب میبایست سر و صدا کند. نسیم مالیمی هم میاصال نمی
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ریکی هم بود، بنابراین سخت بود که های زشت آویزان است؛ چیزی نمانده بود از خیرش بگذرد. شب تاطنابی از لباس

لرزید، کند. اما ویولت با این که با لباس خواب ایستاده بود و میگرداند و کجا بند میببیند قالب چند شاخه را کجا می

دانست که باید سعی کند. با دست راستش قالب را با تمام قدرت به باال پرتاب کرد و منتظر شد که ببیند به چیزی بند می

 شود یا نه.یم

رکت ایستاد. حکالنگ! قالب به برج خورد و صدای بلندی کرد اما به چیزی گیر نکرد، برگشت و به زمین خورد. ویولت بی

ا چند آیند ببینند چه خبر شده، امهایش میزد. تو این فکر بود که اآلن کنت االف یا یکی از همدستقلبش تند تند می

 قالب را مثل یک کمند، دور سرش گرداند و پرتاب کرد. لحظه گذشت و کسی نیامد. ویولت

کالنگ! کالنگ! قالب چند شاخه دو بار به برج خورد و به زمین برگشت. وی.لت باز گوش خواباند که صدای پایی بشنود، 

 ی خوددش بود. تصمیم گرفت یک بار دیگر هم سعی کند.چیزی که شنید صدای نبض وحشت زده اما تنها

 ی ویولن خورد. یکی از شاخه ها، لباسانهند شاخه به برج برخورد کرد، دوباره پایین افتاد و محکم به شکالنگ! قالب چ

اش را خراش داد. دستش را گاز گرفت تا از درد داد نزند. به جایی که ضربه خورده بود، خوابش را پاره کرد و پوستش شانه

 کرد.دست زد؛ خیس خون شده بود و زق زق می

خواست به اخل خانه برگردد، به یاد آورد که سانی کردم. اما ویولت درست وقتی که میویولت بودم، ول می اگرمن جای

 اش را نادیده گرفت. با دست راستش دوباهر قالب را پرتاب کرد.چه قدر وحشت زده است، این بود که درد شانه

قالب نیفتاد. با نگرانی طناب را محکم کشید و دید که کال... اما صدا ادامه پدا نکرد. ویولت در نور ضعیف ماه دید که 

 محکم است. قالب چند شاخه عمل کرده بود.

هایش را بست و شروع کرد به باال های پایین برج گذاشت. چشمطناب را محکم گرفت و پاهایش را روی اولین سنگ

کشید. یک دستش را باالی دست اال میآن که جرئت نگه کردن به اطراف را داشته باشد خودش را از برج برفتن. بی

کرد، وهمین طور به بالهای وحشتناکی گذاشت و تمام مدت به قولی که به پدر و مادرش داده بود، فکر میدیگرش می

بانه تندتر رفت، باد شگرفت، ممکن بود بر سرشان بیاورد. همین طور که باالتر و باالتر میاش میکه کنت االف، اگر نقشه

ا پاره هداد. حتم داشت که هر لحظه پارچهشد. ویولت مجبور شد چند بار بایستد چون باد طناب را تکان میمی و تندتر

که اینجا یعنی  –اش میرد. اما به خاطر اختراع چیره دستانهکند و میرود، و خودش سقوط میشوند یا قالب در میمی

شد. ویولت ناگهان به خود آمد و دید که دستش به جای پارچه، بایست باچی ز همانجوری بود که میهمه – "ماهرانه"

رد از پشت ککرد و سعی میهایش را باز کرد و سانی کوچولو را دید که با نگرانی به او نگاه میبه چیزی فلزی خورد. چشم

 بود. ای که سانی از آن آویزاننوار چسب چیزی بگوید. ویولت به باالی برج رسیده بود؛ به مقابل پنجره

خواست زود قفس خواهرش را بردارد و پایین برود اما چیزی که دید، متوقفش کرد. آنچه دید سر بزرگترین بولدر یتیم می

عنکبوتی شکل قالب چند شاخه بود که بعد از چندین بار تالش باألخره به چیزی توی برج گیر کرده بود. ویولت وقتی از 
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های برج یا به چارچوب پنجره و یا شاید به یکی از وسایل ب شکافی بین سنگکرد که قالرفت، فکر میطناب باال می

 ی ویولت به قالب دیگری بنده آن بند شده بود. قالب چند شاخهها آن چیزی نبودند که قالب باتاق بند شده، اما این

ید.درخشد در مهتاب میآمهای مرد دست قالبی. قالب دیگرش که داشت به طرف ویولت میشده بود؛ به یکی از قالب
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 فصل یازدهم

 

ویولت سعی کرد که « چه خوب شد که تو هم اومدی پیش ما!»آور گفت: دست قالبی با صدایی تمسخرآمیز و چندش

شید و با ک تندی از طناب پایین برود، اما دستیار کنت االف خیلی فرزتر از او بود. با یک حرکت، ویولت را به داخل اتاق

نجات ویولت را پایین انداخت. حاال ویولت هم مثل خواهرش به تله افتاده بود. دست قالبی ی بش، وسیلهیک تکان قال

 «ین.شد صورت قشنگت رو ببینم! بگیر بشخیلی خوشحالم که تو اینجایی. اآلن تو این فکر بودم که کاش می»گفت: 

 «می خوای چی کارم کنی؟»ویولت پرسید: 

 و هلش داد روی صندلی.« گفتم بشین!»و گفت: ای دست قالبی دندان قروچه

د که اتاق ایتان متوجه این موضوع شدهنگاه کرد. حتم دارم در طول زندگیویولت دور و بر اتاق تاریک و ریخته پاشیده را 

و  ردها است. مثالً من در اتاقم چیزهایی را جمع کرده ام که برایم مهم اند: یک آکاردئون گها نشانگر شخصیت آنآدم

ی بزرگ یادداشت راجع به کارهای بودلرها و یک عکس خاک گرفته که بلدم با آن چند آهنگ غمگین بزنم، یک دسته

خیلی قدیمی و تار از زنی به نام بئاتریس. اینها چیزهایی هستند که برای من خیلی باارزش و عزیزند. اتاقک باارزش هم 

های کاغذ که او افکار پیدش را بدخط چیزهای وحشتناکی هم بودند: تکهجای چیزهای باارزش و عزیز کنت االف بود، که 

چند  وکه از کالوس گرفته بود، کپه کرده بود  قانون نکاحها نوشته بود و به صورت نامرتب روی کتاب و ناخوانا روی آن

های ام کف اتاق بطریشد. تمشد، وسط اتاق دیده میی شعله هایشان بلند و کوتاه میصندلی و چندتا شمع که سایه

های کثیف، پخش و پال شده بود. اما بیش از هر چیز دیگری، در همه جای اتاق، نقاشی و کنده کاری نوشیدنی و ظرف

شد. روی سقف، چشم هایی نقاشی کرده بودند. روی کف چوبی خاک گرفته هم چشم های کوچک و بزرگ دیده میچشم

ای روی هرّه کشیده شده بودند یک چشک بزرگ هم روی دری بود چ و کولههای کهایی با چاقو کنده شده بود. چشم

 شد. جای وحشتناکی بود.که به پلکان باز می

 ای را فشار داد واش دست کرد و یک واکی تاکی بیرون آورد. به زحمت دکمهمرد دست قالبی توی جیب اورکت روغنی

تون همین اآلن از دیوار اومد باال تا اون جونور وحشی رو  رییس، منم. عروس خجالتی»ای صبر کرد. سپس گفت: لحظه

 «نمی دونم. با یه جور طناب.»بعد ساکت شد و به کنت االف گوش داد. سپس جواب داد « نجات بده.
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های لباس خوابش را پاره کرد که بازویش را باند پیچی و یکی از آستین« اون یه قالب چند شاخه ست.»ویولت گفت: 

 «درستش کردم.خودم »کند. 

س. البته دونم رییس. بله رییس. بله رییمی گه اون چیزه یه قالب چند شاخه ست. نمی»دست قالبی تو واکی تاکی گفت: 

خیلی  کنت االف»ای را فشار داد و ارتباط را قطع کرد و به ویولت گفت: دکمه« ست. بله رییس.شمافهمم اون مال که می

 «از دست عروسش کفریه.

 «من عروسش نیستم.»تلخی گفت:  ویولت به

تو این  اما»دهند. شان را تکان میرا طوری تکان داد  که مردم انگشتو قالبش « شی.خیلی زود می»دست قالبی گفت: 

مئن باشه که تونه مطمونین. این طوری، کنت االف میفاصله باید برم برادرتو بیارم. هر سه تاتون تا صبح تو این اتاق می

با گفتن این حرف، سریع از اتاق بیرون رفت. ویولت صدای قفل کردن در را شنید و « کنین.ون شیطونی نمیهیچ کدومت

شد. فورا رفت پیش سانی و دست را روی سر های او گوش کرد که با پایین رفتن از پلکان محو میبعد به صدای قدم

که  –ا چسب دهنش را بکند، کنت االف غضب کند ترسید که اگر خواهرش را باز کند یکوچولوی او گذاشت. ویولت می

برای همین فقط موهای سانی را نوازش کرد و آرام نجوا کرد که اوضاع کامالً رو به راه  – "اینجا یعنی عصبانی شود

 است.

، ویوله به داما البته اوضاع به هیچ وجه رو به راه نبود. خیلی هم خیط بود. وقتی که نور سپیده آرام آرام وارد اتاقک برج ش

یاد تمام بالهایی افتاد که در این مدت سر او و برادر و خواهرش آمده بود. پدر و مادرش ناگهانی و به طرز فجیعی مرده 

رفتار  ها به طرز وحشتناکیی کنت االف آمده بودند و او با آنزشتی خریده بود. به خانههای بودند. خانم پو برایشان لباس

ولت و ای شیطانی برای ازدواج با ویها فهمیده بودند که کنت توطئهول نکرده بود کمکشان کند. آنکرده بود. آقای پو قب

ت قاضی اشتراوس یاد گرفته بود، با کنی هایش که از کتابخانهدزدیدن ثروتشان دارد. کالوس سعی کرده بود با آموخته

ار شده بود و حاال ویولت که سعی کرده بود سانی را االف مقابله کند اما با شکست مواجه شده بود. سانی بیچاره گرفت

نجات دهد، خودش هم گیر افتاده بود. در یکی کالم، مصیبت پشت مصیبت بر سر بودلرهای یتیم فرود آمده بود و 

 ."به هیچ وجه رو به راه نبود"که اینجا یعنی  –وضعیتشان به طور اسفناکی رفت انگیز بود 

آمد، ویولت را از افکارش بیرون آورد. چیزی نگذشت که دست قالبی در را باز کرد و میصدای قدم هایی که از پلکان 

 کالوس خسته و گیج و هراسان را هل داد توی اتاق.

اینم آخرین یتیم. جاال باید برم و توی کارهای پایانی اجرای امشب به کنت االف کمک کنم. شما دو »دست قالبی گفت: 

فت و ای رشم شما رو هم تو قفس بزارم و بیرون پنجره آویزون کنم.بعد چشم غرهر میتا شیطونی نکین وگرنه مجبو

 ها پایین رفت.دوباره در را قفل کرد  و تند تند از پله
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را چی شده؟ ما چ»کاوس پلک زد و به دور و ور آن اتاق کثیف نگاه کرد. هنوز لباس خواب تنش بود. از ویولت پرسید: 

 «این باالییم؟

 «فت: من سعی کردم با اختراعی که واسه باال رفتن از برج کرده بودم، سانی رو نجات بدم.ویولت گ

 «اینجا خیلی بلنده. حتما خیلی ترسیدی.»کالوس از پنجره به پایین نگاه کرد وگفت: 

 «خیلی ترسناک بود اما نه به ترسناکی فکر ازدواج با کنت االف.»ویولت اعتراف کرد: 

 «متأسفم که اختراعت عمل نکرد.»ت: کالوس با ناراحتی گف

اختراعم خوب عمل کرد، فقط گیر افتادم. حاال محکوم به شکستیم. دست »مالید، گفت: ی دردناکش را میویولت که شانه

 .«عروسی حیرت انگیزداره و بعدش هم قالبی گفت که ما رو تا شب اینجا نگه می

تونی چیزی اختراع کنی که کمکمون کنه از اینجا فرار کنی میفکر می»کرد، گفت: کالوس که به دور و ور اتاق نگاه می

 «کنیم؟

ندازی؟ شاید اطالعات به درد بخوری ال به الی اونا ها و کاغذها نمیشاید. چرا یه نگاهی به اون کتاب»ویولت گفت: 

 «باشه.

د. شان کند، گشتنممکن بود کمک ه دنبال هر چیزی کهدر طول چند ساعت بعد، ویولت و کالوس، اتاق و مغزشان را ب

ت االف های کنها چیزی اختراع کند. کالوس نگاهی به کاغذها و کتابویولت به دنبال چیزهایی گشت که بتواند با آن

کردند تا خیالش راحت باشد. گاهی زدند و سرش را نوازش میرفتند و به او لبخند میانداخت. گاهی هم پهلوی سانی می

 کردند.دند اما بیشتر ساکت بودند و فکر میزبا هم حرف می

 «تونستیم با این بطری ها، کوکتل مولتف درست کنیم.اگه نفت داشتیم می»های ظهر، ویولت گفت: نزدیکی

 «کوکتل مولوتف چیه؟»کالوس پرسید: 

ه رهگذرها رو تا توجتونستیم اونا رو از پنجره پرت کنیم بیرون یه نوع بمب کوچیک دست سازه. می»ویولت توضیح داد: 

 «جلب کنیم.

 «اما ما که نفت نداریم.»کالوس با ناراحتی گفت: 

 چند ساعتی هر دویشان ساکت بودند.

 «گرفت، چون چند همسری خالف قانونه.کاش کنت االف زن داشت. اون جوری دیگه نقشه ش نمی»بعد کالوس گفت: 

 «چند همسری دیگه چیه؟»ویولت پرسید: 
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ما، این کار خالف قانونه، حتی اگه ی معههمسری یعنی این که یه مرد با چند زن ازدواج کنه. تو جاچند »کالوس گفت: 

و امضای سند به دست خودشون ازدواج کرده باشن. من اینو تو قانون  "می پذیرم"اون زن و مرد جلوی قاضی، با گفتن 

 «نکاح خوندم.

 «اما االف که زن نداره.»ویولت با ناراحتی گفت: 

 ها چند ساعت دیگر هم ساکت بودند.آن

ی کنت ترسم زور دار و دستهها رو بشکنیم و جای چاقو استفاده کنیم، اما میمی تونیم این بطری»سپس ویولت گفت: 

 «االف از ما بیشتر باشه.

از  وترسم کنت االف دستور بده سانی راما می "نمی پذیرم"بگی  "می پذیرم"تونی عوض تو می»سپس ویولت گفت: 

 «برج بندازن پایین.

ها آن قدر سرگرم صحبت بودند که نشنیدند ها از جا پریدند. این کنت االف بود. آنبچه« کنم.من حتما این کارو می»

بود  بروهایش ژل زدهکنت االف از پلکان باال آمد و در را باز کرده است. او کت و شلوار پر زرق و برقی پوشیده بود و به ا

ا برای زد و قالبش رهایش براق به نظر بیاید. پشت سرش مرد دست قالبی ایستاده بود لبخند میچشمی تا به اندازه

ونه و ما با مبزرگ فرا رسیده. دستیارم تو این اتاق میی یتیما بیاین. زمان واقعه»ف گفت: داد. کنت االها تکان میبچه

شه پایین. حاال امشب غلط از آب دربیاد، خواهرتون پرت میواکی تاکی مرتب با هم در تماسیم. اگه چیزی تو اجرای 

 «بجنبین.

ویولت و کالوس به هم و بعد به سانی که همچنان توی قفس آویزان بود، نگاه کردند و به دنبال کنت االف از در بیرون 

ر آب شده ش نقش برفت، حس کرد قلبش سنگین شده، چون تمام امیدهایهای برج پایین میرفتند. کالوس وقتی از پله

آمد که هیچ راهی برای خالصی از آن گرفتاری وجود ندارد. ویولت هم همین احساس را داشت اما بود. واقعاً به نظر می

ه کرد و ای که به دست راستش نگافقط تا زمانی که دست راستش را دراز کرد تا برای این که نیفتد نرده را بگیرد. لحظه

ا طی ی کم خانه تا سالن تئاتر رفت و فاصلهرآمد و از در بیرون میها پایین میمدتی که از پلهبه فکر فرو رفت. در تمام 

کرد، فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد؛ بیشتر از هر وقت دیگر در تمام عمرش.
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دوگانه " ه بودند، احساسی تئاتر کنت االف ایستادبا لباس خواب و بیژامه پشت صحنه ویولت و کالوس، که مثل مجسمه

. از یک طرف ترس وجودشان را فرا گرفته بود، چون "همزمان دو احساس متفاوت داشتند"داشتند، که این جا یعنی  "ای

گر برای شده و دی شروععروسی حیرت انگیز توانستند بگویند که اجرای شنیدند، میاز زمزمه هایی که از روی صحنه می

ی یک هیچ وقت پشت صحنه ف خیلی دیر بود. از طرف دیگر مجذوب شده بودند، چونی کنت االبه هم زدن نقشه

ند و آنقدر رفتی کنت االف با عجله این ور و آن ور میز برایشان دیدنی بود. دار و دستهچی تئاتری نبودند و همهی برنامه

یمن ی بزرگ را که شبیه یک اتاق نشهینداختند. سه مرد کوتوله یک تختها نسرشان شلوغ بود که حتی نگاهی به بچه

آمد اما گذاشتند. گلدان از دور مرمری به نظر میبردند. دو زن صورت سفید، گل توی گلدان مینقای شده بود با خود می

کرد. آمد و تمام صورتش پر از زگیل بود، لوازم نورپردازی را تنظیم میاز جلو مقوایی بود. مردی که آدم مهمی به نظر می

ها زیر چشمی به صحنه نگاه کردندو کنت االف را با کت و شلوار پر زرق و برق دیدند که چند خط از نمایش نامه ار چهب

ها پایین افتاد. زنی که موهایش را خیلی کوتاه کرده بود، با کشیدن طناب بلندی کرد. درست همان موقع پردهدکلمه می

 ها برخالف ترسشان خیلی به چیزهایی که در جریانبینید که بچهکرد. میکه به یک قرقره وصل بود، پرده را کنترل می

 ای کاش هیچ جوری درگیر آن نبودند.کردند کهبود عالقه مند بودند و فقط آرزو می

ها را نگاه کرد و بعد با عصبانیت به دو زن صورت های بلند به پشت صحنه آمد. بچهوقتی پرده افتاد، کنت االف با قدم

د، اما وقتی تماشاگران شروع به تشویق کردن« ی دومه! چرا یتیما لباس هاشون رو نپوشیدن؟اآلن آخر پرده»گفت: سفید 

حالت خشم صورتش به شادی تبدیل شد و روی صحنه برگشت. عالمتی به زن مو کوتاه داد که پرده را باال ببرد و با 

دم دست آمد برای مرهای غَرّایی کرد. وقتی پرده پایین میعظیمهای بلند به مرکز صحنه رفت و با باال رفتن پرده، تقدم

بچه ی ده فقط ده دقیقه ست و بعد برنامهمیان پر»تکان داد و بوسه فرستاد. بعد دوباره صورتش پر از خشم شد و گفت: 

 «هاست. لباس هاشون رو تنشون کنین. تندتر!

ها را به رختکن بردند؛ اتاقی خاک گرفته اما پر نور که آن دو زن صورت سفید بدون هیچ حرفی مچ ویولت را گرفتند و

های توی ها بتوانند بهتر ببینند ، گریم کنند و کاله گیس بگذارند. آدمیک عالمه آینه و چراغ کوچک داشت تا هنرپیشه
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ورت های صی از زنخندیدند. یکزدند و میکردند، بلند بلند با هم حرف میاتاق همان طورد که لباس هایشان را عوض می

سفید یکهو بازوی ویولت را کشید باال، و لباس خوابش را درآورد، و به سرعت یک لباس سفید توری کثیف تنش کرد. زن 

خاراند ی کالوس را در آورد و با عجله او را توی یک لباس ملوانی آبی چپاند که بدنش را میورت سفید دیگر هم بیژامهص

 کرده بود. و او را شبیه یک بچه نوپا

ها برگشتند و قاضی اشتراوس را دیدند که ردای قضاوتش را پوشیده و کاله بچه« هیجان انگیز نیست؟»صدایی گفت: 

 «بچه ها، شما معرکه شدین!»گیس پودر زده گذاشته و کتاب کوچکی را محکم توی دستش گرفته بود. 

 «شماام همین طور. اون چه کتابیه؟»کالوس گفت: 

چی؟ آهان، این دیالوگ منه. کنت االف گفت که یک کتاب حقوقی بیارم و مطالب مربوط به »گفت: قاضی اشتراوس

مراسم ازدواج واقعی رو از روش بخونم که نمایش تا جایی که ممکنه واقعی به نظر بیاد. ویولت، دیالوگ تو خیلی کوتاهه، 

 «شه.ر جالب می، اما من تقریباً باید سخنرانی کنم، چقد"می پذیرم"فقط باید بگی 

 «شه.تر هم میاگه شما یک کمی جمله هاتون رو تغییر بدین جالب»ویولت زیرکانه گفت: 

بله، قاضی اتراوس. خلّاق باشین. دلیلی نداره که عین اصول قانون باشه. این یه عروسی واقعی »صورت کالوس شکفت: 

 «نیست.

ت کنم بهتره کاری رو که کندونم بچه ها. فکر مینمی درست»قاضی اشتراوس قیافه در هم کشید و متفکرانه گفت: 

 «االف گفته بکنم. به هر حال، اینجا اون مسئوله.

 «قاضی اشتراوی، قاضی اشتراوس، لطفا به مسئول گریم مراجعه کنید.»کسی داد زد: 

ود، ی تاج و تخت شکهکرد؛ انگار قرار بود که ملها سیر میقای اشتراوس توی آسمان« خدای من باید برم گریم کنم.»

 «بینمتون عزیزای من.ها من باید برم. روی صحنه میبچه»نه این که فقط قدری پودر و کرم به صورتش بمالند. 

لی های صورت سفید تاج گها ماندن تا تعویض لباسشان تمام شود. وقتی یکی از زنقاضی اشتراوس بیرون دوید. یچه

وجه شد که لباس عروسی پوشیده. زن دیگر یک کاله ملوانی روی سر کالوس روی سر ویولت گذاشت، او وحشت زده مت

ودش دید که مثل خها زل زده بود و متعجب بود که چقدر زشت شده. توی آینه، ویلت را هم میگذاشت که به یکی از آینه

 ریخت شده بود.بی

 «اونا برنامه رو تعطیل کنن. تونیم بکنیم؟ الکی بگویم مریضیم، شایدچی کار می»کالوس به آرامی گفت: 

 «فهمه که نقشه مون چیه.کنت االف می»ویولت ناامیدانه جواب داد: 
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شه. لطفاً ی ال فانکوت اآلن شروع مینوشتهعروسی حیرت انگیز ی سوم یک زیردستی داشت، فریاد زد: پردهمردی که 

 «همه سر جاهاشون قرار بگیرن.

ی هنها را کشان کشان به طرف صحها را گرفتند و آنهای صورت سفید دست بچهزنها از اتاق بیرون دویدند و هنرپیشه

دویدند ها  دستیاران صحنه به هر طرف میهنرپیشه"که اینجا یعنی  –نمایش بردند. پشت صحنه یک بلبشوی کامل بود 

د و به ویولت در آن لباس عروسی ها ایستا. تاس دماغ دراز، با عجله آمد و پهلوی بچه"تا آخرین جزئیات را آماده کنند

 نگاه کرد و پوزخند زد.

اشه مسخره بازی ممنوع. یادتون ب»ها گفت: داد، به آناش را به حالتی تهدیدآمیز تکان میدر حالی که انگشت استخوانی

کنت  تروی صحنه که رفتین رقیقا همون کارهایی رو بکنین که قرار گذاشتیم. تمام مدت نمایش، واکی تاکی توی دس

 «گیره.االفه و اگه شما دست از پا خطا کنین، یه تماس با همکارمون تو برج می

 شدند، خسته شده بود.از این که مرتب به این شکل تهدید می« بله. بله.»کالوس به تلخی گفت: 

 «بهتره که دقیقا طبق برنامه عمل کنین.»مرد دوباره گفت: 

ها برگشتند و آقای پو را با لباس تمام رسمی دیدند که همسرش بچه« رد.مطمئنم که خواهند ک»ناگهان صدایی گفت: 

خواستیم بهتون بگیم که فقط می 1من و پالی»ها دست بدهد. ها لبخند زد و جلو آمد تا با آنهم همراهش بود. او به بچه

 «چی؟»کالوس وحشت زده گفت: « یه پا بشکنید.

ها به من خیلی خوشحالم که شما بچهامشب موفق باشید.ه. یعنی در اجرای این یه اصطالح تئاتری»آقای پو تویح داد: 

 «کنین.های خانوادگی شرکت میزندگی با پدر جدیدتون عادت کردین و توی فعالیت

 «خوایم یه چیز مهمی بهتون بگیم.آقای پو، من و ویولت می»کالوس با عجله گفت: 

 «چه چیز مهمی؟»آقای پو گفت: 

این را کنت االف گفت، که معلوم نبود یکهو از کجا ظاهر شده بود. « م چیه که باید به آقای پو بگین؟بله. اون چیزمه»

 دیدند.ها انداخت. ویولت و کالوس واکی تاکی را تو دستش میهای درخشانش نگاه معنی داری به بچهاو با چشم

 امون کردین تشکر کنیم، آقای پو. فقطمی خواستیم به خاطر تمام کارهایی که بر»کالوس با صدای ضعیفی گفت: 

 «همین.

 «البته. البته. خب من و پالی بهتره برگردیم سر جامون. یه پا بشکنید، بودلرها!»آقای پو آرام به چشت کالوس زد و گفت: 

 و بیرون رفت.

                                                           
1 Polly 

http://www.pioneer-life.ir/


   ی پیشتاززندگ 

 شروع ناگوار                                
 

 

 
 های بدشانسبچه

 «تونستیم واقعاً یه پا بشکنیم.کاشکی می»کالوس دم گوش ویولت گفت: 

 «شکنین.به زودی می»کنت االف گفت: 

ی سوم دویدند و سر جایشان در پردههای دیگر این طرف و آن طرف میو دو بچه را به طرف صحنه هل داد. هنرپیشه

رد. کالوس کهایش را از روی کتاب حقوقی تمرین میای ایستاده بود و جملهگرفتند. قاضی اشتراوس هم در گوشهقرار می

س شان کند. تاس دماغ دراز، دست کالتواند کمکود که آیا آنجا کسی میفکر ب نگاهی به دور و بر صحنه انداخت. تو این

 را گرفت و او را کنار کشید.

 «یعنی تموم مدت. "در طی"ایستیم. تو و من در طی نمایش اینجا می»

 «یعنی چی. "در طی"می دونم »کالوس گفت: 

گاه کرد که با باال رفتن پرده سرجاش کنار کنت کالوس به خواهرش در لباس عروس ن« وراجی ممنوع!»مدر تاس گفت: 

 شروع شد، صدای تشویق تماشاگران را شنید. عروسی حیرت انگیزی سوم ایستاد. وقتی که پردهاالف می

ی این نمایش که ال فانکوت نوشته بود، اصال برایتان جالب نیست، چون نمایش وحشتناکی کسل کنندههای شرح بازی

کردند و روی صحنه این طرف و آن روحی اجرا میهای بیها و دیالوگاشتان ما ندارد. هنرپیشهاست و اهمیتی برای د

کنند یا نه. توانند کمکی بها میها بیفتد و ببیند که آیا آنکرد که نگاهش به نگاه آنرفتند و کالوس سعی میطرف می

ی پلید االف انتخاب شده نه به دلیل سرگرم قشهماً فقط به خاطر ارتباطش با نبه زودی متوجه شد که این نمایش حت

سعی  خورند. کالوسرود و تو صندلی هایشان وول میی تماشاگران کم کم دارد سر میدید که حوصلهکننده بودنش. می

ری وها را طفهمند چه خبر است یا نه، اما مرد زگیل دار چراغکرد تماشاگران را نگاه کند تا ببیند آیا هیچ کدامشان می

چند  دید. کنت االفها را به حالتی محو میگذاشت کالوس صورت تماشاگران را ببیند، و او آنتنظیم کرده بود که نمی

د که رسید هیچ کس توجه نکرسخنرانی حیلی طوالنی را با کلی حرکات دست و تغییر حاالت چهره اجرا کرد. به نظر می

 اون تمام وقت یک واکی تاکی با خودش دارد.

ز هایش اخواند. چشمانجام قاضی اشتراوس شروع به صحبت کرد و کالوس دید که او از روی آن کتاب حقوقی میسر

ی هکرد و به قدری شیفتزد و صورتش سرخ شده بود، چون اولین باری بود که روی صحنه برنامه اجرا میهیجان برق می

ت باید ای که االف و ویولست. او گفت و گفت؛ راجع بهاالف ای توانست بفهمد بخشی از نقشههنرپیشگی بود که نمی

ی آنهایی که به تمام چیزهای دیگری که به همه در بیماری و سالمت، و در خوشی و ناخوشی مراقب هم باشند و راجع

 گویند.گیرند ازدواج کنند، میبه هر دلیل تصمیم می

این زن را به عنوان همسر  آیا شما»کرد و پرسید: هایش را تمام کرد رو به کنت االف وقتی قاضی اشتراوس حرف

 «پذیرید؟تان میقانونی

http://www.pioneer-life.ir/


   ی پیشتاززندگ 

 شروع ناگوار                                
 

 

 
 های بدشانسبچه

 و کالوس دید که ویولت لرزید.« می پذیرم.»االف لبخند زنان گفت: 

 «پذیرید؟تان میاین مرد را به عنوان شوهر قانونیآیا شما »قاضی اشتراوس رو به ویولت کرد و گفت: 

. اگر "می پذیرم"هایش را گره کرد. خواهرش در حضور یک قاضی گفته بود کالوس مشت« می پذیرم.»ویولت گفت: 

د توانست قاضی اشتراوس را ببینکرد، ازدواج از نظر قانون معتبر بود. حاال کالوس میویولت سند رسمی را هم امضا می

 دارد تا امضایش کند.گیرد و جلوی ویولت نگه میها میکه سند را از یکی از هنرپیشه

و کالوس به سانی بیچاره فکر کرد که از برج آویزان بود و « از جات تکون نخور.»تاس زیر لب به کالوس گفت: مرد 

ورت های گشاد و صگرفت. ویولت با چشمحرکت ایستاد. چشمش به ویولت بود که قلم پر دراز را از کنت االف میبی

رنگ پریده به سند خیره شد و با دست چپش آن را امضا کرد.
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 فصل سیزدهم

 

ها و آقایان دیگه هیچ دلیل وجود نداره که اجرای و حاال، خانم»کنت االف قدمی جلو گذاشت و رو به تماشاگران گفت: 

امشب رو ادامه بدیم، چون مقصودمون برآورده شده. این نمایش بود. ازدواج من با ویولت بودلر کامالً قانونیه و از این 

 «گیره.من قرار می احظه کل ثروت اون در اختیار

ح بود دند. واضکرها حیرت زده به هم نگاه میآمد و بعضی از هنرپیشههای سنگین بعضی از تماشاگران میصدای نفس

 «امکان نداره!»ی االف خبر نداشت. قاضی اشتراوس فریاد زد: که هیچ کس از نقشه

می "باید در حضور یه قاضی مثل خود شما بگه  قانون ازدواج در این جامعه خیلی ساده ست. عروس»کنت االف گفت: 

شاهد این ازدواج  –در این جا کنت االف به تماشاگران اشاره کرد  –ی شما و یه سند رسمی رو امضا کنه. همه "پذیرم

 «بودین.

 «اما ویولت فقط یه بچه ست! اونقدر بزرگ نیست که ازدواج کنه.»ها گفت: یکی از هنرپیشه

تونه ازدواج کنه، و من عالوه بر این که شوهرش هستم، قیّم اگه قیّم قانونیش موافقت کنه می اون»کنت االف گفت: 

 «قانونیش هم هستم.

 «اما اون تکه کاغذ یه سند رسمی نیست! فقط یکی از وسایل صحنه ست!»قاضی اشتراوس گفت: 

بینین که تر بهش نگاه کنین میدقیق فکر کنم اگه»کنت االف کاغذ را از دست ویولت گرفت و به قاضی اشتراوس داد. 

 «یه سند رسمیه.

را در هم  اشهایش را بست، آه عمیقی کشید، قیافهقاضی اشتراوس سند را در دست گرفت و تند تند خواند. بعد چشم

ر د کرد که آیا این حالت همیشگی او هنگام خدمتکرد و فکر میکشید و عمیقاً به فکر فرو رفت. کالوس به او نگاه می
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این کاغذ رو  و "می پذیرم"درسته. بدبختانه این عروسی کامالً قانونیه. ویولت گفته »دیوان عالی است. سرانجام گفت: 

 «امضا کرده. کنت االف، شما شوهر ویولت هستین  . بنابراین اموالش هم در اختیار شماست.

نه های صحه صدای آقای پو است. او از پلهو کالوس تشخیص داد ک« امکان نداره.»صدایی از بین تماشاگران گفت: 

 «اینا چرندیات محضه.»باال دوید و سند را از قاضی اشتراوس گرفت. 

 «متأسفانه این چرندیات محض، قانونه.»قاضی اشتراوس گفت: 

 دونستم، هیچ وقتشد اینقدر راحت گول بخورم. اگه میباورم نمی»ها گفت: هایش پر از اشک شد و رو به بچهچشم

 .«هیچ وقتکردم که به ضرر شما بهشه، کاری نمی

به دست آوردن »و قاضی گریه را سر داد. االف ادامه داد:« گول خوردی.خیلی آسون »کنت االف پوزخندی زد و گفت: 

 «خوام. من و عروسم باید شب عروسیمون رو تو خونه بگذرونم.این ثروت مثل یه بازی بچگانه بود. از همه تون عذر می

 «اول سانی رو ول کن! تو قول دادی که ولش کنی!»وس فریاد زد: کال

 «سانی کجاست؟»آقای پو پرسید: 

ی ی واکی تاکهمان طور که دکمه« زی با بچه ها.فهمید که؟ یه جور بااین یه شوخی کوچولوئه. می»کنت االف گفت: 

 چی ز طبقو؟ بله، البته که منم، احمق. همهال»زد: هایش برق میداد و منتظر جواب دست قالبی بود، چشمرا فشار می

نقشه پیش رفت. سانی ر از قفس در بیار و یه راست بیار به تئاتر. کالوس و سانی قبل از این که برن بخوابن چند تا کار 

 «حاال راضی شدی؟»کنت االف نگاه تندی به کالوس انداخت و پرسید: « دارن که انجام بدن.

 البته او اصالً راضی نبود اما الاقل خواهر کوچکش دیگر از برج آویزان نود..« بله»کالوس به آرامی گفت: 

ن رسه. اوفکر نکن که کامالً در امانی، کنت االف بعدا حساب تو و خواهرتو می»مرد تاس زیر لب به کالوس گفت: 

 را به کالوس توضیح دهد. "حساب رسیدن"لزومی نداشت منظورش از « خواد که جلوی این همه آدم این کارو بکنه.نمی

 «رحمانه ست. از نظر مالی وحشتناکه.خب، من اصالً راضی نیستم. این واقعاً هولناکه. کامالً بی»آقای پو گفت: 

 «یرون.کشم بها رو میکنم کامالً قانونیه. آقای پو، فردا من میام بانک و تمام پول بودلراما فکر می»کنت االف گفت: 

کرد و در حالی که بقیه منتظر بودند او چیزی بگوید، چند ثانیه تو دستمالش سرفه کرد. بعد همان  آقای پو دهنش را باز

 «دم.ای نمیدم. من اصال چنین اجازهای نمیمن چنین اجازه»کرد، نفس نفس زنان گفت: طور که دهنش را پاک می

 «متأسفم، مجبوری این کارو انجام بدی.»کنت االف جواب داد: 

 «متأسفانه حق با کنت االفه. این ازدواج قانونیه.»اش گفت: راوس وسط گریهقاضی اشت

http://www.pioneer-life.ir/


   ی پیشتاززندگ 

 شروع ناگوار                                
 

 

 
 های بدشانسبچه

 «کنین.با عرض معذرت، فکر کنم شما اشتباه می»ناگهان ویولت گفت: 

 همه به طرف بزرگترین بودلر یتیم برگشتند.

 «چی گفتین کنتِس؟»االف گفت: 

 «که باشم. کنممی. یعنی فکر ننیستممن کنتس تو »گفت:  –که اینجا یعنی با دلخوری بسیار زیاد  –ویولت با ترشرویی 

 «کنی؟و چرا فکر نمی»کنت االف گفت: 

 «گه، سند رو به دست خودم امضا نکردم.من اون طوری که قانون می»ویولت گفت: 

 رفت.ابروی یک سره کنت االف داشت از خشم باال و باالتر می« منظورت چیه؟ ما همه دیدیمت»

 «یاده.ای نداره. تعداد شاهدها خیلی زمتأسفانه فکر کنم حق با شوهرته، عزیزم. حاشا فایده»ا اندوه گفت: قاضی اشتراوس ب

 «من مثل بیشتر مردم، راست دستم. اما سند رو با دست چپم امضا کردم.»ویولت گفت: 

 به شدت برق زد، با نفرتهایش و کاغذ را از دست قاضی اشتراوس قاپید و نگاهش کرد. چشم« چی؟»کنت االف داد زد: 

 «گی.دروغ می»به ویولت گفت: 

 «لرزه.نه، دروغ نمیگه. من یادمه، چون دیدم وقت امضا کردن، دست چپش می»کالوس با هیجان گفت: 

 «اثباتش غیر ممکنه.»کنت االف گفت: 

ر با ر با دست راستم یه باکنم. یه بااگه دوست دارین، با کمال میل روی یه کاغذ دیگه دوباره امضا می»ویولت گفت: 

 «بینیم کدوم امضا بیشتر شبیه امضای پای سنده.دست چپم. بعد می

 خوام قاضی اشتراوساین چیزهای جزئی مثل امضا با دست راست یا چپ، اصال اهمیتی نداره آقا، من می»کنت گفت: 

 «در این مورد تصمیم بگیرن.

و باز  «بذارین ببینم.»کرد. آرام گفت: های اشکش را پاک میقطره همه به قاضی اشتراوس نگاه کردند که داشت آخرین

بودلرهای  یهایش را بست و آه عمیقی کشید. ابروهایش را چین انداخته بود و عمیقاً در فکر بود. نفس در سینههم چشم

اقعاً راست ویولت و اگه»ی کسانی که دوستشان داشتند، حبس شده بود. عاقبت لبخندی زد و با دقت گفت: یتیم و همه

ه صراحت کنه. قانون بدسته و سند رو با دست چپش امضا کرده، نتیجتاً این امضا، استلزامات قانون نکاح رو برآورده نمی

گیریم که این ازدواج اعتباری نداره. ویولت، تو بیان کرده که سند باید به دست خود عروس امضا بشه، پس نتیجه می

 «االف، اجازه نداری به ثروت بودلرها دست بزنی.کنتس نیستی و شما، کنت 
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ی کنت ن که وکیل باشید تا از شکست نقشهو چندین نفر دست زدند. مگر ای« هورا!»بین تماشاگران گفت:  صدایی از 

االف سر امضا با دست چپ به جای دست راست، تعجب نکنید. این قانون هم چیز عجیب غریبی است. مثال یک کشور 

ها را به یک قیمت بفروشند. در یک جزیره این قانون هست که ی نانگوید نانواها باید همهنونی دارد که میاروپایی قا

هیچ کس حق ندارد میوه از آنجا خارج کند. و یک شهر نه چندان دور از محل زندگی شما قانونی دارد که من را از نزدیک 

بار کرد، قانون به اجلت سند ازدواج را با دست راست امضا میکند. اگر ویواش منع میشدن به هشت کیلومتری محدوده

کرد، اما چون او سند را با دست چپ امضا کرد، خیالش راحت بود که یک یتیم بیچاره باقی او را یک کنتس بدبخت می

 مانده است.

ن او به همه لبخند مطمئ البته خبری که برای ویولت و برادر و خواهرش خوش بود برای کنت االف بد بود. با وحود این،

ی، و کنیا دوباره با من ازدواج می»ای را روی واکی تاکی فشار داد، و دکمه« حاال که اینطور شد،»زد و به ویولت گفت: 

 «این دفعه درست و حسابی، یا من...

ه طرف نان برسید و خود تاتی تاتی کاین صدای خود سانی بو که بلندتر از صدای کنت االف به گوش می« نی پو!»

کرد. کنت االف دیر دست به کار اش خرخر میآمد و واکی تاکیآمد. دست قالبی هم پشت سرش میخواهر و برادر می

 شده بود.

ودلر ی بید و دو بودلر بزرگتر قربان صدقهو او را بغل کرد. ویولت به طرفش دو« سانی! تو سالمی!»کالوس داد زد: 

 تر رفتند.کوچک

 «چیزی براش بیارین بخوره. حتماً بعد از اون همه وقت که آویزون بوده خیلی گشنه ست. یه»ویولت گفت: 

 «کیک!»سانی جیغ زد: 

آمد. فقط یک لحظه ایستاد و انگشتش را به سمت ویولت رفت و میاومثل حیوانی در قفس می« اَه!»کنت االف غرید: 

 ...«تو ممکنه زن من نباشی اما هنوز دختر منی و»گرفت و گفت: 

داری،  ها رو نگهدم بازم این بچهکنی اجازه میواقعا فکر می»داد از کوره در رفته، گفت: آقای پو با صدایی که نشان می

 «اونم بعد از این خیانتی که امشب دیدم؟

 «مونن. ازدواج که خالف نیست.یتیما مال من و با منم می»کنت االف با اصرار گفت: 

ی ی برج که خالفه. جناب کنت االف، تو میرهآویزون کردن یه بچه کوچولو از پنجر»گفت:  قاضی اشتراوس با عصبانیت

 «آن پیش من.زندان و این سه تا بچه می

 ی مردم هم پشتش درآمدند.ین تماشاگران این را گفت. و بقیهصدایی از ب« بگیرینش!»

 «بفرستینش زندون!»
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 «عجب آدم کثیفی!»

 «یش مزخرفی بود!پولمون رو پس بدین. چه نما»

 «کنم.به نام قانون تو رو دستگیر می»آقای پو بازوی کنت االف را گرفت و بعد از چند سرفه با صدای گرفته گفت: 

 «تونیم پیش شما بمونیم؟وای قاضی اشتراوس! واقعا سر حرفتون هستین؟ واقعاً می»ویولت گفت: 

رو خیلی دوست دارم و خودم رو در قبال خوشبختی تون  البته که سر حرفم هستم. من شماها»قاضی اشتراوس گفت: 

 «دونم.مسئول می

 «ی شما کتاب برداریم؟می تونیم هر روز از کتابخونه»د: کالوس پرسی

 «می تونیم تو باغ کار کنیم؟»ویولت پرسید: 

 و همه زدند زیر خنده.« کیک!»سانی باز جیغ زد: 

ن خوشی خوانید پایار را به شما بدهم. اول کتاب هم گفتم، کتابی که میاین جای داستان باید دخالت کنم و آخرین هشدا

رود و سه بچه بودلر از این به بعد زندگی خوشی با قاضی ندارد. ممکن است اآلن به نظر برسد که کنت االف به زندان می

د و نید همین اآلن کتاب را ببندیتواخواهد، میاشتراوس خواهند داشت. اما اینطور نیست. اما اینطور نیست. اگر دلتان می

ی همرشان یهو بقی عمرتان فکر کنید که بودلرها کنت االف را شکست دادند توانید بقیهپایان ناگوارش را نخوانید. می

ی داستان جور دیگری است؛ چون همان وقت که همه راندند. اما اینطور نیست و ادامهی قاضی اشتراوس گذرا در خانه

خندیدند ، مردی که ظاهر مبهمی داشت و صورتش پر از زگیل بود، یواشکی رفت غ سانی برای کیک میداشتند به جی

 های تئاتر.طرف جعبه تقسیم چراغ

ها خاموش شدند و همه جا تاریک شد. غوغایی تو یک چشم به هم زدن کلید اصلی را خاموش کرد و در نتیجه تمام چراغ

 کرد و پایها به تماشاگران گیر میزدند. پای هنرپیشهدویدند و سر هم داد میبه پا شد. همه این طرف و آن طرف می

اپید کرد کنت االف است. کالوس سانی را قتماشاگران به وسایل تئاتر. آقای پو زنش را محکم چسبیده بود، چون فکر می

قسیم که چه شده و با احتیاط به طرف جعبه تتوانست او را باال برد که آسیب نبیند. اما ویولت فوراً فهمید و تا جایی که می

ک ی آن را در مغزش نگه داشته بود که شاید یرده بود و نقشهرفت. موقف نمایش، ویولت با دقت به جعبه تقسیم نگاه ک

تواند چراغ عا را روشن کند. ویولت مثل کورها وقتی به درد اختراعی بخورد. او مطمئن بود که اگر کلید را پیدا کند می

د و جلو کرهای گیج و منگ باز میدستش را به جلو دراز کرده بود و با احتیاط راهش را از بین اسباب و اثاث و هنرپیشه

 کرد.رفت. در آن تاریکی ویولت با لباس عروسی سفیدش مثل یک روح، آرام روی صحنه حرکت میمی
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 های بدشانسبچه

 هیکلی رویش خم شده و با نفرت در گوشش اش است ودرست وقتی که به جعبه تقسم رسید حس کرد دستی روی شانه

من ثروتتون رو به چنگ میارم، حتی اگه این آخرین کار عمرم باشه. وقتی هم به دستش آوردم تو و برادر »کند: زمزمه می

 «کشم.و خواهرت رو با همین دو تا دستم می

کردند. زدند و دور و برشان را نگاه میلک میویولت از ترس جیغ کوتاهی کشید اما کلید را زد. تئاتر پر از نور شد. همه پ

 آقای پو زنش را ول کرد. کالوس هم سانی را زمین گذاشت. هیچ کس دستش روی ویولت نبود. کنت االف در رفته بود.

 «اون کجا رفت؟ بقیه شون کجا رفتن؟»آقای پو داد زد: 

هایش هم رفته اند، یعنی صورت غیب شده، همدست بودلرها دور و برشان را نگاه کردند و دیدند که نه تنها کنت االف

 زگیلی، دست قالبی، تاس دماغ دراز، آن گنده هه که معلوم نبود زن است یا مرد، و آن دو تا زن صورت سفید.

 «اونا باید تو تاریکی در رفته باشن.»کالوس گفت: 

خیابان ماشین سیاه درازی را دیدند که در ها هم دنبالش. در انتهای آقای پو به طرف در رفت و قاضی اشتراوس و بچه

هایش توی آن بودند، شاید هم نبودند. به هر صورت، آن ماشین شد. شاید کنت االف و همدستسیاهی شب دور می

 کردند، پیچید و در تاریکی شب گم شد.ها هاج و واج نکاهش میهمان طور که بچه

 «نم.زگیریمشون. من فوراً به پلیس زنگ میاشین بچه ها، میلعنتی ها! در رفتند. اما نگران نب»آقای پو گفت: 

االف  گفت، نیست. کنتها هم که آقای پو میدانستند کار به آن سادگیویولت، کالوس و سانی به هم نگاه کردند. می

یرش ند دستگتر از آن بود که کسی مثل آقای پو بتوااش را طراحی کند. او زرنگشد تا حرکت بعدیاز نظرها پنهان می

 کند.

درست  ی خوبهتونیم فردا صبح، وقتی براتون یه صبحانخب، بچه ها، بیاین بریم خونه. می»قاضی اشتراوس گفت: 

 «ی این موضوع صحبت کنیم.رهکردم، دربا

 ه ها، اماگم بچمتأسفم که اینو می»و نگاهش را به زمین دوخت. « یه دقیقه صبر کنین.»آقای پو سرفه کرد و گفت: 

 «تونم اجازه بدم کسی که از بستگانتون نیست شما رو بزرگ کنه.نمی

 «چرا؟ بعد از همه اون کارهایی که قاضی اشتراوس برامون کرده؟»ویولت داد زد: 

ی کنت االف چیه. بدون قاضی اشتراوس ما جونمون نقشه فهمیدیمبدون اون و کتابخونه ش هیچ وقت نمی»کالو  گفت: 

 «م.دادیرو از دست می
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ون ی والدین شما کامالً مشخصه. یکی از بستگانتلطف ایشون متشکرم، اما وصیت نامههمین طوره، من از »آقای پو گفت: 

کار  رم بانک تا ببینم با شما باید چیمونین و فردا من میی من میرزندی قبول کنه. امشب رو تو خونهباید شما رو به ف

 «ای ندارم.کنم. متأسفم، اما چاره

حق با »ها رو در آغوش کشید. با غصه گفت: ها به قاضی اشتراوس نگاه کردند. اوآه عمیقی کشید و یکی یکی بچهچهب

خواین همون کاری رو بکنین که پدر و آقای پوئه. ایشون باید به وصیت پدر و مادرتون احترام بذاره. بچه ها، شما نمی

 «خواستن؟مادرتون می

کاش  ایو مادر عزیزشان را در نظر مجسم کردند و بیشتر از هر وقت دیگری آرزو کردند کهویولت، کالوس و سانی، پدر 

خانم  خواست که با آنآتش سوزی نشده بود. هیچ وقت، هیچ وقت آن قدر احساس تنهایی نکرده بودند. خیلی دلشان می

نم حق با فکر ک»اقبت ویولت گفت: ها هم نیست. عدانستند که به این سادگیمهربان و بخشنده زندگی کنند، اما می

 «شه.شماست قاضی اشتراوس. اما دلمون خیلی براتون تنگ می

ی ها قاضهایش پر از اشک شد. بعد هر کدام از بچهو باز هم چشم« شه.منم دلم براتون تنگ می»قای اشتراوس گفت: 

ندلی عقب روی ص ر ماشین شدند. بودلرهای یتیماشتراوس را برای آخرین بار بغل کردند و دنبال آقا و خانم پو رفتند سوا

یشان داد. جلوکرد و دست تکان میی عقب ماشین به قاضی اشتراوس خیره شدند که گریه مینشستند و از شیشه

ها فرار کرده بود و پشت سرشان قاضی مهربانی ای دیگر به آنهای تاریکی بود که کنت االف برای طرح نقشهخیابان

قاضی  ها را از یک زندگی شاد در کنارها تصمیم آقای پو غلط بود که آنیلی دوستش داشتند. به نظر بچهبود که خیلی خ

کردند اما ها این موضوع را درک نمیبرد. آنکرد و به سوی سرنوشتی نامعلوم با بستگانی ناشناس میاشتراوس دور می

کنید، اتفاق هم نیفتند. بودلرها به خاطر هوای ا را درک نمیههای دیگر زندگی، دلیل ندارد که چون شما آنمثل بدبیاری

ایی که شد تا جدادند. ماشین دورتر و دورتر میی عقب ماشین دست تکان می، به هم چسبیده بودند و از شیشهسرد شب

بسیار  ه راهیروند، یعنی براهه میها رسید که دارند به بیای در تاریکی شد و به نظر بچهقاضی اشتراوس فقط نقطه

اشتباه که باعث اندوه بسیار خواهد شد.
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 به ویراستار مهربانم:

م کننویسم. من در اینجا دارم تالش می، شعبه ی لندن، برای شما میانجمن خزنده شناسانمن این نامه را از 

ها قایع ناگواری برای آنبفهمم که در پایان مدت اقامت بودلرهای یتیم در منزل مونتگمری مونتگمری، که در آنجا و

 پیش آمد، چه بر سر کلکسیون خزندگان آمد.

یکی از همکاران من یک صندوقچه ی ضد آب را ساعت یازده شب سه شنبه آینده در باجه تلفن هتل الکترا خواهد 

تالش من  لگذاشت. لطفاً قبل از آن که به دست کسانی بیفتد که نباید بیفتند، آن را بردارید. توی آن صندوقچه حاص

 ای از لوزی لین، یک نسخه از فیلمخواهید دید. به عالوه ی اینها: نقشه سالن خزندگاندرمورد وقایع ناگوار را با نام 

تر های دکای نارگیلی دکتر مونتگمری. همچنین یکی از معدود عکس، و دستور پخت کیک خامهها در برفزامبی

هایش کمک برایتان گذاشته ام، که امیدوارم به آقای هلکوئیست در طراحی لوکافنت را که موفق شده ام به دست بیاورم

 کند.

 یادتان باشد که شما آخرین امید من برای بازگو کردن سرگذشت بودلرهای یتیم به مردم هستید.

 

 

 

 با نهایت احترام

Lemoney Snicket 

 لمونی اسنیکت
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