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حاصل شیکه با غم دل شد الفت یغ مر

«حافظ« شاخسار عمرش برگ طرب نباشد  بر

***

.خواند یبار م کیتنها  شیکه در تمام زندگ ياست افسانه ا ياز پرنده ا سخن

پر خار و تا  ياست با شاخه ها یدرخت يکند در جستجو یرا ترك م انهیاز آن لحظه که آش.همتا یو ب نیدلنش ییآوا

.ماند یاز تالش باز نم افتنی

***

خار  نیتر زیو ت نیو بر بلند تر رد،یگ یکشد، اوج م یدرخت پر م یوحش يشاخه ها ياز البال ییجادو ییبا آوا آنگاه

.سپارد یم بیتن به تصل

.رود یو بلبل از احتضارش فراتر م یتر از ترنم کاکل زیدل انگ ییبا آوا نیلحظه واپس در

***

.آن است يبها یکه زندگ زیطرب انگ ییآوا

در آسمان مسرور است،چرا که  زیتا گوش فرا دهد و خداوند ن ستدیا یاست که جهان از حرکت باز م نیچن

.دیگو یم نیال اقل افسانه چن ای...دیآ یجانکاه به دست م يدرد يره به بهاهموا نیخوبتر
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اول بخش

)یمگ(

اول فصل

magiيریکل ی،مگ1915هشتم دسامبر  روز e cl eary( پس از آن که .اش را آغاز کرد یسال زندگ نیچهارم (

شده بود به کف  دهیچیرنگ پ يرا که در کاغذ قهوه ا يصبحانه جمع شد، مادرش خاموش و آرام بسته ا يظرف ها

خانه،  يجگن، کنار در ورود يدر پشت بوته ها یرو، مگ نیاز ا.کرد رونشیگذاشت و از آشپزخانه ب یدست مگ

 فیضع حهیرا.بود نیناتوان و بسته سنگ شیانگشت ها.شروع به باز کردن بسته کرد يقرار یچمباتمه زد و با ب

wahiنیفروشگاه واها ne( گفت هر چه که درون بسته است، از فروشگاه  یکه به او م يا حهیرا د؛یبه مشامش رس (

.شده است يداریخر نیواها

بسته را پاره  يلفاف کاغذ شتریبار با شتاب ب نیا یمگ.شد انیرنگ از گوشه بسته نما ییطال بایو تقر فیظر يزیچ

خواب ناز فرو رفته بود، چنان شادمان مچاله شده به  ياز کاغذ ها يافتاد که در بستر یچشم او به عروسک یوقت.کرد

) «!agnessآگنس! / آگنس«:گفت نهعاشقا يبه حرکت در آمدند و با زمزمه ا شیشد که پلکها )

رفته بود، در ماه مه بود که مادرش به  نیبار به واها کیدر همه عمرش فقط  یمگ.صورت گرفته بود يا معجزه

تالش .اسبه نشست کی يگار کیمادرش در  يپهلو به پهلو.برد نیااو را به فروشگاه واه یمگ ستهیخاطر رفتار شا

 ادیبه  ای ندیرا بب يگرید زیجز آگنس چ توانست یآمده بود که نم جانیچنان به ه یباشد، ول ستهیشا يکرد تا دختر

.آورد
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از تور  ییارهالباسش از پارچه ساتن بود و در اطراف آن نو. زده بود هیفروشگاه تک شخوانیکه بر پ ییبایز عروسک

دارد؛به  یونانی شهیآگنس که ر(نام آگنس اریاخت ی، ب دیعروسک را د نیا یدر همان دم که مگ.دوخته شده بود

همتا  یو ب زیآن موجود سحرانگ بندهیز یکه به راست ییبایرا بر آن نهاد؛تنها نام ز) مقدس و پاکدامن است يمعنا

که او هرگز  رایز.و آرزو فراتر نرفت دیکه آمدند،از مرز ام ییها عروسک در گذران ماه نیبه ا یمگ یدلبستگ.بود

با  یمگ.باشد ریعروسک امکان پذ کیدختربچه و  کی يقابل تصور نبود که سازگار شینداشت و برا یعروسک

 یم نیزم يو کمانهاو سربازان له شده که برادرانش رو ریبا سوت سوتک ها،ت ،یگل يها چکمهو  فیکث يدستها

.کند يبتواند با آگنس باز يبود که روز یباور نکردن شیبرا.کرد یم يد، بازانداختن

روشن بودنوازش کرد و  یعروسک را که به رنگ صورت راهنیپ يها نیچ.با عروسکش بود يسرگرم باز یمگ نکیا

تن  تواند به یم یزن واقع کیاست که  یاز هر لباس باتریکه لباس عروسک ز دیبه نظرش رس نیدر آن لحظه چن

 یعروسک تکان م يدو بازو و ساق ها يمفصل ها.دستش گذاشت و آن را بلند کرد يسپس عروسک را رو.کند 

همان  زیعروسک ن کیگردن و کمر بار.خواهد حرکت بدهد یکه م یتوانست آن را به هر سمت یم یخوردند و مگ

 یم نتیبدل آن را ز دیچند مروار ساخته شده بودو یمیقد یول نیدلنش يعروسک به طرز ییطال يمو ها.گونه بود

 یم دهیداشت د یآن را نگه م دیسنجاق ته مروار کیکه  یواقع نتلشال دا کی يعروسک از البال دیسپ نهیس.داد

پوست صورت  یعیحفظ حالت طب یول. بود بایگونه عروسک با ظرافت رنگ شده و ز ینیو چ یصورت استخوان.شد

 ياز موها یمژگان انیعروسک بودکه در م یآب يتر از آن ، چشم ها زیفت انگبه آن نزده بودند،شگ ییگونه جال چیه

 یعروسک را م یبرد که وقت یپ یو رگه دار بود مگ ریس یتخم چشم عروسک به رنگ آب.دندیدرخش یم یقعوا

آن  يآسوده به تماشا یگذارد و با دل شیزانو يعروسک را رو یبه آرام.شود یبسته م شیخواباند چشم ها

.ختپردا



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٥

jعروسکش بود ،جک يسرگرم تماشا یکه مگ یلحظات در eck( hughiیو هاگ ( e( بلند و انبوه  يعلف ها انیاز م (

به جز فرانک يریخانواده کل ياعضا ریهمچون سا - یمگ يموها.دندیخز یم شیکنار نرده خانه آرام آرام به سو

f rank( .بردند یموضوع رنج م نیآنان از ا یرنگ بود و همگ ییحنا-(

که شکلک در  یآنگاه دو برادر در حال.را به او نشان داد یمگ یبرادرش زد و با خوشحال يآرنجش را به پهلو جک

خائن هستند،در ) زالند نو است یبوم لیاز قبا یکی)maoryيمائور کی بیکه در تعق یآوردند،و همچون سربازان یم

.جدا شدند گریکدیعلف ها از  انیم

جک در .شدن برادرانش را احساس نکرد کیکرد، نزد یرا زمزمه م يلب آواز ریو زآگنس شده  فتهیکه ش یمگ

:زنان گفت ادیداشت،فر یبر م زیعلف ها خ انیکه ناگهان از م یحال

!نشونش بده ه؟یدستت چ ،تویمگ-

:که با نشان دادن اندام بلند خود آرامش را از خواهرش سلب کرده بود گفت زین یهاگ

!نشونش بده-

:اش فشرد و گفت نهیعروسک را به س دخترك

.روز تولدم است هینه مال خودمه،هد-

!میزن یکنم نشونش بده،ما به آن دست نم ی،خواهش م یمگ-

:دستش بلند کرد و گفت يبا چهره پر غرور و شادمان ،عروسک را رو یمگ

.چه خوشگل است اسمش را آگنس گذاشته ام دینیبب-

:پوزخند زنان گفت جک

)margartچرا اسمش را مارگرت یراست! يمزه ا ینس؟ چه اسم بآگ/ آگنس- betیبت ای ( t y( ؟يگذار ینم (
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.که اسمش آگنس است نیا يبرا-

:و گفت دیکش یکه تو جهش به مچ دست عروسک جلب شده بود،سوت یهاگ

!خورد یدست عروسک تکان م نیجک،بب

!نمیکجا؟بذار بب-

:اش فشرد و گفت نهیاشکبار ،عروسک را به س یبا چشمان یمگ

 یکنم به عروسک دست نزن آن را م یجک خواهش م.دیکن یدهم،چون آن را پاره م یعروسکم را به شماها نم من

.یشکن

:خواهرش را گرفت،آن را فشار داد و گفت يپسرك مچ ها فیآفتاب زده و کث يها دست

.میگو یابا مبردار وگرنه به ب هیدست از گر! رمیگ یم شگونتین ،یاگر عروسک را نده-

 یتالش م یزد،و در همان حال هاگ رونیگرفت و آن قدر فشار داد تا خون از آن ب شگونیدست خواهرش را ن جک

:جک گفت.ردیکرد تا عروسک را به زور از او بگ

.رمیگ یم شگونتین ،بازمیاگر عروسک را نده-

خواهش !کنم دست از سر من بردار یجک خواهش م: یکن یدانم که خرابش م یدهم،چون م یعروسکرا نم.نه،نه-

!کنم یم

اش فشرده بود و با لگد از  نهیعروسک را به س زانیکرد،اما اشک ر یدستش به شدت درد م يمچ ها نکهیا با

:گفت روزمندانهیپ يادیبا فر دویکش رونیعروسک را از دست او ب یاما باالخره هاگ.کرد یخودش دفاع م

!گرفتمش-
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و شلوار بلند  راهنیپ ریراهن،زیدرنگ،پ یب.بردند یآن پ ییبایافتاد،تازه به ز یهاگ عروسک به دست جک و یوقت

بدن  يدو برادر اعضا.ماند یحرکت در دستشان باق یآوردند و آگنس به حالت برهنه و ب رونیدار عروسک را ب نیچ

 یو خم مرا به عقب و جل دند،سرشبر یعروسک را به پشت گردنش م يپا کیکردند، یعروسک را لمس م

 یم يبود و به زار ستادهینداشتند که همان جا ا یبه مگ یتوجه نیدادند و کم تر یو تاب م چیکردند،عروسک را پ

در .کمک بخواهد یکه از آنجا برودو از کس دیرس یبه فکرش هم نم یبود و حت ستادهیدخترك همان طور ا.ستیگر

.قاعده استثنا نبود نیاز ا زین ینداشتند و مگ گرانید ياریبه  يدیچشم ام وادهخان فیضع ي،اعضايریخانواده کل

کفش  کی.علف ها محو شدند انیو در م دندیدرخش دهایمروار.عروسک کنده شد ییطال سوانیکه گ دیینپا يرید

با  یمگ.شد يکارگاه آهنگر فیعروسک را لگد مال کرد و پارچه ساتن آن آغشته به روغن کث يبایز راهنیپ فیکث

که  نیاز ا شیعروسک را پ يلباس ها تاکرد  یرا نگاه م نیزم يرو اریبا دقت بس.زانو نشست يرو نیخشمگ یحالت

در آن .علف ها پرداخت انیها در م دیمروار يسپس به جستجو.بر دارد نیزم ياز رو ندیبب يشتریب بیآس

 یتا به آن روز مگچرا که .داد یناشناخته آزارش م يرا گرفته بود و درد شیچشمها يجلو یلحظات،پرده اشک

شود نیدست دادنش اندوهگ ازنشده بود که به خاطر  يزیهرگز صاحب چ

***

به کار  دیراست کرد؛شا یکمرش را به راحت.جز جز آن بلند شد يآهن گداخته را در آب سرد انداخت و صدا فرانک

اما فرانک .ردیگ یر خو مکا نیپدرش به او گفته بود که پس از شش ماه به ا شیپ يچند.عادت کرده بود يآهنگر

زمان را با نفرتو  نیچرا که گذشت ا.آغاز شد ینو سندان از چه زما يبا کوره آهنگر ییدانست که آشنا یم یبه خوب

را از  اهشیس يموها ازیلرزان حلقه ا یبا دست.چکش را به داخل جعبه اش پرتاب کرد.نظاره کرده بود يناخشنود

 یتل کاهها افتاده بود، انتظارش را م يکه رو راهنشیپ. را باز کر د  شیمبند چر شیکنار زد و پ یشانیپ يرو
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ترك  واریو درشتش را به د اهیس يچشمها.درنگ کرد يلحظه ا یآن رفت، ول يبه سو نیسنگ يبا گام ها.دیکش

.خورده انبار دوخت

ن نوجوانان هم سن و سالش گر چه همچو.کرد یتجاوز نم متریمتر و شصت سانت کیکوتاه قد بود و از  اریبس فرانک

رنگ و صافش  دهیصورت پر.کرده بود دایمند پ روین یپهن و عضالت يشانه ا يالغر اندام بود، اما بر اثر کار آهنگر

 ریعقاب گونه اش در سا ینیکلفت و ب يلبها.اشتد یگانگیرنگ ب اهشیس يموها و چشمها.انباشته از عرق بود

به شانزده  کیفرانک نزد.مادرش را به ارث برده بود يکه خون خون مائور شد، چرا ینم دهیخانواده اش د ياعضا

نه سال  یهاگ.جک ده ساله بود.شده بود یتازه وارد پانزده سالگ ( )Bobکه برادرش باب یسال داشت،در حال

stاستوارت.داشت uart( .شد یم شیسال زندگ نیوارد چهارم - دسامبر 6 -امروز  زین یمگ.پنج ساله بود (

 يخانه ها ریهمچون سا.متر بود یکوچک بنا شده و ارتفاع آن از سطح انبار و اصطبل س يآنها بر فراز تپه ا نهخا

 ياز خانه بر جا یداشت تا در صورت وقوع زلزله ،دست کم بخش عیوس ییبنا ریز.طبقه بود کیو  یزالند نو ، چوب

.بماند

علفها .زرد خم گشته بودند يبار گلها ریفصل سال در ز نیر ابود و د دهییجگن رو ياطراف خانه ،همه جا بوته ها در

شدند، باز هم علف ها ،  یآب نم هیواقع در سا يخهایدر دل زمستان و آن هنگام که  یحت.و بارور بودند عی، وس

 علفها رنگ و د،بهیرس یاز راه م یو طوالن میمال ستانکه تاب یدادند و هنگام یو طراوت خود را از دست نم يسبز

 یاز برف زمستان.برساند هایدنییبه لطافت رو یبیآن که آس یب د،یبار یم یباران به آرام.داد یم يتازه تر يجال

.نبود یگرما رساندن کاف يو برا اندیتوانست برو یتوان داشت که م يفقط به اندازه ا زین دیخورش.نبود يخبر

حالت انتظار اضطراب  کیهمواره .دیجوش یم نیر دل زمزالند نو نازل شود د نیاز آسمان بر زم ستیبا یکه م ییبال

شد و به سراسر وجود انسان  یدلشوره نا ملموس که از کف پا ها شروع م کیلرزش،  کیشد؛  یآور احساس م
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کوه  کی شیسال پ یکه س میچنان عظ ییروین. خفته بود نیزم ریدهشتناك در ز ییرویچرا که ن.کرد یم تیسرا

دود آتشفشانها به .خاست  یآرام بر م يتپه ها ياز بخار ، سوت کشان از حفره ها یفوران.ودکرده ب رانیکامل را و

در جوشش  یبزرگ گل به آرام يها اچهیدر. دندییگرا یم یبه گرم البهایگه گاه،س. رفت یآسمان م يسو

 یدر برخ.ماندند ینم یاقب ندهیجزر آ دنیبا فرا رس دیخوردند که شا یم ییصخره ها هب دیبا ترد اهایامواج در.بودند

.دیرس یمتر م ستیفقط به دو نیجاها ضخامت پوسته زم

 يزد که به سبز یسرسبز موج م یخانه شان، دشت رامونیدر پ.آرام و بخشنده بود ینی،سرزم نهایوجود همه ا با

Fiيریکل ونایف يانگشتر زمرد نامزد onacl eary( گ به چشم رن يریش نیدشت، هزاران نقطه چ نیدر دل ا.بود (

در  دهیخم يدر آنجا که تپه ها.دیدید یم ندها گوسف نیشدند به تعداد نقطه چ یم کیبه آنجا نزد یخورد و وقت یم

)Egmountشدند، قله اگمونت یشکل م يرنگ کنگره ا یآسمان آب هیحاش ابر ها قرار داشت  ورشیکه در معرض  (

که هر روز آن را  زیفرانک ن يبرا یکه حت ی؛ با چنان تناسبرساند یو برف آلودش را به اوج آسمان م دی، دامنه سپ

.و جاذبه داشت ییبایباز هم ز د،ید یم

 یاو م.به خانه شتاب داشت دنیرس يبود و فرانک برا ازمندیسخت ن یانبار تا خانه، به تالش ییراه سرباال مودنیپ

آنگروه  د،یچیپ یبه سمت چپ خانه م یوقت. خارج نشود يدانست که پدرش دستور داده بود از کار گاه آهنگر

برده بود  نیآن عروسک به فروشگاه واها يداریخر يفرانک مادرش را برا.دیجگن د يکوچک را در پناه بوته ها

قابل  يزیچ دیروز تولد با هیهد کیفرانک ،  دهیبه عق.دانست یمادرش را نم یولخرج نیا لیهنوز هم دل یول

 يکس اسباب باز چیه يلوکس نداشتند و تا آن موقع برا اءیاش يداریخر يبرا یلخانواده آنها پو.بود یاستفاده م

کردند که بتواند گنجه  یم هیرا به بچه ها هد ییسال نو ،لباسها دنیتولد و هنگام فرارس يهادر جشن .بودند دهینخر

بود و مادرش  دهیسک را دعرو نیبار به شهر رفته بود ، ا نینخست يبرا یوقت یمگ. را پر کند یخال مهین يلباس ها
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 یاز مادرش سوال کرد ،مادرش کم وعموض نیفرانک در باره ا یوقت.بخرد شیبه فکر افتاده بود که آن را برا زین

.درباره عالقه دختر بچه ها به عروسک حرف زد و سپس ناگهان موضوع صحبت را عوض کرده بود

 یم یدستمال يو بند ها و مفاصل آن را به طرز ناهنجاررا در دست گرفته  یعروسک مگ یجاده ،جک و هاگ يباال در

کرد که آگنس او را  یبود و به برادرانش نگاه م ستادهیخود ا يکه پشتش به فرانک بود، در جا یدر حال یمگ.کردند

 یپوست صورت.کوچکش افتاده بود اهیس يچکمه ها يروو  دهیلغز شیاز پا یمگ دیسف يجورابها.کرده بودند انیعر

که روز  يمخمل به رنگ قهوه ا یراهنیشد، پ یم دهیاو د راهنیپ ياز انتها متریبه اندازه ده سانت ش،یاهارنگ پ

رنگ  یکامال مس خت،نهیر یبر شانه اش م يکه همانند آبشار یتابدار و پرپشت مگ سوانیگ.به تن کرده بود کشنبهی

که به  یدرنگیروبان بافته و سپ.دیدرخش یآفتاب مدو رنگ بود،در نور  نیا نیب يزیبلکه چ ،ییکامال طال هبود وو ن

عروسک  يدست، لباسها کیدر .را آلوده کرده بود راهنشیگل وخاك، پ.شده بود زانیزده بود،شل و آو شیموها

:زد ادیفرانک فر.راند یرا از خود م یهاگ گریخود را داشتو با دست د

!فیکث يحرامزاده ها يا-

 یدانستند وقت یم رایز.را فراموش کردند و پا به فرار گذاشتند دند،عروسکستایدرنگ سرپا ا یب یو هاگ جک

.است که فرار کنند نیکار ا نیبهتر د،یگو یفرانک ناسزا م

:زد ادیدوباره فر فرانک

!ذارمیتان آهن داغ م....يرو د،یعروسک دست زده ا نیکه به ا نمیاگر دوباره بب! فیکث يحرامزاده ها يا-

:رفت و گفت یگبه طرف م فرانک

به تو .چون آنها فرار کردند و هرگز جرأت دست زدن به عروسک تو را ندارند ،یکن هیگر گرید دیتو نبا! یآه مگ-

!لبخند قشنگ بزن کیبردار و به خاطر روز تولدت  هیحاال دست از گر.دهم یقول م
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 یفرانک چرخاند، نگاه يسواش را به  يخاکستر يچشمها یمگ.پف و ورم کرده بود هیاز شدت گر یمگ صورت

آن را  انهیآورد و ناش رونیرا ب یفیشلوارش دستمال کث بیاز ج.بغض کرد اریاخت یچنان اندوهناك که فرانک هم ب

:داد و گفت ردستمال قرا يها نیچ انیدخترك را در م ینیسپس ب.دیبه صورت دخترك مال

!کن نیحاال ف-

...من گرفتند...کم را از مناونها عروس! فرانک...فران...فر...آه فر-

:به حرفش ادامه داد دویاش را باال کش ینیب یمگ

 دایها را پ دیتوانم آن مروار یعلفها انداختند و من نم يرا تو شیها دیقشنگش کنده شدو مروار يهمه موها یول-

...کنم

.دستش احساس کرد يشد و فرانک رطوبت آن را رو يجار یاشک مگ دوباره

:زد و گفت سیبه کف دستش نگاه کرد و سپس با زبانش آن را ل يالحظه  فرانک

 یتازه چرا مثل ن! یکن دایاونها را پ یتون یاون وقت نم یکن هیاگر گر یمگه نه؟ ول.میکن دایاونها را پ دیخوب ما با-

...کیکوش ییکوچک بگو يبودم تو به جا دهیشش ماه بود که نشن ؟یزن یکوچولوها حرف م ین

 ،آفتابیآخه اگه لباس تنش نکن.بردار نیزم يرا از رو چارهیکن و بعدش هم آگنس ب نیف گهیدفعه د کیحاال  خب

!سوزونه یتنش را م

 يریعلفها رفت و د انیسپس به م.را کنار جاده نشاند، سپس خم شد و عروسک را برداشت و به او داد دخترك

:زد ادیفر روزمندانهیرا به او نشان داد و پ دیمروار کی دیینپا

؟ینیب یکنم، م یم دایهمه اش را پ. شهیاول نیا! ریبگ-
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 نیبا تحس یداد، مگ یرا به او نشان م يدیعلفها به جستجو مشغول بود و گه گاه مروار انیکه فرانک در م یحال در

آن نور آفتاب  دیدارد و شا یفیسپس به خاطر آورد که آگنس پوست لط.شده بود رهیبه برادر بزرگش خ شیوستا

.دبار همه حواسش متوجه لباس پوشاندن به آگنس ش نیا.را بسوزاند

که پسرها  شیدرهم و برهم و شل شده و ساق پاها شیموها: باشد دهیبه آگنس رس يادیز بیآس دیرس ینظر نم به

 یدو شانه صدف شیگوشها يرو یمگ.بدن عروسک سالم مانده بود هیبق یول.شده بود فیبودند کث دهیآن را کش

 نیا.انسان بود یواقع ياز مو عروسک يموها.آگنس کرد يشروع به شانه کردن موها دویاز آنها را کش یکی.شتدا

.دیاز پارچه تور گرد چسبانده بودند و به آن نشاسته زده بودند تا به رنگ کاه در آ يتکه ا يموها را با مهارت رو

 يدهشتناك رو شامدیروسک بود که آن پع يگره بزرگ از موها کیسرگرم شانه کردن  يگر یبا ناش یمگ

سر  يدر باال.دیشانه چسب يدرهم و برهم به دندانه ها یعروسک از سرش جدا شد و به صورت يناگهان موها.داد

 یمگ.شد یم دهیدر آنجا د شتسوراخ بزرگ و ز کیفقط  ،يو نه کاسه سر ينبود؛ نه کله ا زیچ چیصاف آگنس ، ه

 یم دهید یمعکوس گونه ها و چانه به طور مبهم يها نیچ: ندیا داخل سوراخ را ببترسان و لرزان سرش را خم کردت

به چشم  یوانیو ح اهیس مرخین کیعروسک را روشن کرده و يگشوده و دندانها يلبها نیشدند،نور آفتاب فاصله ب

کله اش فرو  يوت یمس لهیم کی لهیکه به وس يا شهیآگنس بود؛ دو گلوله ش ياز همه ترسناکتر ، چشمها.خورد یم

.کرده بودند

که صورتش را  یانداخت و در حال نیزم يآگنس را رو.ماند یبزرگساالن م ادیکه به فر دیبلند ونافذ کش ادیفر یمگ

صورتش  يرا از رو شیبعد احساس کرد که فرانک انگشتها.زدن ادامه داد ادیدر دستمالش پنهان کرده بود، به فر

.برداشت و او را در آغوش گرفت
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 يآنگاه متوجه بو. افتیماند تا آرامش خود را باز یحالت باق نیفرانک گذاشت و آن قدر در ا يشانه  يرا رو سرش

کامال آرام شد ، فرانک  یمگ یوقت. اسب ، عرق بدن و آهن ي؛ بو دیرس یکه از بدن فرانک به مشام او م یخوش

عروسک  یخال ۀبه داخل کل رتیو با ح رداشتفرانک عروسک را ب. را بازگو کند دنشیوادارش کرد تا علت ترس

. نه ایهمراه بوده است  یبیغر يترس ها نیبا چن زیِ او ن یکودک يایدن ایآ دیشیاند یبا خود م کهیدر حال. نگاه کرد

 یدر گوش يبودند ؛ حرفها يگرید يزهایبه سراغش آمده بود چ یکه در کودک يندیو اوهام ناخوشا االتیاما خ

لرزان ،  يپهن او ، آن هنگام که با دستها يسردشان ، چهره خشن و اخم آلود مادرش ، شانه ها يمردم و نگاه ها

.گرفتند یدست او را محکم م

تا  یمگ زد،یآگنس خون فوران م ياگر در هنگام ور آمدن موها دیبود؟ شا دهیترس نیبود که چن دهیچه د یمگ مگر

 يزیخونر يریخانواده کل ياز اعضا یکیگذشت که  ینم ي؛ هفته ابود تیواقع کی يزیخونر. دیترس یاندازه نم نیا

.نداشته باشد

:کرد به عروسکش نگاه نکند گفت یم یکه سع یمگ

!چشمهاش! چشمهاش -

:برد ، زمزمه کنان گفت یخواهرش فرو م سوانیچهره اش را در گ کهیدر حال فرانک

!دارد ییبایو چه رنگ ز باستیچقدر ز! ی، چه عروسک قشنگ یمگ-

ساعت  میو ن ندازدیبه اگنس ب یساعت را صرف ناز و نوازش خواهرش کرد تاسرانجام او حاضر شد نگاه مین فرانک

طرز کار چشمان عروسک . فکندیبه درون سوراخ سر عروسک ب یتا بتواند او را وادار کند نگاه دیهم طول کش گرید

. رندیچشم قرار بگ ۀدر کاس ینرم نیتا بتوانند با چن اند افتهی تیمرکز یداد که با چه دقت حیرا به او نشان داد و توض
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خود و او  ۀنیس نیفرانک خواهرش را بغل کرد و عروسک را ب. حرکت باز و بسته شوند نیبا کوچکتر ن،یو با وجود ا

:قرار داد و گفت

 يو اتو کند ، موها دیرا بشو شیکنم عروسک را روبراه کند، لباسها یاز مامان خواخش م.  میبه خانه برو ایحاال ب-

 یتوان یو بعد تو م فتدین گریکنم که د یرا چنان محکم سنجاق م شیدهایچسبانم و مروار یسرش را هم من م

.یکن شیرا هر طور دلت بخواهد آرا شیموها

 اریرنگ ، بس دهیپر يبا چهره ا. بود  بایز یاو زن. بود  ینیزم بیدر آشپزخانه سرگرم پوست کندن س يریکل ونایف-

. مانده بود  فیظر مانیزا 6هنوز بعد از  کشیداشت و کمر بار یاندام خوب. قدش نسبتا کوتاه بود . يخشن و جد

و آهار زده که بند آن از پشت  دیبند بزرگ سف شیپ کی. دیرس یم نیتا زم یزگیپاک يکرباسش در منتها راهنیپ

از صبح تا شام ، وقت او . خورد ، بر تن داشت یره مگ ونیپاپ کیگذشت و در پشت سرش به صورت  یگردنش م

ساعات  ۀاز آن داشت که هم تیو محکمش حکا اهرنگیس يچکمه ها مین. گذشت  یخلوت م اطیدر آشپزخانه و ح

.گذراند یم يسبز ۀو باغچ رختشورخانهاجاق ،  يروزش را در پا

:و گفت انداخت یبه فرانک و مگ یگذارد ، نگاه زیم يرا رو شیچاقو مادر

 یختینگاه کن چه ر ،ینکن فیکه آن را کث یات را به تن کن کشنبهیاجازه داده بودم لباس روز  ی، من به شرط یمگ-

!فیواقعا کث ۀبچ کی! يشده ا

:با اعتراض گفت فرانک

کار چه طور  شیدست و پا نندیعروسکش را از دستش گرفته اند تا بب یجک و هاگ. نداره  يریتقص یمامان ، مگ-

ست؟یطور ن نیمن به او قول داده ام که آن را روبراه خواهم کرد و عروسکش دوباره نو خواهد شد ، مگه ا. کند  یم

:دستش را دراز کرد و گفت ونایف
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نمیعروسک را بده بب-

و که ا دانستیشوهرش، هرگز نم یکس، حت چیه. نداشت يا انهیم یو پر حرف یبود و با حاضر جواب یزن کم حرف او

 رفت،یپذ یبچه ها را به شوهرش واگذار کرده بود و دستورات او را بدون چون و چرا م هیتنب.  شدیاند یبه چه م

.ییمگر در موارد استثنا

داشت  قتیموضوع حق نیچنانچه ا. برد یبه اندازه آنها از پدر حساب م زیبود که مادرشان ن دهیاز برادرانش شن یمگ

شد و هر گز  ینم یاو هر گز عصب. داشت یو پا بر جا پنهان م رینفوذ ناپذ یآرامشاز  ی، او ترسش را پشت پوشش

.دیخند ینم

:انداخت و گفت یبه مگ یبوفه کنار احاق گذاشت ، نگاه يکرد و آن را رو یعروسک را وارس ونایکه ف نیاز ا پس

چسباند و  یرا م شیرانک موهادهم ، امشب بعد از شام ف یم شیرا آرا شیو موها میشو یرا م شیفردا لباسها-

.الزم باشد شیبرا یهم حمام دیشا

.بر لبانش نقش بست یداد و تبسم تیرضا یمگ. يداشت تا دلدار ییچاره جو ۀجنب شتریاو ب سخنان

 يبه طرز یمگ.  دیخند یاو هرگز نم یول ندیمادرش را بب ةکرد که خند یبا تمام وجودش آرزو م یگاه ، مگ گاه

 میدر ان سه زیآنکه پدر و برادرانش ن ی، ب کندیبا هم شر یخاص زیکرد که او و مادرش در چ یمبهم احساس م

 یداد، دامنش را با چرخش یفقط سرش را تکان م درما. ببرد یمادر پر کارش پ يها شهیقادر نبود به اند یول. باشند 

.داد ؛ کار و باز هم کار یو اجاق حرکت م زیم نیب قیدق

 یستیداشت که با يادیز يکارها. خسته بود شهیهم ونایکردند که ف یا ، به جز فرانک درك نماز بچه ه کی چیه

 یخردسال بود و نم زین یکارها را انجام دهد، مگ يگریدر دسترس بود تا شخص د یپول یداد ، به سخت یانجام م

بود که او  یعیداد و طب یم مرا انجا يا ساده ي، دخترك کارها شیپ ياز چند یول. به مادرش بکند  یتوانست کمک



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦

 کیآنها  نیاو شش فرزند داشت که فقط کوچکتر. توانست بار او را سبک سازد یهرگز نم یدر سن چهار سالگ

موضوع  نیا یکردند، ول یحال به او حسادت م نیکردند و در ع یم ياو دلسوز يبرا انشیهمه آشنا. دختر بود 

 یهنوز در جوراب شیدوزندگ يپاره بود و سوزنها ياو پر از جوراب ها یلسبد خا. داشت  یرا از دوش او بر نم يبار

هاگن هنوز آنقدر بزرگ نشده بود که بتواند  یتنگ شده بود ، ول شیبرا شیجک بزرگ شده و بلوزها. مانده بود

.بلوزها را بپوشد نیا

Padriيریکل کی، پادر اتفاقا c Cl eary(  دهیفرا نرس ینینوز فصل پشم چه. در منزل بود  یتولد مگ ۀ، در هفت (

 کیپشم گوسفندان بود ؛  دنیاو چ یاصل ۀحرف. سرگرم بود يو درخت کار یبود و او در آن محل به کار شخم زن

پس از آن ، فصل زاد و ولد گوسفندان . داشت  مهشد و تا آخر زمستان ادا یتابستان شروع م ۀانیکه از م یشغل فصل

ماه تابستان را  نیسان فصل بهار و نخست نیکند و بد دایفصل پ نیرا در ا يادیز يرهاتوانست کا یمعموال او م. بود 

هر . محل  یفروش اتیلبن کی يبرا یدوش ریدو بار ش يروز ایگوسفندها ، شخم زدن ،  دنییکمک به زا: بگذراند

بر خالف . را فراهم کنند شانیگذارد تا غذا یرفت و خانواده اش را تنها م یکرد ، به سراغ آن م یم دایپکه  يکار

.نبود یخشن ادیمرد ز شیرفتار ظاهر

ها در برابرش با  هیخانه روشن بودند ، سا يپس از غروب آفتاب به خانه بازگشت، چراغها یکه پدر کم یهنگام

.کردند یخوردند و با شتاب حرکت م یشهاب نور چرخ م

.قورباغه بودند کیبا  يرگرم بازپشت خانه س ةدیسرپوش وانیاز فرانک، در ا ریپسرها غ ۀهم

. دیشن یم زمیتبر را از انبار ه کنواختی يضربه ها يصدا رایدانست که پسر بزرگش کجا رفته است ، ز یم کیپادر

ال !  کارهیب يکثافتها«: مفتخر کند يتوسر کیو باب را به  یاردنگ کیتوقف کرد تا جک را به  وانیرا در ا يلحظه ا

و  دیکار را انجام ده نیا دی، با ندیشام را بچ زیمادر م نکهیاز ا شیپ.  دیبه فرانک کن زمین هو در شکست دیاقل برو
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او را  یبا تکان دادن سر به زنش که در کنار اجاق گاز مشغول کار بود سالم کرد؛ ول» !کنم  یگر نه پوستتان را م

. در اتاق خواب باشد  دیزن و شوهر فقط با نیب زیداشت تظاهر محبت آم دهیو در اغوش نگرفت ، چرا که عق دینبوس

دخترش  دنیپدر هر بار با د. گذارد شیپا يرا جلو شیها ییسرپا یآورد و مگ رونیرا ب شیپل يچکمه ها

.دخترش لبخند زد يبر رو شهیمثل هم د،یگرد یم یاحساس شگفت کیدستخوش 

 شیداد و رها یش را در دست گرفت ، تکاناز زلف يشده بود که پدر طره ا بایز يقشنگش به قدر يبا موها یمگ

.کرد

که در  یراحت یدخترش را بلند کرد و به تنهاصندل.کرد یشادمانش م فیلط يحلقه مو نیدر ا یزندگ دنید

wiسور ندیمبل و کیشد؛  کیآشپزخانه در کنار آتش قرار گرفته بود نزد ni dosor( ) که به آن متصل  یبا کوسن

به آن زد و  يچند ضربه ا یالیخ یآورد و با ب رونیرا ب پشینشست و پ یصندل يرو د،یکش یقینفس عم. بود

صورت . را دور گردنش حلقه کرد شیخود را به او فشرد و بازو ها یمگ.ختیر نیزم يتوتون سوخته رو ماندهیباق

وتاه پدرش بود از و ک ییطال ينور در البال يشبانه اش را که تماشا يپدر بلند کرد و باز يکوچک شادابش را به سو

.سر گرفت

:دیاز زنش پرس کیپادر

fیف يچطور- ee( م - ونایف ینام خودمان)

؟يرا انجام داد نییامروز کار چراگاه پا).م  -  کیپادر ینام خودمان( يخوبم پد-

.داند چقدر خسته ام یتونم کار چراگاه باال را شروع کنم ؛اما خدا م یاز فردا م.تمامش کردم. آره-

macfبندم که مک فرسون یشرط م- erson( سر به هوا را به تو داده است؟ ریپ انیدوباره ماد (
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من بگذارد؟ انگار که  يکار کند و لذت کار با اسب قزل را برا ریخودش با اسب پ یتوقع داشت! خوب معلومه-

 هیکنا.( ا در تمام زالند نو دارددهان ر نیسخت تر انیماد نیخورم که ا یقسم م. را از مفصل جدا کرده اند میبازوها

(م -از سرکش بودن اسب است 

Robertرابرتسون شیپ يچون به زود ست،یمهم ن- son( ) ياو همه خوب هستند ، ا يرفت و اسب ها یخواه ریپ 

.کاش زودتر به نزد او بروم

 دیکش رونیرا ب ی، شمع کوچککه کنار اجاق قرار داشت  يتند پر کرد و از کوزه دهن گشاد یرا از توتون پشیپ پدر

 يسپس خود را رو.خود را روشن کرد پیو آن قدر آن را جلو آتش مشتعل تکان داد تا شعله شمع گرفت و پ

:دیپرس یسپس از مگ.شدغلغل آن بلند  يزد که صدا پشیبه پ یانداخت و چنان پک محکم شیصندل

؟يدار یاز چهار ساله شدن چه احساس نمیبگو بب-

.حالم باباخوش یلیخ-

ات را به تو داد؟ هیمامان هد ایآ-

که من از آگنس خوشم آمده؟ دیدیچطور شما و مامان فهم یراست! آه بابا -

آگنس؟-

:دیانداخت، پرس یزد و گره به ابرو م یکه لبخند م یو در حال ستینگر یبا شتاب به ف پدر

اسمش آگنس است؟ مگه

.خواهد که در تمام روز به او نگاه کنم یمخوشگل است و دلم  یلیاو خ. بله پدر-

:غر و لند کنان گفت یف
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از آن که او بتواند عروسک را  شیپ یجک و هاگ.نگاه کردن دارد يبرا يزیشانس آورده که هنوز چ یلیخ یمگ-

.تماشا کند ، آن را از دستش در آورده اند ریس

رده اند؟نب نیعروسک را که از ب نمیبب! خوب باالخره پسر هستند -

.آورد رونیو عروسک را از دست آنها ب دیدرستش کرد، چون فرانک به موقع رس شهیم-

 يآقا يبماند و در ها یکرد؟ قرار بود که فرانک تمام روز را در کارگاه باق یچه م نجایفرانک؟ او ا-

Huntهانتر er( .را حاضر کند (

:شتاب زده جواب داد یف

.را بردارد يا لهیآمد تا وس نجایبه ا يبود و فقط چند لحظه ا يراو تمام روز در کارگاه آهنگ-

:گفت یمگ. گرفت ینسبت به فرانک سخت م یبه راست کیپادر

.آگنس را بچسباند يقرار است که امشب فرانک مو ها.خوبه و اگر او نبود آگنس مرده بود یلیفرانک خ! آه بابا -

:بست ، گفت یرا م شیداد و چشمها یم هیتک یسرش را به صندلکه  یخواب آلوده و در حال یبا حالت کیپادر

.خوبه-

راحت  یصندل يرا پشت گردنش گذاشته بود و رو شیگرما ، دستها نیتوجه به ا یپدر ب. کنار اجاق گرم بود  يهوا

.دندیدرخش یجمع شده و م شیشانیپ يقطرات عرق رو. زد یچرت م

پدر تند تر  يرنگ موها یعد خود را از پدر به ارث برده بودند ولرنگ، پرپشت و مج ییحنا يبچه ها ،مو همه

 شیگشته و بازو ها دهی، خم يبر اثر سالها سوارکار شیبود ، ساقها نیکوتاه قد ، چاالك و فوالد يمرد کیپادر.بود

 ير قهوه اشده بود؛ اگ دهیرنگ پوش ییطال يموها ازو بازوانش  نهیشده بود، س دهیمداوم ، کش ینیپشم چ لیبه دل

شد؛  یم دهید یخورده اش به سخت نیچ يپلک ها انیکمرنگش در م یآب يچشمها. شد یزشت م یلیبود، خ
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داشت و لبخند جذابش مردم را به طرف او جلب  ریدلپذ يچهره ا. نگرد یکه همواره دور دست را م یهمچون ملوان

 ياز سو ایتانیاست به تصرف بر یفیاره ظراش(  یقیحق یروم ینیب کیداشت؛  یقشنگ هفوق العاد ینیب. کرد یم

 رلندیسواحل ا یول. زاندیرا بر انگ شیرلندیهموطنان ا يکنجکاو ستیبا یکه م) م -دور  اریدر گذشته بس هایروم

Galيگالو نیریش وهنوز هم با لهجه تند  کیپادر! شده بود رایشکستگان را پذ یاز کشت يادیهمواره تعداد ز way(

.زد یحرف م) م  - نفر  150,000 تیمربع و جمع لیما 2293با مساحت . لند ریت غرب ااست در قسم یبخش

ساعت  کیسبب شده بود که از شتاب حرف زدنش کاسته شود و همچون  ا،یدن يسو نیدر ا یسال زندگ ستیب البته

را  یسخت اریررات بسکه مق نیبا ا.ردیبگ یشیپ شیچرا که توانسته بود از همقطار ها: کوك کردن بود ازمندیکهنه ن

 اریاو را بس -نفر  کیبه جز  - همه بچه ها  یولزد،  یبه فرزندانش م یمحکم يکرد و لگدها یدر خانه اش اجرا م

اگر قرار بود که .داد  یدر سفره غذا نبود، سهم خود را به بچه ها م یاگر نان کاف.مهربان بود يپدر.دوست داشتند

کهنه خود اکتفا  يبه لباسها دیترد یرا انتخاب کند، ب یکیاز فرزندانش  یکی ایخودش  يلباس نو برا يداریخر نیب

 یلیاما خ. آنها نبود دنیچون بوس يزیکرد و اهل تظاهرات محبت آم یاو در عمل به فرزندانش محبت م. دکر یم

ود و توانست با ب یسیانگل ياما بختش بلند بود، چون مرد.بار هم آدم کشته بود کی یرفت، حت یزود از کوره در م

DunLaoghaiکه در بندر دان الگهر یکشت نیاول re( ) و عازم زالند نو بود ، از آنجا فرار کند هلنگر انداخت.

:زد ادیرفت و فر یبه طرف در عقب ونایف

!يچا-

جعبه  را که در بغل داشت در یزمیآمد و دسته ه یآنها م شیشاپیوارد شدند، فرانک پ يگریپس از د یکیها  پسر

آشپزخانه قرار داشت  يکه در آن سو يزیم يگذارد و ودر انتها نیرا زم یمگ ک،یپادر. بزرگ کنار اجاق انداخت

خودش سوار  کینزد یصندل کی يبر رو درشکه پ ياز جعبه ا یگرفتند و مگ يجا زیپسرها در دو طرف م. نشست
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دو تا دو .کرد یاز قابلمه پر م مایدم رستوران مستقمستخ کیبشقاب ها را با سرعت و مهارت  یف. کرده بود باال رفت

 يو پس از آن غذا دیرس یم یطور تا به مگ نی، بعد فرانک و هم ينخست پد. گذاشت یخانواده م ياعضا يتا جلو

.دیکش یخودش را م

:کرد و گفت یگرفت ، اخم یکه کارد و چنگالش را در دست م یدر حال استوارت

st، به طاس کباب يرلندیدر زبان ا( د؟یچرا اسم مرا از کلمه طاس کباب گرفت یاستر! آه باز هم طاس کباب- ew

stبا کلمه استوارت يادیو شباهت ز ندیگو یم ewart م -دارد)

:غر و لند کنان گفت پدرش

!بخور-

روز از باغچه  که همان ییاهای، گوشت گوسفند و لوب دهیجوش ینیزم بیسرشار از غذا بودند، س یبزرگ ول بشقابها

 نیاز ا يزاریبر ب یمبن يو زمزمه ا فیشدند و با وجود غرولند خف یم ریشده بود با مالقه در بشقابها سراز دهیچ

زرشک  ينان و کره و مربا يکردند و بعد هم مقدار زیتم انرا با ن شانی، ته بشقابها زیاستوارت ن یخوراك ، همه حت

برخاست و به  شیاز جا يسپس بدون هدر دادن لحظه ا. دیا به سرعت بلعر شینشست و غذا زین یف.خوردند یخانگ

شکر و مربا پخته  یکه با مقدار قابل توجه یخانگ يتهایسکویرا از ب يبزرگ سوپخور يبشقابها. سر کارش بر گشت 

از سر  بود، پر کرد و هر بار با دو بشقاب در دست، رفت و آمدش را ختهیداغ ر دهیآن را خامه جوش يبود و رو

.توانست دسرش را سر فرصت بخورد یحال م. و نشست دیکش یباالخره نفس راحت.گرفت

:زد ادیفر یبا خوشحال یمگ

!ینیریبه به ش-
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رنگ بر سطح زرد رنگ خامه ظاهر  یصورت يارهایآنقدر قاشقش را در خامه فرو برد که مرباها به صورت ش و

.شدند

:لبخند زنان گفت يپد

 یسرزنش ای یگونه اعتراض چیبار ه نیا.درست کرده تیمامان دسر دلخواهت را برا.زمیولد توست عزامروز، روز ت-

عالقه فراوان  ینیریبه ش هایریکل رایشد ز یدسر هر چه که بود، با لذت خورده م. بر نخاست یخانوادگ زیاز م

.داشتند

آنها .نداشت ياضافه ا یچرب نیاده کوچکترخانو ياز اعضا کی چی، ه يمواد نشاسته ا يادیوجود مصرف مقدار ز با

در پخت غذاها  یجات به مقدار منطق وهیو م يسبز.سوزاندند یکردن ، م يباز ایخوردند با کار  یهمه آن چه را که م

بزرگش  يبا قور یف. بود یخانگ يها ینیری، نان و ش ینیمز بیآنچه که واقعا طرفدار داشت ، س یول. رفت یبه کار م

و مطالعه کتاب  يچا دنیرا هم به گپ زدن ، نوش گریساعت د کیآنها . ختیر يافراد خانواده چا کی کی يبرا

.گذراندند

 یف. دیکش یم پیمطالعه پ نیبه امانت گرفته بود و در ح اریانداخته بود که از کتابخانه س یکتاب يسرش را رو يپد

. کردند یم يزیفردا برنامه ر يکوچکتر برا يابچه ه. خواند یباب کتاب م. کرد یرا پر م يچا يمرتب فنجانها

قرار . اوقات خود را در خانه و باغ بگذرانند ستیبا یبودند و م کاریبچه ها ب.مدرسه شروع شده بود یطوالن التیتعط

کنند و گاوها را  يجمع آور زمیداشتند ه فهیوظ زین یجک و هاگ. کند يریخانه را لکه گ يشد که باب نما

به شمار  حیتفر یمدرسه ، نوع فیبا وحشت او از تکال سهیکار در مقا نیبکارد و ا يسبز ستیبا یم استوارت.بدوشند

. ساکت بود یف. افزود یبرنامه م نیرا به ا يدیداشت و کار جد یکتابش بر م يسرش را از رو يگه گاه ، پد. آمد یم

.خورد یم يلم داده بود و مرتب چا شیفرانک در صندل
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مو  يزهایپس از آن که خرده ر.تا سرش را شانه کند ندیبنش يبلند هیچهارپا ياشاره کرد که رو یگبه م یف باالخره

به بهانه غذادادن به سگها از  زیباب و جک ن. به رختخواب فرستاد یرا همراه با استوارت و هاگ یرا جمع کرد، مگ

 يپد. کرد شیو شروع به چسباندن موهاتخته آشپز خانه قرار داد  يرا رو یفرانک عروسک مگ. رفتند رونیخانه ب

شد قرار داد  یاستفاده م يگریس ریکه به عنوان ز یخود را در صدف پیپ.به خود داد و کتابش را بست یکش و قوس

:و گفت

.خب ، من رفتم بخوابم-

!يپد ریشب به خ-

تخته  يرا درست روبروبرداشت و آن  وارید يرا از رو یلگن بزرگ آهن کیسپس . شام را جمع کرد يظرفها یف

کهنه نفت  تیپ کیآنگاه از . اجاق بلند کرد و آن را پر از آب جوش کرد يرا از رو يفوالد يکتر. آشپزخانه گذارد

به  لیشسته شده را به صورت ما يظرفها.به آن افزود و شروع به شستن ظرفها کرد عیآب سرد و صابون ما ی، کم

.داد یم هیتک یفنجان

که مرتب بر تعداد  دید یوقت یول. عروسک بود يرش را بلند کند، سرگرم چسباندن موهاآنکه س یب فرانک

را برداشت و شروع به  يحوله ا. خود بلند شد تا به مادرش کمک کند يشود، از جا یشسته شده اضافه م يظرفها

. رفها عادت داردداد که به کار خشک کردن ظ یرفت و آمد فرانک در آشپزخانه نشان م. خشک کردن ظرفها نمود

پدرش  رایداد، ز یانجام م یکار را پنهان نیا یکار کمک کند، ول نیکرد تا به مادرش در ا یم یسع شهیفرانک هم

پدرش به  ی، وقت نیبا وجود ا.دهند یظرفها را زنها انجام م يکار عادالنه ، شستشو میتقس کیگفته بود که بر اساس 

کرد که کامال  یکار را م نیا یالبته موقع. کرد یکردن ظرفها کمک ممادرش در خشک  هرفت، ب یاتاق خواب م

:به پسرش انداخت و گفت زیمحبت آم ینگاه یف.است دهیشد پدرش خواب یمطمئن م
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 دیچون فردا با یخودت را خسته کن ادیز دیتو نبا یول.شد یسخت م یلی، کار من خ ياگر تو نبود یفرانک، راست-

.يسر کار برو

.کند یهم کار تو را راحت تر م یکشد و کم یباش مادر، خشک کردن چند تکه ظرف که آدم را نمناراحت ن-

.ستمیکار را بکنم و ناراحت هم ن نیا دیمن با یول-

.میکلفت داشته باش کی میروز پولدار شوم تا بتوان کیکاش  يا-

.نباش الیخوش خ فرانک

 یکشاله رانش لغزاند و آه يخشک کردن ظرفها پاك کرد، رورا با دستمال مخصوص  شیسرخ و صابون يدستها یف

خواست فراتر از  یپسرش را که م یو تلخکام يشد؛ او ناخشنود رهیبه پسرش خ زیاضطراب آم یبا نگاه. دیکش

:کرد و گفت یو سرنوشتش برود، درك م يکارگر یزندگ

است  نیا شیو معنا میقه کارگر تعلق دارما به طب. کند یدرست م يگرفتار تیچون برا. نباش الیفرانک خوش خ-

 یجور حرفها را م نیتو ا یوقت. باش یراض میپس به آنچه که دار.داشت میخواه یو نه کلفت میشو یکه نه پولدار م

و قمار  يپدرت اهل مشروب خوار یدان یکه م تو.يکرده ا نیاست توه یدر واقع به پدرت که آدم زحمت کش ،یزن

.کند یورد خرج خانه اش مآ یو هر چه در م ستین

:او گفت. اش خشن و افسرده شد رهیتکان خوردند و چهره ت اریاخت یفرانک ب یعضالن يها شانه

کلفت  کیدارد که مثال دلت بخواهد  یبیرا بهتر کند و چه ع شیدارد که انسان بخواهد زندگ یچه اشکال یول-

؟یداشته باش

تا تو به درس  میندار یپول کاف یکه ما حت یدان یخودت خوب م. داردامکان آن وجود ن رایاست ز ییخطا يآرزو-

و همه  تیدستها ت،یلهجه ات ، لباسها. بود یخواه ندهیکارگر در آ کیصورت، فقط  نیدر ا. یخواندنت ادامه بده
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 يمسارشر هیبسته که ما نهیپ يداشتن دستها.  ینک یامرار معاش کار م يدارند که تو برا نیاز ا تیتو حکا زیچ

.یهست يشود که آدم شرافتمند یبه قول پدرت ، تازه معلوم م ست؛ین

سبد  یخشک کردن ظرفها تمام شد، ف یوقت.باال انداخت و سکوت کرد ییاعتنا یرا به نشانه ب شیشانه ها فرانک

ان عروسک بود، ناگه يفرانک که سرگرم چسباندن موها. کنار اجاق نشست یصندل ياش را برداشت و رو یاطیخ

:گفت

!یمگ چارهیب-

شده؟ یمگه چ-

کرد؛ انگار  یم هیبود و گر ستادهیا شیسرجا دند،یکش یسروپاها عروسکش را از دو طرف م یب نیا یامروز وقت-

...سرش خراب شده بود يرو ایکه همه دن

:بود و به حرفش ادامه داد افتهیرا باز  شینگاهش را به آگنس دوخت که موها سپس

کرده؟ دایاسم را از کجا پ نیا یمگ ،یراست-

Agnessتیاسم ویمن درباره آگنس فورتسک یزنم وقت یحدس م- Fort escueSmi t h(  نیزدم، ا یحرف م (

.است دهیکلمه را شن

. کند یبود که از ترس قالب ته کیعروسکش را به او پس دادم، داخل کله عروسک را نگاه کرد و نزد یامروز وقت-

دانم چه بود؟ ینم یعروسک بود که او را ترسانده بود ول يا شهیش يدر چشمها يزیچ

.که وجود ندارند ندیب یرا م ییزهایچ شهیهم یمگ-

.هستند یباهوش يبچه ها.خود ادامه دهند لیتا بچه ها به تحص میندار یباعث تأسف است که پول کاف-

:جواب داد يبا لحن خسته ا یف



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦

.توانستند سوار آن شوند یم زیبودند، فقرا نها مثل اسب  ایاگر رؤ! فرانک آه

:فرو کرد و گفت يبه رنگ خاکستر یپشم یجاسوزن کیو سوزنش را در  دیرا مال شیبا دست لرزانش چشمها یف

.خسته شده یلیبسه، چشمم خ گهید-

.کنم یمن چراغها را خاموش م. مامان، برو بخواب-

.کنم زمیاول اجاق را پر از ه دیاما با-

.کنم، تو برو بخواب یمن م-

گذارد تا دست پسرها  تیسکویجعبه ب کیبوفه و پشت  يرو اطیرا با احت ینیبلند شد و عروسک چ شیاز جا فرانک

از  شتریدانست پسرها جرأت ندارند دوباره به آن عروسک دست بزنند ، چون از خشم او ب یفرانک نم. به آن نرسد

که هرگز آن را در برابر مادر و خواهرش  شتشرارت وجود دا یرانک ، نوعف رهیدر خم. دندیترس یپدرشان م ظیغ

.ماندند ینم بینص یپسر ها از خشم او ب یداد ول یبروز نم

روح  کیشد؛  یم دهیدر او د یدست از جان شستگ یو نوع يزیچ. کرد یپردرد پسرش را تماشا م یبا قلب یف

توانستند چشم در چشم هم  یهرگز نم یول ند،یایکنار ب کاش فرانک و پدرش با هم يآرزو کرد که ا. شرارت

 نیپس به ا. کرد یم يدلسوز شینگران وضع پسرش بود و برا یلیخ یف دیشا. بگومگو داشتند شهیبدوزند و هم

مادرش را آسانتر  یکرد تا زندگ یداشت و تالش م یفرانک قلب مهربان ن،یبا وجود ا. داشت ری، مادر تقص بیترت

.بزرگ شود تا بتواند بار کمک را از دوش فرانک بردارد یباره آرزو کرد که مگدو یف. سازد

 یپر م زمیفرانک داشت اجاق را از ه. گذارد شیدوباره آن را سر جا یبرداشت، ول زیم يرا از رو یکوچک چراغ

.کرد
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شد که  یم دهید ییلکه ها فشیظر يدر دستها. دست فرانک باال آمده بودند يرگها. شد کیبه پسرش نزد یف

پسرش افتاده بود کنار  يچشمها يرا که رو ییرا جلو برد و حلقه موها شیدستها یف. شدند ینم زیهرگز کامال تم

.که در حکم نوازش بود کیچنان نزد یزد؛ تماس

.فرانک، متشکرم ریشب به خ-

خوردند و با  یشهاب نور چرخ مها در برابرش با  هیگذشت، سا یخانه م ياز آستانه در ورود یبه آرام یکه ف یموقع

.کردند یشتاب حرکت م

صدا باز کرد، چراغ را بلند کرد و نور چراغ تخت بزرگ  یلنگه در را ب یف. اتاق متعلق به فرانک و باب بود  نیاول

 دیسگ، به درون اتاق جه کیلرزان و همانند  یف. بود دهیباب با دهان باز به پشت دراز کش. کنار اتاق را روشن کرد 

.پهلو غلتاند هو قبل از آنکه کامال در کابوس غرق گردد او را ب

گره  گریکدیبه  بایتقر يدر اتاق بعد یجک و هاگ.شد ؛ چه قدر به پدرش شباهت داشت رهیبه او خ يلحظه ا سپس

 هودهیب او. نداشتند یاز بدذات ینشان نیکوچکتر یول. بودند طنتیآماده ش شهیهم! ییچه آتشپاره ها. خوده بودند 

 یجدا نم گریکدی، از  يرنگ و فرفر ییدو کله حنا. دجدا کرده و لحافها را مرتب کن گریکدیکرد آن دو را از  یسع

 دنیدو بچه پس از خواب نیتوانست بفهمد که چه طور ا یکار صرف نظر کرد ، نم نیو از ا دیکش یقینفس عم. شدند

 یوضع به آنها م نیکه ا نیمثل ا یشاداب و سرحال باشند، ول نینچ نیتوانستند صبح ها ا ی، م یجنگ دانیم نیدر چن

.ساخت

. کوچک مناسب نبود يبچه ها يو کدر بود و اصال برا زی، غم انگ دندیخواب یو استوارت در آن م یکه مگ یاتاق

. اتاقها ریچون ساهم ،ینیتزئ يتابلو چیو بدون ه يقهوه ا نولئومیاز ل یبودند با کفپوش رهیت يبه رنگ قهوه ا وارهاید
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 ریپوشاند ، سا یخواب آن را م راهنیاز باسن کوچکش که پ ریتختخوابش سر و ته شده بود و به غ ياستوارت رو

.شد ینم دهیبدنش د ياعضا

شود ،  یحالت خفه نم نیکه چه طور در ا نیاز ا شهیو مثل هم دهیچسب شیشانیپسرك به پ يمتوجه شد که زانوها یف

خوب، به هر حال ! باز هم که خودش را تر کرده .مالفه برد و درنگ کرد  ریدستش را به ز یچابکدر شگفت شد ، با 

گرداند و  یخود را بر م. بود نطوریهم شهیهم.شد یم سیبالشش هم خ یتا صبح صبر کرد و تا آن وقت حت یستیبا

.پنج پسر ، باز هم بد نبود انیشاشو م کیبه هر حال .کرد یم سیباز هم تخت را خ

 گانهی. بود ختهیدر اطرافش ر يبا آن پاپون کاغذ سوانشیو گ دهیچیبه هم پ یبه صورت توده کوچک یمگ

زن بود  کینداشت ف چون او  یابهام چیه یرفتن ، دوباره به او نگاه کرد ؛ درباره مگ رونیاز ب شیپ یف...! دخترش

 هیدر مورد پسرها قض. نمود یاو حسادت م بهه کرد و ن یم يدلسوز شیرو، نه برا نیاز ا. داشت یو سرنوشت معلوم

به عنوان کمک  ینداشتن کس. آمده بودند دیکه از جنس ماده اش پد ییبودند؛ نرها ییآنها معجزه ها.فرق داشت 

 ییبه سزا تیاهم شیدر مقابل همقطارانش ، وجود پسرها. دیارز یبه زحمتش م یخانه مشکل بود ول يکارها يبرا

.است که پسر داشته باشد یکس یمرد واقع رایصاحب آن بود ، ز یکه او به راست ییدارا هاتن. دیبخش یم يبه پد

 يدگمه ها يچابکش پروانه وار به جستجو يانگشتها. کمد گذاشت يبست و چراغ را رو یاتاقش را به آهستگ در

 یسپس در حال. را خارج کرد راهنشیرپیز بیرها کرد و به همان ترت نهایرا از بند آست شیبازوها. لباسش بر آمدند

جمع شده اش را رها  یبه سخت يموها. خواب فالنل به تن کرد راهنیپ کیاش گرفته بود ،  نهیس يکه آن را جلو

فرزند  کیدانست داشتن  یچرا که م د؛یکش ینفس راحت یدر خواب بود ف يپد. شد کیآهسته به تخت نزد. کرد

.است يه باشد ، کار دشواربزرگتر نشد یکه مگ ی، آن هم تا وقت گرید
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دوم فصل

 دیماند و به ام یاز برادرانش در خانه م یکیبا  یرفتند، مگ یم سایبه کل يریکه خانواده کل یهنگام کشنبهی يروزها

 دهیعق يریکل کیپادر. شرکت کند سایبزرگ شده باشد تا بتواند در مراسم نماز کل یبود که به اندازه کاف يروز

 یاو م. کرد یدرباره خانه خدا هم صدق م یحت دهیعق نیو ا ستیجز در خانه خودشان ن شانیاداشت که بچه ها ج

.«هم برود، اما نه قبل از آن سایتواند به کل ی، م ندیبه سن مدرسه برسد و قادر باشد که ساکت بنش یمگ یوقت« :گفت

 یبروند، مگ سایشدند تا به کل یانباشته مهم  يکهنه رو يکه افراد خانواده ، در گار کشنبهی، در هر صبح  نیبنابرا

کند، ظاهرا از  يکه قرار بود از او نگهدار يو برادر ستادیا یبه در خانه م دهیجگن چسب يدر کنار بوته ها دانهیناام

 یخانواده را با خوشحال هیاز بق ییتنها فرانک بود که جدا. کرد یم يمعاف شده ابراز خشنود سایکه از نماز کل نیا

 رفتهیپذ یبه سخت یازدواج او را با ف کهایکاتول. بود شیاز زندگ یجدانشدن یمذهب جزئ ،يپد يبرا. رفتیذپ یم

بود  هرها کرد يکه مذهبش را به خاطر پد يبا وجود یف. تعلق داشت سیانگل يسایکه او به مذهب کل رایبودند ز

آن مشکل بود، مگر آن که بتوان باور  لیبردن به دل یپ. دینما يرویحاضر نشده بود که از مذهب شوهرش پ یول

Armostداشت که آرمسترانگها rong( محض از  یتعلق داشته اند که تجل شقراوالنیبزرگ از پ یبه خاندان (

،  یمعرف قیطر چیمذهب و قانون بود که به ه یب ياز کشور ریفق يمهاجر يکه پد یانگلستان بود، در حال يسایکل

.شتندا سیانگل ییقضا رهیجز دا

 يبرا يگذرنامه ا نیدر زالند نو اقامت داشتند و ا ،یرسم نانیمستعمره نش نیقبل از ورود اول ی، حت آرمسترانگها

.نامناسب و شگفت آور انجام داده بود اریبس یازدواج یاز نظر آنها ، ف. بود ياستعمار تیورود به اشراف

Roderiآرمسترانگ کیرودر ck Armst rong( ) همه با . مشکوك بنا نهاده بود يو را به طرزفرقه زالند ن

استقالل  يجنگها: را تکان داد جدهمیآن انگلستان قرن ه ینیب شیقابل پ ریغ يامدهایشروع گشت که پ يدادیرو
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و  اینیرجیو التیبه ا یرا با کشت یتن مجرم و جان 1000از  شی، انگلستان هر ساله ب 1776تا سال . کایآمر یطلب

انگلستان در آن  يدادگستر.نداشت یاز بردگ یداد که دست کم یقرار م یطیتاد و آنان را در شرافرس یم نایکارول

 نگیلیش کیاز  شتریب يو دزد ي، جادوگر يعمد يبه قتل ، آتش سوز نیسرسخت و خشن بود و مرتکب اریزمان بس

.اشترا در بر د کایبه آمر یدائم دیتر ، تبع فیخف يجرمها. دکر یچوبه دار م یرا راه

مجرم که به سرعت  یدسته بست و انگلستان خود را با مشت نیا يرا به رو شیمرزها کایکه آمر 1776در سال  یول

آنها در  ماندهیباق. بود انیزندانها انباشته از زندان. آن که بداند با آنها چه کند  یب د،یبودند مواجه د ادیرو به ازد

 نیا. شدند یهم انباشته م يصورت زندان در آمده بودند، رو هه و بلنگر انداخت جیکه در خل يکهنه ا يها یکشت

آرتور  تانیبه کاپ یشوق وشتاب چیه یبود که ب 1787در سال . شد دایخواست که سرانجام پ یم یراه حل تیوضع

Artپیلیف hur Phi l i p( ) ناوگان او که شامل . بزرگ جنوب حرکت کند نیسرزم يدستور داده شد که به سو

 ییکایاز تفنگداران آمر يو تعداد یمحکوم ، همراه با ملوانها و افسران کشت 1000از  شتریب يتعداد د،بو یتکش 11

،  1888 هیاواخر ژانو. ، نداشت يبه آزاد افتنی، از جهت دست  ينوع افتخار افسانه ا چیسفر ه نیا. کرد یرا حمل م

Botیبوتان جیبه خل هایماه پس از ترك انگلستان، کشت 8 یعنی anyBay( انگلستان ، جرج  وانهیپادشاه د. دندیرس (

Newsoutدیجنوب جد لزیبود؛ مستعمره و افتهی نشیمحکوم ياردوگاه تازه برا کیسوم،  hWal esCol ony( ) . 

بعدها بازماندگانش . محکوم گشت یدائم دیساله بود به تبع ستیآرمسترانگ ب کیکه رودر یهنگام 1801در سال 

که بر اثر انقالب  يتعلق داشت ، خانواده ا ( )Somersetاهل سامرست یخانواده اشراف کیبه  يکه و ادعا کردند

و . کنند یبررس ياز آنها حاضر نشدند که سوابق جدشان را به طور جد کی چیه یول. ورشکست شده بودند  کایآمر

.ندینما يریج بهره گینتا او، از يهایروزیدرباره پ ییگزافه گو یبسنده کردند که با اندک نیبه ا
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در تمام مدت هشت .بود یوحش يانگلستان، او فرد ياز دادگستر تشیجوان و تبع کیاصل و نسب رودر يسوا

آنچنان خودسر ، لجوج و  يادامه داشت، خود را فرد دیجنوب جد لزیو نیسرزم يکه سفر وحشتناك به سو یماه

به  1803در سال  یوقت.شد یافسران کشت رتیموجب ح اش در برابر مرگ، یسرسخت. نشان داد یاصالح نشدن

Norfنور فولک رهیاو را به زندان جز. رفتارش باز هم خشن تر شده بود دند،یرس یدنیس ol k I sl and( )  بردند

او را از غذا محروم کردند، در  د؛یرفتار او را بهبود نبخش زیچ چیه یول. بود ریاصالح نا پذ نیمحکوم یمحل گاهیکه جا

آن قدر او را با شالق زدند . و نه دراز بکشد ستدیو نه با ندیتوانست بنش یدادند که نه م شیجا کیچنان بار یولسل

و  دندیکش ریاو را در صحرا بر ساحل شنزار به زنج. نمانده بود یباق يزیکه از پشتش به جز توده نرم خون آلود چ

 یگرانش را به مسخره م شکنجهمجازاتها ، او  نیود همه ابا وج.مدهوش گشته بود مهیآزادش کردند که ن یتنها وقت

مانده بود و  یدر دهانش باق ینه دندان. متعفن بود ياستخوان مفلوك در کالبد یمشت. انداخت یگرفت و دستشان م

که  دیکش یدر درونش زبانه م نهیاز خشم و ک یآتش. از پوستش از گزند زخمها در امان مانده بود متریسانت کینه 

وان  نیاو را به سرزم 1810در سال . دیخند یبر مرگ م شیروزیاز پ. نبود اندنشقادر به فرونش زیچ چیه ییوگ

Vandiننید enen( جاده  کیو به ساختن  دهیکش ریبه اعمال شاقه به زنج نیمحکوم گریاو را همراه د. فرستادند

که  يبه جان سرباز گشفرصت ، او با کلن نیدر اول. وا داشتند ( )Hobartبه بندر هوبارت یاز منطقه کوهستان یشن

به او  ماندهیقتل عام پنج سرباز باق يبرا گرید یده زندان. گروه را تحت فرمان داشت ، افتاد و او را تکه تکه کرد

مرگ جان دادند، چرا که هم  يادهایفر انیسربازان در م نیآنها شروع به کندن پوست سربازان کردند و ا. وستندیپ

قادر  نیهمچن رفت،یپذ یبودنش را نم یهمانگونه که زندان کیرودر.مه انسان بودندین کی ان،یانبانان و زندانزند

.زدیاز آنجا بگر شانیبه زندگ دنیبخش انیپا اینبود بدون شکنجه دادن نگهبانان و 



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢

آن را در هم  خزدهیباران که  یجنگل انیمتعلق به سربازان ، از م يو غذاها شکریپانزده محکوم ، همراه با عرق ن-

 )Tasmanتاسمان يایگذشتن از در يبرا. دندیخود گشودند و به بندر هوبارت رس يرا برا یکوره راه د،یکوب یم

Sea در ساحل  قیکه قا یوقت. داشته باشند اریدر اخت یبادبان وگونه خوراك ، آب  چیه نکهیبدون ا دندیدزد یقیقا (

او هرگز .ند نو لنگر انداخت، آرمسترانگ و دو نفر از همراهانش هنوز زنده بودندزال یجنوب رهیدر غرب جز یوحش

 ریشد که آن سه نفر با کشتن و خوردن گوشت سا یگفته م یول اورد،یسفر شگرف بر زبان ن نیاز ا یشرح

.بودند زنده بمانند انستهتو نیمحکوم

 یبه نظر شصت ساله م یاو هنوز جوان بود ول.داده بود ياز انگلستان رو ينه سال پس از خروج و عیوقا نیا

مدتها بود  کی، رودر دندیبه زالند نو رس -عنوان شناخته شده اند نیکه رسما به ا -مهاجران  نیکه اول یهنگام.نمود

Cantيثروتمند کانتربر هیرا در ناح ییها نیزم erbry( ) يدختر. جنوب، تصاحب کرده بود رهی، گل سرسبد جز 

، آرمسترانگها که جزو  1860از سال . بچه دورگه به وجود آورده بود زدهیگرفته و س يبه همسر يراز نژاد مائو

و  اقتیل لیآنها به دل. فرستادند یمدارس انگلستان م نیاشراف مستعمرات در آمده بودند ، فرزندانشان را به بهتر

،  مزیج. هستند ییرده استثنا کیاز  سته،یشا يخشونتشان ، کامال ثابت کرده بودند که به هر حال بازماندگان مرد

.پانزده پسر بود انیشد؛ تنها دختر در م ونایصاحب ف 1880در سال  ک،ینوه رودر

او .آورد ینم انیاز آن به م یسخن چیه یخورد، ول یرا م شیحسرت آداب دشوار مذهب پروتستان کودک دیشا یف

که  نیجست، فقط به خاطر ا یدوشادوش شوهرش شرکت م سایبود و در نماز کل رفتهیرا پذ يپد یمعتقدات مذهب

 نیبه ا چگاهیچون خودش ه یول. وندبزرگ ش کیکاتول گانه،ی ییبه خدا مانیا هیبتوانند در سا شیهمه بچه ها

قبل از خواب و حالت  يقبل از غذا و دعا يمانند مراسم شکرگزار یاز رسوم مذهب يبود، پاره ا دهیمذهب نگرو

.شد یخانه، در خانه آنها اجرا نمحاکم بر  یمذهب
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واقع در دره  يگاه دورتر از انبار و کارگاه آهنگر چیه ش،یدر هشت ماه پ نیاز بازار واها دشیاز تنها بازد ریغ یمگ

بود که تمام صبحانه  جانزدهیه يبار به مدرسه برود، به قدر نیاول يکه قرار بود برا يصبح روز. کوچک نرفته بود

.لباسش را عوض کنند ندویبشو ببرند،کرد و مجبور شدند او را به اتاقش اش را استفراغ 

آن روپوش  يبود، از تنش خارج کردند و به جا یملوان دیسف قهیو با  رهیت ینو قشنگ او را که به رنگ آب راهنیپ

:مادرش گفت. فشرد به او پوشاندند یرا م شیگردن، گلو هیدر ناح شیزشتش را که دگمه ها يقهوه ا

تا کار از  نیچوب آنجا ننش کهیت کیمثل . قبال خبرم کن یاستفراغ کن یکه خواست ندهیترا به خدا دفعه آ! یآه مگ-

عجله کن اگر بعد از زنگ به  گریحاال د. کنم زیتم دیتو را هم با يکه دارم ، کثافتها يهمه کار نیبا ا. کار بگذرد

Agatخواهر آگاتا یمدرسه برس ha( ) گوش  تیدرست رفتار کن و به حرف برادرها. رسد یم تتبا چوبش خدم

.بده

و استوارت کنار در خانه به  یراند در آستانه در ظاهر شد، باب، جک، هاگ یرا به جلو م یکه مگ یدر حال یف باالخره

مدرسه کهنه به  فیک کیبود، در  ییمربا يها چیرا که شامل ساندو شیدخترك غذا.مشغول بودند یل یل يباز

:زد ادیشد فر یکه دور م یباب در حال.اه خود داشتهمر

.شد رمانید! یمگ میزودباش بر-

بود که  یاز هفت گذشته ، و مدت یساعت کم. کرد یم بیشدند، تعق یدوان دوان برادرانش را که آهسته دور م یمگ

. نبود یبه اندازه کافآفتاب  يکه گرما ییجز در جاها. علفها ، خشک شده بود يشبنم رو. آفتاب طلوع کرده بود

سوسن با  يگلها يدیسپ.شد یم دهیسبز د يعلفها از کهیآن دو بار يجاده مال رو بود و در دو سو کی نیجاده واها

 یقشنگ يها نیبود و پرچ ختهیبودند، در هم آم ییالدن که در دو طرف جاده در اوج شکوفا يگلها یرنگ نارنج

.کرد یجدا م نیآنها را از عابر
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 يرا رو شیچرم فیکه ک یاو در حال. داشت یطرف راست قدم بر م يها نیپرچ يمدرسه، باب همواره بر روراه  در

موضوع به سه  نیطرف چپ متعلق به جک بود و ا کهیبار. کرد تا تعادلش را حفظ کند یسرش گذاشته بود ، تالش م

که در  یدار و طوالن بیجاده ش يدر انتهاها  بچه. داد که مشترکاً عرض جاده را اشغال کنند یجوان اجازه م يریکل

.تازه کردند یو نفس ستادندی، ا وستیپ یم نیآنجا راه رابرتسون به جاده واها

رفتن از  نییپا يلحظه برا نیبهتر نیا. شده بود میبخارآلود ترس يمملو از ابرها یدر آسمان نیکله سرخ و آتش پنج

 یدر آنجا، همگ. شدند یو محو م دیدر انبوه گلها ناپد يکه به زود بود یپرعلف يو جفتک زدن بر کناره ها یبیسراش

 ( )Chapmanچپمن يباغ آقا ينهایپرچ ریتوانستند از ز یکاش وقت داشتند و م يکردند که ا یبدون استثنا آرزو م

.بلغزند نییبه پا یبخزند و از آنجا مانند قلوه سنگ

تلگراف را در دوردست مشاهده کرد،  يها ریت یمگ یوقت. داشتفاصله  لومتریهشت ک نیها تا واها يریکل خانه

که گوش به زنگ  یباب در حال. افتاده بودند شیچکمه ها يبر رو شیو جورابها دندیلرز یم یاز خستگ شیپاها

 یم شیپ د،یکش یکه شلوارش را باال م یحال رلنگان لنگان د یمگ. به او انداخت يصبر یب ياز رو یمدرسه بود، نگاه

، به رنگ  یمس يانبوه موها ریچهره کوچکش ز. آورد یبرم نهیمضطرب را از س یبار نفس کیفت و هر چند لحظه ر

 يرا به جک داد و با بازوها فشیباب ک. نمود یم دهیرنگ پر یبیبه طرز غر نیبود و با وجود ا دهییگرا یصورت

دوش من سوار  يراه را رو هیبق یمگ ایب« : دکر شنهادیخشونت به او پ یشد و با نوع کی، به خواهرش نزد ختهیآو

.«شو

 يرو یمگ. لوس قلمداد کنند ای فیرا ضع یخصمانه به برادرانش انداخت که جرأت نکنندمگ یدر همان حال، نگاه و

سرش را به  یرا دور کمر برادرش حلقه کند و با خوشحال شیتا بتواند پاها دیو آنقدر خود را باال کش دیشانه اش پر

نبود،  دنید يبرا يادیز زیچ. را تماشا کند نیواها یحتتوانست به را یم نکیا. داد هیپسربچه تک یاستخوان شانه
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 نیطبقه مهم تر کی یهتل. اندود احاطه شده بود رینبود که از دو طرف توسط جاده ق شیب یقصبه بزرگ نیواها

. کرد یهتل را در برابر گرما حفظ م نیاچادر که در حفاظ دو داربست قرار داشت،  کیساختمان آن قصبه بود، 

پر از  يها نیتریو يکه جلو يدراز مکتیو دو ن دیبان سپ هیبود که با سا نی، فروشگاه واها تیاهم بیسپس به ترت

 يسالن فراماسونر يدر جلو یدکل کشت کی. داد یاستراحت م يفرصت لحظه ا نیجنس گذاشته شده بود، به عابر

شهر هنوز مفتخر به داشتن . پرچم کهنه انگلستان در معرض باد و در اهتزاز بود کین آ يقرار داشت و در باال

بود  يانبار نعلبند کی ،يسالن فراماسونر کیدر نزد یکم بود، ول اریبس يسوار ينهایتعداد ماش. نگشته بود يگاراژ

کرد،  یکه واقعاً جلب نظر م یتنها ساختمان. شد یم دهید یآب انبار عموم کینزد نیپمپ بنز کیو در کنار اسطبل 

از رنگ  یپوشش ریساختمان ها همه در ز گرینداشت، د یسیتند بود که سبک انگل یبه رنگ آب ییبا نما يمغازه ا

قلب  يسایکنار هم قرار داشتند، درست مقابل کل سیانگل یرسم يسایو کل یمدرسه دولت. پنهان شده بودند يقهوه ا

Churchمقدس Sacreu Heart( ) ها دوان دوان به منطقه فروشگاه  يریکه کل یموقع. بود یمدرسه مذهب

.شد دهیشن یتر مدرسه دولت فیآن زنگ خف یبه صدا در آمد و در پ کیکاتول يسایزنگ مدرسه کل دند،یرس

 یخواهر روحان کیشاگرد در برابر  50مدرسه که در آنجا  اطیرا تند تر کرد و سرانجام بچه ها به ح شیقدمها باب

را که از قد  یترکه نازک یخواهر روحان. به درون مدرسه رفتند ییو همانند خرگوشها دندیبودند ، رس دهیصف کش

برد و چشمانش بر  يبرادرانش را به گوشه ا د،یبگو وبه ا یآنکه کس یباب ب. گرداند یخودش بلندتر بود در دست م

از جاده در  يه بنا گشته بود و چون در محل دورقلب مقدس در دو طبق يسایکل. متوقف گشت زرانیخ یتکه ن يرو

.خورد ینظر به چشم نم نیساخته شده بود، در اول يواریپناه د

TheOruerکه به فرقه خواهران رحمت یخواهر روحان سه of TheSi st ers of Mercy( )  تعلق داشتند، با

 یم یشد، در طبقه باال زندگ ینم دهیز دداد و هرگ یرا انجام م داریسرا يکه کارها گرید يایزن تارك دن کی
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دورتادور عمارت  هیپر سا دهیسرپوش وانیا کیسه کالس درس بزرگ در طبقه هم کف واقع بود، . کردند

به طور منظم در آنجا  حیبچه ها اجازه داشتند هنگام زنگ تفر دیبار یباران م یوقت. چهارگوش را فرا گرفته بود

 يرو ریدرختان بزرگ انج يادیتعداد ز. ممنوع بود شانیمکان برا نید ورود به اهوا خوب بو یوقت یول. نندیبنش

 نیتا علفزار ادامه داشت و آن را مجازاً زم یمیمال بیدر پشت مدرسه با ش کهافکنده بودند  هیسا عیوس ینیزم

.گرفت یانجام م نیآن زم يبود که رو یتیو فعال يتنها باز کتیکر رای، ز دندینام یم کتیکر

 یخاست، کامال ب یکه از صف بچه ها بر م يخنده ا يو صداها یپنهان يو برادرانش بدون توجه به پوزخند ها باب

نواخت، به  یزنگ دار م ییانویبا پ نیکه خواهر کاتر» پدران ما  مانیا« بچه ها همراه با آهنگ . بودند ستادهیحرکت ا

داد  رییداخل کالس رفت، خواهر آگاتا حالت خشکش را تغ بهشاگرد  نیباالخره آخر یوقت. کالسها روان بودند يسو

 يکه هرگز راهبه ا یمگ. ها رفت يریکل يبه سو د،یکش یشنها م يخود را رو نیدامن سنگ يها نیکه چ یو در حال

رنگ : ساخته شده از سه رنگ يبود، موجود زیواقعاً شگفت انگ يمنظره ا. بود، مبهوت مانده بود دهیرا به چشم ند

با دانه  یحیآن تسب يکه رو اهیکامال س راهنیپ کی. درخشان مقنعه از پارچه آهار زده  يدیو دستها ، سپ رتصو

به  یحلقه آهن کیگرفت و  یکمربند پهن خواهر آگاتا ، کمر کلفت او را در بر م. خورد یبه چشم م یچوب يها

از حد صورت و فشار مقنعه بر  شیشستن ب به خاطر نینمود و ا یسرخ م اریپوست صورتش بس. بود زانیکمربند آو

 کیدر  تیرهبان فیبود و در خط واحد وظا دایکامال ناپ شیخراشاند، لبها یمو چانه اش را م یمشت. صورتش بود

 کی ریبود که او را در آرامش دلپذ شیحدود پنجاه سال پ. کرد یم تیمستعمره گمنام با فصول در هم و بر هم فعال

)یالرنیصومعه در ک Ki l l arney اش  ینیب يدو لکه قرمز رنگ در باال. خود سوگند خورده بود تیبه شغل رهبان (

و  اءیکمرنگش ، اش یآب يو با چشمها نکیع نیاز پشت ا يو. او بود يدوره فلز نکیخورد که نقش ع یبه چشم م

.آورد یفشار م نکشیو مرتب بر ع ستینگر یم یافراد را با بدگمان
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:داشت، سر داد يرلندیلهجه ا یخشکش را که زمان يآگاتا صدا خواهر

د؟یبه مدرسه آمده ا ریچرا د ،يریخب رابرت کل-

خشک  یمانده بود، با لحن رهیخورد خ یترکه ، که به جلو وعقب تکان م يانتها يکه نگاهش به رو یدر حال باب

:پاسخ داد

متأسفم یلیخ-

د؟یآمده ا ریچرا د-

متأسفم خواهر یلیخ-

که  دیزحمت را به خود بده نیکردم دست کم امروز ا یو من تصور م يریروز مدرسه است رابرت کل نیوز اولامر-

.دیسر وقت به مدرسه برس

و خفه زمزمه کنان  فیضع يکرد تمام جرأتش را جمع کند و با صدا یسع. در بدنش احساس کرد یلرزش یمگ

:گفت

.بودمن  ریکنم ، خواهر همه اش تقص یخواهش م! آه-

خواست تا اعماق  یکه ظاهراً م یبرگشتند، نگاه یمگ يو کمرنگ چهره باب را ترك کرده و به سو یآب يچشمها آن

.نفوذ کند ستینگر یکه معصومانه او را م یروح مگ

:بود گفت دهیهرگز همانندش را نشن یسرد که مگ یبا لحن راهبه

شما بود؟ ریچرا تقص-

:پاسخ داد انهیناش یمگ
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و لباسم  دیمادرم مجبور شد که مرا بشو... شورتم ،یشد؛ حت فیاستفراغ کردم و همه لباسم کث نیزم يمن روآخه -

.آمدن ما شد ریباعث د نیرا عوض کند و ا

 يفشرده گشت و انتها ده،یفنر کش کیفقط دهانش همانند . ماندند حرکتیصورت خواهر آگاتا همچنان ب ياعضا

:دیود آورد و از باب پرسفر يمتریترکه اش را چند سانت

حشره ناشناخته است که  کیموضوع سؤالش  ایادا کرد که گو يپرسش را با چنان لحن سرد نیو ا ه؟یک گرید نیا-

.از آن نفرت دارد اریبس

.خواهرم است یاو مگ. خواهر دیمرا ببخش-

گاه نامشان را بر  چیشده ه تیاد تربوجود دارند که افر ییایاش دیبه او بفهمان دیکن یسع نیخوب بعد از ا اریبس-

همه بچه ! هرگز! هرگز م،یآور یرا بر زبان نم رمانیز ياز لباسها کی چیوقت نام ه چیرابرت ما ه. آورند یزبان نم

.دیرا دراز کن تانیدستها یهمگ االح. موضوع را بدانند نیا دیخوب با يخانواده ها يها

:کنان گفت هیگر یمگ

.من بود ریتقصخواهر همه اش  یول-

خواهر . کردند یم دیصحنه را تقل نیبود که ا دهیباال دراز کرد، چرا که برادرانش را د يرا به سو شیدستها سپس

:گشت گفت یاو بر م يکه به سو یآگاتا در حال

 د،یگرد هیتنب دیبا یو همگ دیا دهیرس ریهمه شما د د،یاز شماها مقصر کیکدام  ستیبه من مربوط ن! ساکت باش-

!شش ضربه ترکه

حرکت افتاد و  یب يوحشت زده چشمش به دستها یمگ.کرد انیساده و همراه با لذت ب یکلمه مجازات را با لحن او

ترکه درست به . کند بشیتوانست با نگاه تعق یکه سوت کشان چنان به سرعت فرود آمد که او نم دیترکه دراز را د
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 یبر محل يضربه بعد. فوراً ظاهر شد یقرمز رنگ اری، فرود آمد، ش است فیآنجا که پوست نازك و لط ایوسط دست 

آنها بر سر انگشتها فرود آمد ، آنجا  نیآخر. کرد اصابت کرد یکه انگشتها را به کف دست متصل م رتریپذ بیآس

ضربه ! تاز نبوغ داش یدقت خواهر آگاتا واقعاً رنگ. کرده است نیینوع پوست را به جز لبها تع نیکه مغز حساس تر

 یبود ول دهیباب رنگش پر. جک معطوف گشت يباب فرود آورد و سپس توجه او به سو يستهابر د گرید

استوارت حساس هم  یحت - گرشیبرادران د. از او بر نخاست ییصدا نیکمتر ینشان نداد، حت یحرکت نیکوچکتر

.همان گونه رفتار کردند دینوبتشان فرا رس یوقت -

بست تا فرود  اریاخت یچشمانش را ب ستینگر یم شیدستها يترکه را که در باال يش انتهاکه نگاه یدر حال یمگ

گوشت دستش را تا استخوان احساس  یسوزش و پارگ. پخش شد يدرد همانند انفجار یول. ندیآمدن ترکه را نب

و  نی، سوم دیرس شیدرد به شانه ها یوقت. ضربه فرود آمد نیرفت تا به مچش برسد، دوم یکه درد م یدر حال. کرد

 نیچرا که شرمگ. گاز گرفت شیرا با دندانها نشیریاو لب ز. ضربه بر سر انگشتانش دلش را به درد آورد نیآخر

تر از آن بود که بتواند  نیآشفته تر و خشمگ يستمگر نیکند و در برابر ا هیتر و مغرورتر از آن بود که بتواند گر

 یبا آنچه که خواهر آگاتا م تشیاگر ماه یبود، حت یاو سرمشق يبرا نیا .آگاتا را بنگرد اهرو خو دیچشم بگشا

او تمام صبح را . را حرکت دهد شیتوانست دستها یفقط هنگام ناهار بود که مگ. خواست به او القا کند تفاوت داشت

 دهیگفته شده بود نفهمبه او  ایافتاده  اقاز آنچه اتف زیچ چیکه ه یگذرانده بود، در حال رتیاز ترس و ح يدر پرده ا

متوجه دختر بغل  یکوچک ، حت يآخر کالس بچه ها فیدونفره در رد زیبود، او به حالت مچاله شده در پشت م

.هم نشده بود شیدست

فقط به . جک و باب چمباتمه زد نیمدرسه و ب اطیدورافتاده از ح يدر گوشه ا نیغمگ یساعت ناهار ، با حالت در

زنگ مدرسه، بچه ها را به  یوقت. را که مادرش درست کرده بود خورد یزرشک ينان و مرباباب بود که  يدستور جد
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 یآنچه را که در اطرافش م جیبه تدر شیمهاچش. در صف دست و پا کرد ییجا یکالس بعدازظهر فرا خواند، مگ

.داد یم صیگذشت تشخ

خواهر . گرفت یم دهیپچ پچ بچه ها را نادسرش را باال نگه داشته بود و  یشدنش هنوز پابرجا بود ول هیتنب شرم

Declبود و خواهر دکلن ستادهیصفها ا يآگاتا ترکه به دست جلو an( ) خواهر . در پشت صفها در گردش بود

که بر قسمت دوم و چهارم  یدر حال( کرد  »سربازان شیبه پ« نشست و شروع به نواختن آهنگ  انویپشت پ نیکاتر

کرده  یته شیجنگ آن را از شور مذهب یسرود پروتستان بود ول کیرود در واقع س نیا). کرد یم دیآن تأ ک

 يسربازها ییدارند که گو یگام بر م يطور زیعز يبچه ها نیا« : دیشیاند یمغرورانه با خود م نیخواهر کاتر.بود

بود کامالً به او شباهت سال از خواهر آگاتا جوانتر  15سه راهبه ، خواهر دکلن که  انیدر م. »هستند یواقع يکوچولو

داشت  یسال 30بود،  يرلندیاو که البته ا. در وجودش داشت یانسان يزیهنوز چ نیکه خواهر کاتر یداشت ، در حال

کرد و همواره  یاو را شادمان م زآموزش به بچه ها هنو. بود دهیینگرا یرگیدر او کامالً به ت یو درخشش زندگ

او به . کرد یشدند، مشاهده م یبلند م شیکه به سو یمعصومانه کوچک يهارا در چهره  حیحضرت مس یازل ریتصو

بار آورده است که  عیکه آنها را چنان فرمانبردار و مط دیبال یداد و خواهر آگاتا به خود م یبزرگتر درس م يبچه ها

کوچکتر را به عهده  يابچه ه تیو ترب میخود او تعل. دارند يا ستهیو با گذشت، رفتار شا انجو یبا داشتن معلم یحت

باالتر را به خواهر  يرا در قلب آنها شکل بدهد و کالس شاگردها یکودک ریگرفته بود تا بتواند سرشت انعطاف پذ

.دکلن سپرده بود

به دخترك  ياز نظر پنهان شده بود، جرأت کرد تا نظر یآخر کالس به خوب فیرد يزهایاز م یکیکه در پشت  یمگ

و درشت ، چهره گندمگون و  اهیجفت چشم س کی.دندان پاسخ شهامتش را داد یب يلبخند. داندازیاش ب یبغل دست

بور و کک و مک عادت داشت ،  يهامو دنیرا که همواره به د یدخترك مگ. کردند یبراقش را روشن م یکم
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فام از گوشه لبش و  هیس يبایز. بود دهیکه تا به حال د افتی يموجود نیباتریکه او را ز دیینپا يریمسحور کرد و د

:دیپرس یکرد، از مگ یتف م یو چوبش را در قلمدان خال دیجو یرا م يکه ته مداد یدر حال

ه؟یاسمت چ-

:زمزمه کنان پاسخ داد یمگ

يریکل یمگ-

:زد ادیکالس فر يخشک و خشن از آن سو ییصدا

!شماها يآها-

نهادند، سر  زیم يرا به رو شانیشاگرد مدادها ستیبکه  یوقت. ستیبه اطرافش نگر رتیو با ح دیپر شیاز جا یمگ

نوك  يخود را به آرنجها يشدند و جا یکه رانده م ییخش خش کاغذها يسپس، صدا. بر خاست یمبهم يو صدا

شد و تازه  یداشت از جا کنده م یقلب مگ. شد دهی، شن دادندیگرفتند م یقرار م زیم يبر رو انهیبچه ها که مخف زیت

او  دیچنان شد یوحشت. آمد یم شیخواهر آگاتا با شتاب به سو. او برگشته است يهمه نگاهها به سومتوجه شد که 

چهره  یمگ یوقت. بود  واریدر پشت سرش د. نبود يراه فرار چیه یشود، ول دیرا در بر گرفت که آرزو کرد ناپد

منتقل  شیته بود ، به چشمهارا که بر وجودش نشس یکوچک و مضطربش را به طرف راهبه بلند کرد ، تمام ترس

.شدند یباز و بسته م ياراد ریغ يبه گونه ا شیدستها. کرد

د؟یکرد یصحبت م ایآ ،يریکل گنیم-

بله خواهر-

د؟یگفت یچه م-

اسمم را خواهر-



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

اسمتان را؟-

کالس هم  هیکه خواهان آن بود که بق ییچرخاند و گو یکه نگاهش را در اطراف کالس م یآگاتا در حال خواهر

:گفت ندینما دییاو را تأ رانهیحالت تحق

داند  یبه ما افتخار حضور داده و الزم م يریخانواده کل ياز اعضا گرینفر د کیکه  میبله بچه ها، واقعاً مفتخر-

:بر گشت و گفت یمگ يسپس به سو. نامش را جار بزند

!دیرا دراز کن تانیهاو دست دیستیزنم با یبا شما حرف م یوقت! یدختر وحش دیستیبا-

را  شیدستها. صورتش افتادند و به هوا جستند يو رو دندیپر زین شیبلند مو يحلقه ها. دیپر شیصندل ياز رو یمگ

 یو بعد مگ. منتظر بود ، منتظر بود، منتظر بود نطوریخورد و هم یخواهر آگاتا تکان نم یول د،یبه هم مال دانهینا ام

رفت وحشت زده و نفس  یم نییکه ترکه پا يدر لحظه ا یول. را جلو ببرد شیتهاتا کف دس افتیباالخره جرأت 

و در فاصله چند  دیخود کش يچنگ انداخت و او را به سو شییحنا يخواهر آگاتا در موها. دیزنان آنها را عقب کش

:، سرد و آمرانه دستور داد يجد ینگاهش کرد و با لحن زیوحشت انگ نکیاز پشت ع يمتریسانت

!يریکل یمگ د،یرا دراز کن تانیدستها-

همه بچه  يترس آلود از سو يهمهمه ا. کرد یدامن خواهر آگاتا ق يدهان خود را گشود و تمام ناهارش را رو یمگ

کرد و  یبود نگاه م ریدامنش سراز يها نیکه بر چ يزیخواهر آگاتا به استفراغ تهوع انگ. کالس برخاست يها

به حرکت در آمد و ضربات بدون نشانه  زرانیخ یسپس ن. نمود یرا آشکار م رتشیچهره سرخ شده اش خشم و ح

که هنوز حالت تهوع  یدر حال. حفظ صورتش باال برده بود يرا برا شیکودك بازوها. فرود آمدند یبر بدن مگ يریگ

:خواهر آگاتا از زدن خسته شد در را نشان داد یوقت. کز کرد يداشت، در گوشه ا

!زینفرت انگ فیکث تیترب یدختره ب دیخانه تان برگردبه ! رونیب-
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.خورد و به کالس خواهر دکلن رفت یچرخ شیپاشنه ها يسپس رو و

تکان داد و به او فهماند که بهتر است دستور او را  يبه استوارت افتاد، استوارت سر یو سرگشته مگ ریمتح چشمان

دهانش را با دستمالش  یمگ.بود يار از ترحم و همدردرنگ پسرك سرش یچشمان پر از عطوفت و آب. اطاعت کند

.افتیمدرسه  اطیدر ح راخورد و سپس خود  يهنگام گذشتن از آستانه در ، سکندر. پاك کرد

 یدانست که برادرانش نم یاو م. اراده در کوچه به راه افتاد یب یمگ. مدرسه مانده بود لیدو ساعت به تعط هنوز

 ییمجبور بود به تنها. ستدیکند و به انتظار آنها با دایپ یشد که محل یم نیمانع از ا دیرس شدو ت وندندیتوانند به او بپ

،  سیخ يبار سبد لباسها ریدر ز دهیخم یبا قامت یف. را در نزد مادرش اعتراف کند زیبه منزل بر گردد و همه چ

 ده،یسرش خم. نشسته بود وانیپله ا نیآخر يرو یمگ. فتدیدخترش ب يبود رو کیهنگام گذشتن از آستانه در ، نزد

را  ییحلقه مو د،یکش ینهاد، نفس نیرا بر زم نیسبد سنگ یف. پر از لکه بود راهنشیچسبناك، و پ شیمو يحلقه ها

:دیپرس يخفه ا يچشمش افتاده بود کنار زد و با صدا يکه رو

باز چه خبر شده؟-

...دامن خواهر آگاتا استفراغ کردم يمن رو-

:لب گفت ریبه کمرش بود، ز شیکه دستها یالدر ح یف

!من يآه خدا-

:با چشمان غمناك به زمزمه اش ادامه داد یمگ

...او با ترکه اش مرا زد-

:کرد گفت یبلند م یکه سبدش را به سخت یدر حال یف

ت؟پدرت چه خواهد گف نمیبب دیبکنم و با دیدانم با تو چکار با یمن نم! میرا کم داشت نیفقط هم-
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 یمگ. خوردند رفت یآن تاب م يکه لباسها رو یخلوت گذشت و به طرف طناب اطیاز ح. از آنجا دور شد سپس

که به کارگاه  یکرد ، سپس بلند شد و از کوره راه بیلحظه مادرش را با نگاه تعق کی. دیبه چهره اش کش یدست

 يآقا انیماد يتازه کار نعلبند رانکد فکه او در آستانه در ظاهر ش یموقع. رفت نییشد پا یم یمنته يآهنگر

.داد یرابرتسون را تمام کرده بود و داشت آن را به عقب هول م

 یآن مگ. زنده شد شیبود ناگهان برا دهیکه خودش در مدرسه کش ییو خاطره زجرها دیرا د یبرگشت و مگ فرانک

داده بود که فرانک در دل آرزو کرد  یخود را به حالت يجا شیبرق زنده چشمها نکیو معصوم، ا یکوچک، عروسک

 شبندیکارش را کنار گذاشت، پ لیوسا. بدهد ارو فش ردیغبغب او را در دست بگ. خواهر آگاتا را بکشد؛ واقعاً بکشد

:دیزانو زد و پرس یآمد، جلو مگ کیرا باز کرد و نزد شیچرم

!من يشده کوچولو یچ-

.بر خودش مسلط شد یزد، ول یحالش را به هم م دیرس یبه مشام م یکه از دهان مگ یاستفراغ يبو

:گشته بودند، ناله سر داد ریرا از دست داده و سرانجام اشکها از چهره منقبضش سراز ارشیکه اخت یدر حال یمگ

فرانک...فرا...آه فرا-

. و دردناك بود، خاموش  بانهیکه غر يا هیگر. کرد هیشد و گر زانیرا به دور او حلقه کرد، از گردنش آو شیدستها

آورد و نه  یدل را به درد م دنشیکه د یاندوه د؛یرس یم انیشان به پا یبچگ يسالها نیاول یوقت هایریهمه کل هیگر

.بردارند انیکدام قادر نبودند آن را از م چیسخنها و نه بوسه ها، ه

 انیخاست، در کنار ماد ین بر ماز آ میمال ییاز علوفه که بو يآرام تر شد ، فرانک بلندش کرد و بر توده ا یوقت

که اسب را به حال خود  یدر حال. در آنجا نشستند ی، آنها مدت رونیب يایخبر از دن یب. داد شیرابرتسون جا يآقا
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زلف  يو برهنه فرانک قرار گرفته بود و حلقه ها نرم نهیبر س یسر مگ. را بجود يرها کرده بودند تا تخته ا

:دیپرس یمگ. خوردند یتکان م د،یکش یم ههیش یکه از فرط خوش انینفس ماد ریدرخشانش در ز

من بود؟ ریکرد، من که به او گفتم تقص هیچرا او همه ما را تنب ،یراست-

به  یرا نوازش کرد و او را کم انیعادت کرده بود، دستش را دراز کرد و پوزه ماد یاستفراغ مگ يکه به بو فرانک

:عقب راند و گفت

 گریچند روز د یوقت! نفرت دارند ریراهبه ها از شاگردان فق. آن است لیدل نیمهمتر نیو ا میهست ریما فق ،یمگ-

Marshalبلکه به مارشالها هایریکه نه فقط به کل دید یخواه ،یبه مدرسه شوم خواهر آگاتا رفت l( ) و مک دونالدها

MacDonal d( ) نهایل اوبرااگر ما هم مث. میهمه ما ندار هست. کنند یهم بند مÒ Bri en( ) و مثل  میپولدار بود

ارگ  کینه  میتوان یما نم یول. شدند یم زانیخواهر ها به گردنمان آو م،یرفت یبه مدرسه م یآنها با کالسکه قشنگ

 شکشیپ هاشان به راهبه  یاستفاده شخص يبرا ياسب و گار میستیقادر ن. لباده زربفت کیو نه  میکن هیهد سایبه کل

روز عصر  کیدارم  ادیبه . کنند یو آنها هر طور دلشان بخواهد با ما رفتار م مییآ یبه حساب نم نیبنابرا .میکن

Franciيریکل سیفرانس دیداد بزن« : زد یم ادیوقفه فر یبود که ب یاز دست من عصبان يخواهر آگاتا به قدر s( 

Cl eary . » ! زدم یآنقدر ها شما را کتک نم دیا را داشتم، شاشم هیو گر ادیرف دنیاگر من افتخار شن! دیکن هی، گر (

او . میاست که ما نسبت به مارشالها و مک دونالدها دار يبرتر ینوع نیا. هم از ما تنفر دارد لیدل نیاو به ا ،ینیب یم

د کردم من به پسرها گوشز. میسیرا بل شیچکمه ها دیکند که مابا یم الیخ. وادارد هیرا به گر هایریکل ستیقادر ن

مهم . یطور باش نیا دیتو هم با. کند، سر و کارش با من است هیترکه گر يضربه ها ریاز آنها در ز یکیکه اگر 

؟يکرد هیامروز گر ایآ. نکن يهر گز ناله و زار یآورند، ول یچه بر سرت م ستین

.نه فرانک-
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صورتش  يدهانش و در رو يستجوشد و انگشت شستش کورکورانه در ج نیسنگ شیپلکها. دیکش يا ازهیخم یمگ

کرد به سر  یرا زمزمه م یفیکه لبخند زنان تصن یعلوفه ها خواباند و در حال انیفرانک او را م. به گردش در آمد

.کارش بر گشت

، دست و  ( )Jarmanجارمن يآقا لهیکردن طو زیبعد از تم. هنوز در خواب بود یبه منزل باز گشت، مگ يپد یوقت

 انیکه در م دیاو فرانک را د. بود دهیکش نییپا شیشانیپ يبه پهن گشته و کاله لبه پهنش را تا رو آغشته شیبازو

علوفه ها در  يکه دخترش رو یبه طرف محل هشسپس نگا.سندان است يرو يا لهیجرقه ها سرگرم شکل دادن م

آورد  یر پشت سر اسب فرود مرا ب يکه ترکه ا یدر حال. رابرتسون مچاله شده بود برگشت يآقا انینفس ماد ریز

:راند؛ غرولندکنان گفت یم لهیطو گریو او را به سمت د

پدرش باال برد؛  يتکان داد و چشمانش را به سو دییبه نشانه تأ يفرانک سر. » کنم دایپ نجایکردم او را ا یفکر م»

داغ شده اش باز  لهیم يوسپس به س. لفتی یکننده م کیهمواره آن را تحر يو بدگمان که پد رهیهمان نگاه ت

اسبش را در آورد و او را به داخل  ينعلها يپد. زد یو پشت برهنه اش موج م نهیکه عرق بر س یگشت، در حال

که سطل را در  یموقع. سبوس را با جو مخلوط کرد يخوراکش مقدار يو برا ختیآب در آخور ر. راند لهیطو

 يداد و با نگاهش اربابش را که به سمت تغار بزرگ کنار آهنگر سر زیمحبت آم يا ههیش وانیکرد، ح یکاهدان خال

که آب از  یسپس در حال. بازوها، صورت و باالتنه اش را شست.آورد رونیرا ب راهنشیپ يدپ. کرد بیرفت تعق یم

به فرانک انداخت و  زیپرسش آم یجوال کهنه خود را خشک کرد و نگاه کیبا  خت،یر یم شیموها بر شلوار سوار

:تگف

افتاده؟ یچه اتفاق یدان یم قاًیتو دق ایآ. شده و به منزل فرستاده شده  هیتنب یمادر به من گفت که مگ-

:را که اکنون به رنگ آهن در آمده بود ، رها کرد و پاسخ داد لهیم فرانک
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.لباس خواهر آگاتا استفراغ کرده يطفلک رو-

نخست نگاهش را به  فتد،ین یکه چشمش به مگ نیا يبرا. دودز يرا که بر لبش نشسته بود ، به تند يلبخند يپد

:کرد، گفت ینگاه م یکه دوباره به مگ یآنگاه در حال. دوخت واریگوشه د

.آمده بود جانیحتماً از فکر مدرسه رفتن به ه-

به مدرسه  ریموضوع باعث شد که د نیکه به مدرسه برود، استفراغ کرد و هم نیاز ا شیامروز صبح پ. دانم  ینم-

 یم هیتنب دیکرد که تنها او با یفکر م رایآشفته شده بود ز یلیخ یمگ. همه آنها شش ضربه شالق خورده اند. برسند

او بر  يبایز راهنیپ يرا به رو شینان و مربا یو مگ داشتبعد از ناهار ، خواهر آگاتا دوباره با او برخورد . شد

.گرداند

خوب، بعد چه شد؟-

.ترکه اش مفتخر کرد و به عنوان مجازات به خانه فرستاد یدر پ یپ ياو را به ضربه ها خواهر آگاتا-

کنم که ما  یقائلم و تصور م يادیخواهر ها احترام ز يمن برا. شده باشد هیتنب یبه اندازه کاف یکنم مگ یفکر م-

 یم.کردند یاز ترکه شان استفاده م خواست آنها کمتر یدلم م یول. میاعمال آنها را مورد چون و چرا قرار ده دینبا

روز مدرسه  نیهمه، امروز اول نیبا ا. فرو کنند هایرلندیما ا تآنها مشکل است که معلومات را در کله سخ يدانم برا

با  نهیاز ک يعار یتا کنون سابقه نداشت که پدرش با لحن.شده بود رهیفرانک با تعجب به پدرش خ. کوچولو بود یمگ

 بچه هیرا از بق یکرد که پدرش مگ یفرانک احساس م.مرد کامل بداند کیو او را در حکم  دیگوپسر بزرگش سخن 

پاکدالنه بر لب  يلبخند. به پدرش بنگرد یموضوع سبب شد که فرانک با خوش گمان نیا. دوست دارد شتریها ب

:آورد و گفت

است، مگه نه؟ يبچه فوق العاده ا یمگ-



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨

 نیرا چ شیلبها انیماد. دخترش بود، سرش را به نشانه بله تکان داد يوجه تماشاکه همه حواسش مت یدر حال يپد

که پدرش را در کنار فرانک  یچشمانش را گشود و وقت. دیخورد و به پهلو غلت یتکان یمگ. دیداد و پوزه اش را بر چ

:پدر گفت. و راست نشست  دیرنگش از ترس پر د،ید ستادهیا

؟يرا گذرانده ا ییجرادخترم، انگار که روز پرما-

را باال  شیشانه ها یخورد، ول کهی دیکه به مشامش رس یاستفراغ يجلوتر آمد ، و او را بلند کرد و از بو سپس

:به سخن در آمد یمگ. انداخت و او را در آغوش فشرد

.مرا با ترکه کتک زده اند-

...هد بوددفعه آخرش نخوا نیشناسم، ا یکه خواهر آگاتا را م ییخب، تا جا-

:شانه اش نشاند و به حرفش ادامه داد يو او را رو د،یخند پدر

جارمن هم بد  يآقا لهیاز طو یتو حت. دارد ، تو را حمام کند یاگر مامان آب گرم کاف مینیبب میحاال بهتر است برو-

.يبوتر

سپس متوجه . کرد بیند تعقشد یرنگ را که در کوره راه دور م ییتا آستانه در رفت و نگاهش دو سر حنا فرانک

تا تو را به  ایب ریبز پ يا« : افسارش را در دست گرفت و گفت. گشته بود رهیبه او خ مشیشد که با نگاه مال انیماد

.« !خانه ات برسانم

 يبرا شهیهم یداد ول یترکه اش ادامه م يخواهر آگاتا همچنان به ضربه ها. داشت یخوب جهینت یمگ يها استفراغ

کاست و هم دقت نشانه  یهم از شدت ضربه ها م ن،یبا وجود ا. ستادیا یاز او دور م يگریاز حادثه د يریجلوگ

 )Teresaویداشت، اسمش ترزا آنونز گرن یتونیکه پوست ز یکوچک مگ يزیهم م. زد یاو را بر هم م يریگ

Annunzi o) یترزا به حد کاف. تند، بود یآب ییکافه ، با نما کیصاحب  ،ییایتالیمرد ا کیدختر  نیاو کوچکتر. بود 
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 شیبخت نبود که در معرض آزارها رهیو ت نوایدر ضمن آن قدر هم ب. جلوه بود تا نظر خواهر آگاتا را جلب نکند یب

.دیپرست یاو را م یکرد و مگ دایپ یقابل توجه ییبایدر آمدند ز شیدندانها یقتو. ردیقرار بگ

 یکردند، حرکت یحلقه کرده و گردش م گریکدیمدرسه دست به دور کمر  طایدو دختر بچه در ح حیتفر يزنگها در

زدند و  یزدند، حرف م یآنها حرف م. کرد یم زیمتما نیریآن دو بود و آنها را از سا مانهیصم یکه نشانه دوست

ترش به کافه بزرگ يو مادر و خواهر و برادر ها دربا پ ییآشنا يهنگام ناهار ، ترزا او را برا يروز. زدند یحرف م

 يموها فتهیهم ش یبراق مهمان جوانشان شده بودند که مگ سوانیهمه خانواده به همان اندازه مفتون گ. شان برد

 ویآنونز يپولک در آنها افشانده بودند به سو ییرا که گو شیدرشت خاکستر ياو چشمها یوقت. آنها شده بود اهیس

از  فیقابل توص ریاصالت غ یمتشخص و نوع ياو رفتار. نمودند یم هیتشب يآنها او را به فرشته ا گرداند، یها بر م

خوششان آمده بود،  یخانواده ترزا که از مگ. برد یم یبرخورد به آن پ نیمادرش به ارث برده بود که هرکس با اول

بود و  خوش طعم اریاستخواندار که بس یماه هتک کیتابه سرخ شده بود و  یکه در ماه یبزرگ يها ینیزم بیبا س

.کردند ییرایسرخ شده بود ، از او پذ یمیسبد س کیگوسفند در  هیبا پ زین

 یدر کافه آنها غذا بخورد ول شتریکرد که ب ینخورده بود ، آرزو م یخوشمزگ نیبه ا ییکه تا به حال هرگز غذا یمگ

« : زد یز ترزا حرف ما شهیدر خانه ، هم. به لطف و اجازه مخصوص مادرش و راهبه ها داشت یموضوع بستگ نیا

 دنیبلند شد و گفت که از شن ياعتراض پد يروز صدا کی رهباالخ. » ...ترزا چه کار کرد دیدان یم« و »  دیگو یترزا م

در باره مردم پوست  يزیغر یبدگمان کیها  یسیانگل ریکه همچون سا یدر حال يپد. نام ترزا به ستوه آمده است

:داشت، غر و لند کنان گفت -  ترانهیمردم منطقه مد - یتونیز

- «...شده ییایتالیدخترك ا نیا فتهیش یباشم ، مگ دهیاگر درست فهم »

:گفت انهیرا گم کرد و ناش شیدست و پا د،یدخترش را د زینگاه اعتراض آم یوقت و
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!هستند فیها همه شان کث ییایتالیا-

کمتر درباره دوستش  یاز آن پس ، مگ. فتشده بود، جانب پدرش را گر کیهم که حسادتش به شدت تحر فرانک

خانه تا مدرسه، آن را  یکه فاصله زمان یبر روابط او نگذارد ، روابط يریسرزنش آنها تأث یول. گفت یدر خانه سخن م

خوشحال بودند چرا که به آنها  یلیخ دندید یم زاکه او را مجذوب تر نیبرادرانش از ا ریباب و سا.کرد یمحدود م

آنکه مجبور به مراقبت از خواهر کوچکشان  یکنند، ب زیمدرسه جست و خ اطیوار در ح وانهیتا د داد یفرصت م

. کردند دایپ ییمعنا جینوشت به تدر یم اهیتخته س يرو وستهیکه خواهر آگاتا پ یقابل فهم ریغ يعالمت ها. باشند

)  _( شود و  لیعدد بزرگتر تبد کیتا به کنند  یهم جمع م يکه تمام عددها را رو نیا یعنی( + ) که  تگرف ادی یمگ

 ینییکسر کرد و عدد بدست آمده از عدد پا ییباال يرا از عددها ینییپا يعددها یستیبا یاست که م نیا شیمعنا

توانست در مقابل خواهر آگاتا بر ترسش غلبه کند، حتماً شاگرد  یبود و اگر م یزهوشیاو بچه ت. بود یکمتر م

 یخشکش او را صدا م يشد و با صدا یم رهیآگاتا به او خ یو آب زیر يمحض آنکه چشمها به یول.شد یم يممتاز

خوب بود  یاضیاستعداد او در ر. شد یگرفت و قدرت فکر کردن از او سلب م یشد، زبانش م یدستپاچه م یکرد مگ

 ییایخواندن او را به دن. ردتوانست آن را به خاطر آو یشود، نم یکه جمع دو و دو چند م دندیپرس یاز او م یاما وقت

و چند سطر از  ستدیکرد که با یخواهر آگاتا او را مجبور م یوقت یول. کشاند ریناپذ يریمسحورکننده و س اریبس

 نیبه محض ا. » معو معو « به کلمه  برسدنبود، چه » گربه « قادر به تلفظ کلمه  یبلند بخواند، او حت يکتاب را با صدا

 یوجودش را فرا م يسراپا یکرد که لرزش یاحساس م یداد ، مگ یرا سر م زشیان تمسخرآمکه خواهر آگاتا سخن

 شهیچرا که هم. دود یکرد که خون به صورتش م یکردند، احساس م یشاگردان مسخره اش م ریسا یوقت. ردیگ

 یرا که با پشتکار ولمشق او  يرا مسخره کند و دفترها یکرد تا مگ یدستش بلند م انوشتن را ب يخواهر آگاتا تابلو

 یبعض. داد یبه همه نشان م فیکار عجوالنه و کث کیخرچنگ قورباغه پر شده بودند همواره به عنوان نمونه  یبا خط
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. گرفت یرا به کار م ترشکه پاك کن نداشت، انگشت  یمگ یول. از بچه ها که ثروتمند تر بودند، پاك کن داشتند

به ورقه نازك  یدگییشد و کاغذ از فرط سا یم لیتبد يکه نوشته بود به لکه ا ییتا جا دیمال یغلط ها م يآن قدر رو

زد  یدست م يبه هر کار دانهیناام یمگ. ممنوع بود داًیکار اک نیگشت و ا یم لیتبد ییو سپس به سوراخها ینخ نخ

.خواهر آگاتا در امان بماند يتا از خشونتها

 یمگ یول. ختیر یو زهرش را به او م. ترکه خواهر آگاتا بود یلبه مدرسه، استوارت هدف اص یاز رفتن مگ قبل

 يبرا یاستوارت و سکوت فرشته گونه اش حت ییایکه در هم شکستن آرامش رو یدر حال. نمود یتر م ریپذ بیآس

و  هایریکل وهیبه ش يگرفتن رفتار شیپ يبرا نش،یبا وجود کوشش قابل تحس یشده بود، مگ یخواهر آگاتا مشکل

.شد یسرخ م یقیو همانند شقا دیلرز یضربات ترکه م ریکرده بود، در ز ریر که فرانک تفسآن طو

 یخودش، م يکرد و با بر گرداندن خشم خواهر آگاتا به سو ینسبت به خواهرش احساس م یقیترحم عم استوارت

را در مقابله با  شییوبرد و بدخ یم یاش پ لهیخواهر آگاتا به ح یول. را بر خواهرش سهل تر کند  یخواست زندگ

 نینفرتش را از ا لیاگر دل. کرد یبه اندازه برادرانش از آن بهره داشت، ده چندان م زین یکه مگ هایریکل هیروح

او را عبوس و خشن گردانده  شیزندگ ریکه مس ریراهبه پ کی يلکن برا. از پاسخ ناتوان بود دند،یپرس یخانواده م

.نمود یرا ناممکن م هایریهمچون کل نیدبخانواده مغرور و ب کیبود، تحمل 

درس، گچش را با شوق  نینوشتن نخست يبرا یوقت. رفت یبه شمار م بشیع نیبزرگتر نیچپ دست بود و ا یمگ

Gaulبه قوم گل ورشیدر  ( )Caesarهمچون سزار - برداشت ، خواهر آگاتا  s( ) -به او حمله کرد و گفت:

خواهر آگاتا انگشتان دست راستش را به  یول. چپ دست بود یمگ دیترد یب» ! بگذار نیگچ را به زم ،يریکل گنیم»

کرد و قادر نبود دست عاجز و  جهیاحساس سرگ یمگ. نگاه داشت اهیتخته س يدور گچ خم کرد و آن را به رو

دست . الل شد ناگهان کر و کور و. کند مجبورخواست ،  یآنچه که خواهر آگاتا از او م یسیناتوانش را به بازنو
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خم کردن ! شیکرد که انگشت شست پا یم يرویمصرف، همان اندازه از مغزش پ یو ب دیزا زیچ نیراستش، ا

 ییگو. افتاد نیرا که نوشته بود نا تمام گذارد و گچ از دستش به زم یگرفت، خط یصورت م يبا دشوار شیانگشتها

را وادار به نوشتن حرف  یآگاتا نتوانست دست راست مگخواهر  يبود و همه تالشها شدهکه ناگهان انگشتانش فلج 

کوچک  اهیتخته س انهیناش شیکه بازو یبا دست چپش گچ را برداشت و در حال یپنهان يبه طرز یسپس مگ. آ بکند

.سدیو قشنگ بنو حیخط از حرف آ را به طرز صح کیرا از سه طرف در بر گرفته بود، موفق شد 

را به  یروز صبح که بچه ها به صف شده بودند، او دست چپ مگ کی. شد روزینبرد پ نیآگاتا سرانجام در ا خواهر

هنگام ناهار  یحت. بست و تا زنگ آخر که ساعت سه بعد از ظهر بود آن را باز نکرد یپشتش برد و آن را با طناب

سه ماه طول . کند يبگردد و باز اطیدر ح بخورد،حرکت بود غذا  یکه طرف چپش کامالً ب یمجبور شد در حال یمگ

خواهر آگاتا . تا باالخره توانست دستور خواهر آگاتا را اجرا کند، هر چند که خطش هرگز کامالً خوب نشد دیکش

. بست شیکه دخترك دوباره از دست چپش استفاده نکند ، آن را به مدت دو ماه به پهلو نیاز ا شتریب نانیاطم يبرا

را به  یمگ يکه با همه لطف مرحمتش خطا ندیع کرد تا خداوند را شکر گومدرسه را جم يهمه شاگردها ،پس از آن

 ییبه خصوص موحنا -در وجود چپ دستها  طانیش! بودند یخدا همه دست راست يبچه ها: او خاطرنشان کرده بود

.حلول کرده بود -ها 

سپس شروع به . دید و قد نکشالغر ش یلیبچه گانه اش را از دست داده بود ، خ یفربه یسال مدرسه، مگ نینخست در

 یاو را وادار م. آورد را تحمل کند یرا که خواهر آگاتا به سرش م ییها بتیکرد و مجبور بود مص شیناخنها دنیجو

اش را  دهیجو يناخنها یبگذرد تا همه شاگردها زشت سکال يزهایو از کنار تمام م اوردیرا باال ب شیکرد دستها

.دندیجو یساله کالس ناخن خود را م 15تا  5 نیب ياز بچه ها یمین باًیتقربود که  یدر حال نیا. نندیبب
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Alصبر زرد(» صبر زرد «  شهیش کیاز کمدش  یف oes«  » است که از درخت صبر يا رابهیشAl oe«  » و  رندیگ یم

زردرنگ  يگلهاها که  يتک لپه ا رهیاست از ت یاهیدرخت صبر گ. دارد یو درمان ییکردن ، جنبه دارو ظیپس از غل

هر فرد خانواده مأمور شده بود که نگذارد . کرددخترش را به آن آغشته  يآورد و سرانگشتها رونیب) م  - دارد 

افشاکننده شدند، او دچار  يقهوه ا يمتوجه لکه ها شیها یهمکالس یوقت. دیبزدا شیرنگ را با شستن انگشتها یمگ

 زیو کراهت آم ریناپذ فیتوص ییبرد بو یرا به دهان م شیتهااگر انگش. گشت دیشد یاحساس حقارت و سرافکندگ

 ياز رو. کنند تا شپش و کک و کنه را نابود کند یبود که گوسفند را در آن فرو م یعیما ادآورید که یرس یبه مشام م

به  يپد. شد دیناپد باًیتا صبر زرد تقر دیانگشتانش مال ي، در دستمالش تف کرد و آن را آنقدر محکم رو يناچار

با کمک آن، فقط او را از آشپزخانه . آگاتا خواهرتر از ترکه  میبه مراتب عادالنه تر و مال یئیترکه اش متوسل شد، ش

نداشت و ضرباتش فقط بر قسمت ساق پاها  يا انهیم شیاو با زدن بر دست و صورت و کپل بچه ها. کرد رونیب

.ندارند یمیحال عواقب وخ نین اندازه حساس اند و در عبه هما زیکرد که پاها ن یآمدند و ادعا م یفرود م

. ادامه داد شیناخنها دنیهمچنان به جو یپدر، مگ يخواهر آگاتا و ترکه ها يشخندهایوجود طعم تلخ صبر زرد، ن با

 یاو ب. کرد یم ریتحمل پذ شیبود که مدرسه را برا يزیو تنها چ شیزندگ يشاد گانهی ویاو با ترزا آنونز یدوست

 بانیسر در گر د،یرا به دور کمر او حلقه نما شی، بازو ندیبود تا بتواند کنار ترزا بنش حیبرانه منتظر زنگ تفرص

آنها در اطراف خانواده ترزا ،  ياوقات صحبتها شتریب. برده و با هم حرف بزنند، باز هم حرف بزنند گریکدی

 سیبار سرو نیاول يبرا یمگ یوقت. زد یور مد ینیبا نقوش چ زشیسحرانگ يچا سیمتعدد او و سرو يعروسکها

کوچک ،  ي، بشقابها یشده بود که شامل فنجان ، نعلبک لیپارچه تشک 108از  سیسرو نیا. بهتش زد دیاو را د يچا

ترزا مقدار . درست به اندازه عروسکها بودند ییکوجک و قاشق و چنگالها اریبس يچاقوها ردان،یقندان، ش ،يقور

تعلق داشت؛  ییایتالیخانواده ا کیبه  هاو نه تنها از همه خواهرانش کوچکتر بود ، بلک. داشت ياسباب باز يادیز
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 یتوانست از آنچه که درآمد و وضع مال یکردو م یم هیو عالقه عاشقانه خانواده را به او توج تیکه محبوب يزیچ

 - دیسنج یم یو دلبستگ میاز ب يا زهیآم را با يگریهر کدام از دختربچه ها، د. داد بهره مند گردد یپدرش اجازه م

اجازه  یچگونه مگ. کرد یهم به او احساس ترحم م یخورد و کم یرا نم یمگ يجد تیترزا حسرت ترب نکهیگو ا

 یوجه نم چیبه ه یمگ! یو بوسه باران شود؟ طفلک مگ ندینداشت خود را در آغوش مادرش رها کند، نوازش بب

روشن  يبه لبخند تشو شاداب ترزا را با مادر الغر و خشن خودش که هرگز صورتوانست مادر کوتاه قد و فربه 

. و ببوسد ردیکه مادرش او را در آغوش بگ دیتوانست تصور نما یهرگز نم ب،یبه همان ترت. دینما سهیشد مقا ینم

.و ببوسد ردیخواست مادر ترزا او را در آغوش بگ یبرعکس، دلش م

! آه . داشت یو شفاف فکر او را به خود مشغول م فیظر يچا سیکمتر از سرو یلیا خنوازشها و بوسه ه شهیاند یول

به  بایز یآگنس در فنجان يتوانست برا یشد تا م یم یقشنگ زیچ نیتوانست صاحب چن یم زیشد اگر او ن یچه م

...زدیبر ياز همان طرح ، چا یو در نعلبک د،یو سف یرنگ آب

 یربان يو عشا شیایجمعه مراسم ن يدر روزها ساهایکل یدر برخ ک،یهب کاتولدر مذ( روز جمعه  يمراسم دعا در

Benediبه آن انیحیشود و مس یبرگزار م ct i onحضرت  یشب زندگ نیآخر ادیبه « مراسم  نیدر ا.ندیگو یم

 هایئورکه ما يکهنه ا يسایدر کل) م - دکنند که جنبه تبرك دار یم میدعاکنندگان تقس انیرا م يرینان فط »یسیع

زانو زد و از ته قلب دعا کرد و از خدا خواست  یمگ. بر سقف آراسته بودند ییهایو نقاش ییابتدا يآن را با مجسمه ها

از  ریظرف طال و نقره را بلند کرد و نان فط ( )Hayesزیکه پدر ه یهنگام. را به او بدهد يچا سیسرو نیکه چن

از نان تبرك  یشد، همه دعاکنندگان سرشان را باال آوردند تا سهممشاهده  نیرنگ يبه سنگها نیمز شهیش يالبال

متوجه  یترزا بود که حت يچا سیسرو يشمارش تعداد بشقابها ریذهن او چنان درگ رایز ،یداشته باشند ، جز مگ

 یمگ شهیرا آغاز نمودند، اند خواندندر اطراف ارگ سرود سایکل يدر راهرو هایکه مائور یوقت. نشد زینان تبرك ن
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Polينز یپول ریو جزا کیمذهب کاتول يبود که فراسو یدوردست ياهایدر یرنگ آب یدر درخشندگ ynesi a( ) 

.بود

شد  یگزاف يمتوجه بها یشد، مگ یم کیو ماه دسامبر و روز تولدش نزد دیرس یبه انتها م یلیکه سال تحص یحال در

.در برابر هوس دلش بپردازد یستیبا یکه م

کار  نیا. داد یم شیرفتن به مدرسه آرا يرا برا شیموها یاجاق نشسته بود و ف کیبلند نزد هیر پاچها کی يرو او

نمود،  یم یتلق یمادرش آن را به عنوان شانس بزرگ. مجعد بود یعیبه طور طب یزلف مگ رایگرفت ز یم ياذیوقت ز

توانستند انعطاف  یگشتند و نم یمواجه م یبا مشکالت یصاف داشتند در بزرگ يکه موها یاو دختران دهیچرا که به عق

 یاو را که تا زانوانش م يموها یهمه شب، ف. بدهند شانیحالت موها یسرکش و ب يو حالت دلخواه را به حلقه ها

تا مادرش  ندیبنش هیچهارپا يرو ستیبا یو هر بامداد او م دیچیپ یکهنه م ياز پارچه مالفه ها ییدر تکه ها دیرس

درهم  ياز مو يگرفت و دسته ا یرا به کار م يبرس کهنه زبر یف. دیارایرا ب شیرا باز کرده و موهاپارچه ها  اندبتو

تا  چاندیپ یکرد و م یماهرانه ، برس موها را دور انگشت اشاره حلقه م یداشت و با حرکت یرا در دست چپش نگه م

و زلف تابدار  دیکش یم رونیشتش را ب، انگ گرشید تسپس به کمک دس. آمد یدر م يبه صورت کامالً لوله شده ا

 یزد و مگ یگره م ده،یاطو کش دیآن را با روبان و تافته سف. کرد یبار تکرار م 12کار را  نیکرد و ا یرا آهسته رها م

 تیموقع ژهیشده و دهیچیپ يرفتند و موها یبافته به مدرسه م سوانیبچه ها با گ ریسا. تمام روز آراسته بود يبرا

بلند حلقه حلقه داشته باشد و  يموها شهیهم یستیبا یم یمگ. بود یمورد قانع نشدن نیدر ا یف یول.بود ییاستثنا يها

 یکار ، بر خالف خواسته اش عمل م نیبا ا یف. گرفت یکار هر روز صبح چقدر وقتش را م نیاصالً مهم نبود که ا

حلقه  قیاز طر ییبایز نیو به جلوه در آوردن ار دخترها بود یسا سوانیاز گ باتریز یلیخ یمگ يچرا که موها. کرد
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چنان به آن خو  یمگ یخسته کننده بود، ول اریعمل بس نیاگر چه ا. کرد یم کیتابدار، حسادت آنها را تحر يها

.بدان نداشت یاصالً توجه گریگرفته بود که د

برس را بر  رومندشین يبا بازو یف .کار صرفنظر کرده باشد نیآورد که مادرش از ا یرا به خاطر نم یتیموقع چیه او

شد و  یکه اشک در چشمان دخترك جمع م دیکش یتا گره آن را باز کند و آنقدر محکم م دیکش یمو م يحلقه ها

روز دوشنبه و هفته آخر مدرسه بود و . را بچسبد هیاز افتادنش با دو دستش محکم چهارپا يریجلوگ يمجبور بود برا

دانست  یکه م يچا سیاش درباره سرو شهیرا محکم گرفته بود و اند هیاو چهارپا. ه بودبه تولدش ماند گریدو روز د

 یقدر م نیآن هم متیدرباره ق یبود، ول دهیدست از آنها را د کی نیدر فروشگاه واها. زد یاست دور م ییایفقط رؤ

را از  یتظره برآورد که مگمن ریچنان غ يادیناگهان فر یف.پدرش خارج است یمال ییآن از توانا يکه بها ستدان

.او برگرداندند يصبحانه بودند با تعجب سرشان را به سو زیو همه مردها که هنوز پشت م دیکش رونیاش ب شهیاند

!بزرگ يآه خدا-

 نیجهت ا یب یبود که ف دهیاو هرگز ند. دیپر يبهت زده از هم وا رفته بود، از جا یکه صورتش با حالت یدر حال يپد

.دا را به زبان آوردسان نام خ

بود در دست داشت و صورتش از فرط ترس و نفرت مچاله شده  زانیو برس را که حلقه مو از آن آو ستادهیا یف

 کیکه ناگهان  ابدیبه خود داد تا علت جار و جنجال را در یو تاب چیپ یمگ. و پسرها دور او جمع شدند يپد. بود

که دسته مو را در نور آفتاب نگه  یحالدر  یف. گشت يانش جارضربه محکم برس به سرش خورد و اشک از چشم

:خفه، زمزمه کنان گفت ییداشته بود ، با صدا

!نگاه کن يپد-
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 يزیخوب دقت کرد متوجه شد که چ یوقت یول دیند يزیابتدا چ. خم شد سوانیدرخشان گ ییانبوه طال يرو يپد

داد که در  صیرا تشخ يگرینور جانوران د ریبر گرفت و در زاز مو را  يحلقه ا زیاو ن. رود یباال م یدست ف يرو

واقعاً  یمگ يتازه بودند زلفها يرشک ها دنیپر از رشک بود و شپش ها سرگرم تن یمگ یموه. جنب و جوش بودند

:گفت يپد! النه شپش در آمده بود کیبه صورت 

!سرش شپش گذاشته-

فقط . دندیخود را عقب کش اطیند و همچون پدرشان بالفاصله با احتبه آن انداخت یو استوارت نگاه ی، جک، هاگ باب

از او سر  ییدانست چه خطا یکز کرده بود و نم انیگر یکه مگ یاو ادامه دادند، در حال يموها یبه وارس یفرانک و ف

.زده است

سرانجام . زد یمرا به هم  شیشده بود و مرتب پلکها رهیبه آتش خ. رها کرد ندسوریو یصندل يخود را رو يپد

:زد ادیبر گرداند و فر یف يرا به سو نینگاه آشفته و خشمگ

!فیکث يخوکها! است  زینفرت انگ ییایتالیبچه ا نیا ریهمه اش تقص-

:زد ادیبر آشفته فر ده،یبا نفس بر یف

!يپد-

:ملتهب گفت یکوفت با لحن یم شیبا مشت بر رانها انهیکه وحش یدر حال يپد

داده است دلم  تیسرا یرا به مگ شیشپش ها فیکوچک و کث یماکارون نیکنم که ا یفکر م یوقت یول. مرا ببخش-

را تخته  لهیطو نیدر ا شهیهم يبرا کباریو  زمیبه هم بر یکافه لعنت نیرا در ا زیبروم و همه چ نیخواهد به واها یم

.کنم

:سرانجام توانست حرف بزند یمگ
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افتاده؟ یمامان چه اتفاق-

:نگه داشته بود گفت یچشم مگ يکه دستش را جلو یدر حال یف

شپش به  يکه تو آن قدر به او دلبسته ا يدختر نیبه کثافت کشانده اند و هم نهایرا ا تیموها! فینگاه کن بچه کث-

پوست  يکه کورکورانه به رو يزیر وانیدر برابر ح يلحظه ا یمگ. با تو چه کار کنم دیدانم با یمن نم. تو داده است

 یآنکه کس یفرانک ب. زد هیگر ریو مبهوت ماند و سپس ز رانیح د،یلغز یم يپرموتر هیناح يدر جستجو یصاف ف

داد، به قدم زدن  یکرد و فحش م یم ادیکه فر یبلند شد و در حال يپد. از او بخواهد، شروع به گرم کردن آب نمود

شد، با  کیکنار در نزد یسرانجام به جارخت. شد یم شتریافتاد خشمش ب یم یپرداخت و هر بار که چشمش به مگ

:ت کاله لبه پهنش را به سر گذاشت و شالق بلندش را برداشت و گفتیقاطع

. اش خواهم گفت دهیگند يسرخ کرده ها یام را درباره او و ماه دهیروم و عق یم فیکث ییایتالیا نیمن به سراغ ا-

دهد چه فکر  یرا به مدرسه راه م فیکث يکه بچه ها نیاند درباره او و اروم تا بد یبعد هم به سروقت خواهر آگاتا م

.کنم یم

:التماس کنان گفت یف

ممکن است او هم مثل . باشد ریتقص یاگر هم شپش داشته باشد ب یحت اهیدختره موس نیا دیشا! مواظب باش  يپد-

کالس گرفته باشد؟ ياز بچه ها گرید یکیآن را از  یمگ

:گفت زده رتیح يپد

!چرند نگو-

.انداخت نیسم اسبش در جاده طن يبعد صدا قهیدادند و چند دق یصدا م شیپا ریز یچوب يها پله

:را به فرانک دوخت و گفت شیاز ناتوان یو نگاه حاک دیکش یآه یف
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 يخبرامروز از مدرسه رفتن . را خبر کن تیفرانگ، برادرها! میاگر کارش به زندان نکشد شانس آورده ا! آه-

نمود و از او خواست که  دیفرانک را هم بازد يکرد، سپس مو یپسرها را بررس کیکای يبا دقت مو یف. ستین

.ندیخود او را هم بب يموها

گونه خطر  چیخواست ه ینم یف یمبتال نگشته بود ول چارهیب یاز افراد خانواده به مرض مگ يگریفرد د ظاهراً

برداشت و آن را از آب گرم و  یبه جوش آمد ، فرانک طشت بزرگ یمس گیآب در د یوقت. دیایب شیپ یاحتمال

هم از  ییایصابون قل کیو  آوردبشکه بزرگ نفت  کی واریکنار د بانیسا ریسپس رفت و از ز. سرد پر کرد

لگن خم  ينوبت به نوبت، سرها به رو. باب شروع نمود يآماده شد، از موها زیهمه چ یوقت. بر داشت خانهیرختشو

گشتو توده  یم ریآنها سراز يمتعدد نفت بود که به رو يشدند ، فنجانها یم سیخ یشدند و پس از آنکه کم یم

زدند و  یپسر ها نعره م. سوزاند  یم اینفت و قل. شد یم یصابون مال دتبود با ش دهیکه از نفت ماس یچرب

از  یکردند که انتقام مهلک یم دیسوخت و همه اش تهد ی، پوستشان سرخ شده و م دندیمال یرا م شانیچشمها

 یو سپس به مگ. دیکش رونیرا از آنجا ب یبزرگ یچیبه جستجو پرداخت و ق شیاطیدر سبد خ یف. رندیها بگ ییایتالیا

 يدر دست، لحظه ا یچیشده ، ق کیتکان بخورد، نزد هیچهارپا يساعت هنوز جرأت نکرده بود از رو کیکه پس از 

 يبلند مو به صورت توده ا يحلقه ها. کرد یچیا کرد و سپس آن را در موها فرو برد و قرا تماش شیمو ییآبشار طال

 يبه فرانک کرد و با لبها زیدآمیترد یبعد نگاه. ظاهر شد مسر به طور نامنظ دیو پوست سف ختندیر نیبه زم نیزر

:دیفشرده از او پرس

م؟یسرش را بتراش دیبا یکن یفکر م-

:تکان خورد و گفت انیطغاز  یفرانک به حالت دست

.کنم سرش را نتراش یخواهش م. باشد یکاف دینفت با یکم! معلومه که نه! آه ، نه مامان-
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که مادرش فنجان فنجان نفت را  یطشت نگاه داشت، در حال يرا به طرف تخته آشپزخانه برد و سرش را باال یمگ او

 د،یباالخره کار به انتها رس یوقت. داد یننده مالش مو آن را با شدت و قوت با صابون حل ک ختیر یسرش م يرو

 ینم زیچ چیه باًیتقر گریحفاظت از چشمانش از سوزش صابون به هم فشرده بود که د يرا برا شیآنقدر پلکها یمگ

.صورت و پوست سرش ظاهر شده بودند يرو اریکوچک بس يو تاولها دید

. و به داخل آتش انداخت دیچیپ يآنها را در کاغذ. ارو کردپشته شده بود ج نیزم يرا که بر رو ییموها فرانک

زدند،  یکه از سوزش درد نفس نفس م ی، در حال زین یفرانک و ف. پر از نفت گذارد یسپس جارو را در ظرف

.کرد زیاز ماده حشره کش تم يادیز مقدارآورد و کف آشپزخانه را با  یسپس فرانک سطل. شستند زیرا ن شانیموها

اتاقها رفتند و مالفه ها و لحافها  گریو فرانک به د یگشت، ف کروبیاز م ياتاق عمل عار کیپزخانه همانند آش یوقت

نرده  يتشکها و بالشها را از پشت، رو. روز به جوشاندن و چالندن و پهن کردن گذشت هیرا جمع کردند و بق

 نیهمه پسرها در ا. توانستند تکان دادند یم که آنجاها و کف پوشها را تا  یقال. ختندیآن نفت ر يانداختند و رو

 دایپ يزیواقعاً زشت و ترحم انگ افهیق رایکار معاف گشته بود، ز نیبود که از ا یفقط مگ. شرکت کردند یخانه تکان

پوست سرش را آن قدر مالش داده بودند که . کرد هیو گر دیخز ياو به انبار رفت و در آنجا به گوشه ا. کرده بود

داشت که  یو او آن قدر احساس خجلت و سرافکندگ دندیکش یم ریدرد داشتند و ت شیسوخت، تاولها یم هنوز

. فرانک نتوانست او را قانع کند که به خانه باز گردد. کرد به او نگاه کند یآمد، جرأت نم شیفرانک به جستجو یوقت

.کشان کشان به خانه باز گرداند پراند، یزد و لگد م یکه دست و پا م یباالخره مجبور شد او را در حال

به سر  ینگاه يپد. به خانه باز گشت، او هنوز در آشپزخانه کز کرده بود نیاز واها يعصر پد يکه طرفها یهنگام

 یانگشتانش مخف انیکه سرش را در م یسپس در حال. دخترش کرد و اشک در چشمانش جمع شد دهیتراش مهین
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منظره  نیخواست شاهد ا یدلش نم سک چیه. و به جلو و عقب تاب خورد فرو رفت ندسوریکرده بود ، در مبل و

:دیآورد و پرس شیبرا يچا یفنجان یآرام گرفت، ف یکم نکهیبه محض ا. باشد

؟يآنجا ماند يادیچه خبر بود؟ مدت ز نیدر واها-

سپس چشمم به مک . کردم چشاندم، بعدش هم او را به درون آخور پرتاب فیکث ییایتالیابتدا، طعم شالقم را به ا-

Maclلئو eo( ) مک لئو به . کردم فیتعر شیماجرا را برا. بود دهیرا د زیو همه چ ستادهیافتاد که جلو مغازه اش ا

و به صورت زنها محلول  میپرتاب کرد لهیرا به درون طو هایونما ماکار یرا هم آورد و همگ گریبار رفت و چند نفر د

کردکه متوجه  یم ياو لجوجانه پافشار. عد هم به سرعت به مالقات خواهر آگاتا رفتمب. میدیضد کنه گوسفند پاش

کرد و معلوم بود  یرا وارس شیو موها دیکش رونیب زشیرا از پشت م ییایتالیبعد دختره ا. نشده است يزیچ نیچن

نشده به مدرسه باز  زیتم شیکه موها یکرد تا وقت دیبچه را به منزل فرستاد و به او تأک. آنها پر از شپش بودند که

همه شاگردها بودند و تعداد نسبتاً  يمو یمشغول وارس یگشتم، سه خواهر روحان یکه من بر م یهنگام. نگردد 

متوجه شان  یکردند کس یفکر م یجالب بود، وقت هاراهبه  افهیق. را که شپش داشتند، کشف کرده بودند يادیز

بر  یمگ يچشمانش دوباره به سو یبه لبش آورد ول يخاطره لبخند نیا( دند خاران یوار سر خود را م وانهید ست،ین

و نه  ییایتالینه ا گریو اما درباره تو دختر جوان، د). به او نگاه کرد يگشتند و چهره اش در هم رفت و با حالت جد

کس  چیبا ه دینبا یگکنم که م یباب به تو گوشزد م. جالب نباشند تیاگر برا یحت ت،یفقط برادرها گر،یچ کس دیه

؟يدیدر مدرسه معاشرت کند، فهم

.تکان داد يسر باب

بله بابا-
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که سرش را  یطبق معمول به مدرسه برود، ترس به جانش افتاد و در حال دیکه با دیفهم یوقت یروز بعد مگ بامداد

:گفت یکرده بود، التماس کنان م یمخف شیدستها انیم

آنکه به نگاه التماس  یب یف. خواهر آگاتا آنجاست. طور به مدرسه بروم نیواهم اخ یروم، من نم یمن نم! نه، نه-

:بگذارد جواب داد یوقع زیآم

!يریموضوع درس بگ نیتا از ا يبرو دیبا-

خواهر آگاتا . به مدرسه رفت دیکش یرا م شیبود و پاها دهیچیپ یرنگ يکه سرش را در شال قهوه ا یدر حال یمگ

. شده است یچه شکل نندیتا بب دندیرا کش شیروسر گرید يبچه ها حیدر زنگ تفر ینکرد ول به او یابداً توجه

اسف بار و  یشیشد ، نما یاز آن خارج م یاتکه ترشح ییسر لختش با تاولها ینکرده بود ول یصورتش تفاوت چندان

و با خشونت  دیکش يبه کنار او را. شد ، به نجات خواهرش آمد انیکه باب متوجه جر نیبه محض ا. بود زیترحم انگ

:به او گفت

! رذل يکثافتها) به شانه اش زد یسرش مرتب نمود و دست يرا رو يروسر انهیو ناش( نده  یتیاحمقها اهم نیبه ا-

 یو ب دندیرس یم نجایمطمئنم که آنها سالم به ا. کوچک را نگه دارم واناتیتا چند تا از آن ح دیکه به فکرم نرس فیح

.اندازمیگنده بد جنسشان ب ياکله ه يتوانستم چند تا از آنها را رو یسر و صدا م

.که زنگ کالس به صدا در آمد یحلقه زدند تا وقت یمحافظتش ، دور مگ يبرا زین هایریکل هیبق

پسرها  یشود، ول زیگالو یبه مدرسه آمد و خواست با مگ یمدت کوتاه يهنگام ظهر برا دهیبا سر تراش ویآنونز ترزا

راستش را با مشت بسته بلند کرد و با  يرفت، بازو یکه عقب عقب م یاو در حال. دورش کردند یاز مگ یراحتبه 

پسرها آن  یول دیاز آن نفهم يزیچ یو مرموز که کس زیانگ شیتشو یژست. دست چپش محکم به عضله آن کوفت

:زد ادیفر یسپس رو به مگ. در خاطرشان نگه داشتند يبعد ياستفاده ها يرا برا
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!برود نجایپدرم مجبور است به خاطر آنچه که پدرت بر سرش آورده از ا! ازت متنفرم-

 نیخشک از ا یافراشته و چشمان يبا سر یمگ. خارج شد اطیدست بردارد ، از ح ادیو بدون آنکه از داد و فر برگشت

 یم يبچه ها از او دور! صالً اصالًا... کردند یچه فکر م گرانیاصالً مهم نبود د. گرفت یو غوغا درس عبرت اهویه

بود و به آنها  دهیبه گوش پدر و مادر ها رس عهی، دو، شا دندیترس یکه از باب و جک م نیبه خاطر ا ک،یجستند؛ 

. در بر نداشت  يزیجز درد سر چ هایریبه کل یکنند چرا که وابستگ يگروه دور نیدستور داده شده بود که از ا

را  شیحکم را محترم شمرد و دق دل نیا زیخواهر آگاتا ن. گذراند نهیر مدرسه را در قرنطآخ يروزها یمگ نیبنابرا

.کرد یبر سر استوارت خال

افتاد، جشن تولد را تا روز شنبه به  یروز مدرسه م کیاز بچه ها به  یکیتولد  خیتار یگونه که مرسوم بود، وقت بدان

 کی يآن را رو. کرد افتیرا که آنقدر آرزو کرده بود در ییچا سیسرو هیهد یدر روز تولد، مگ. انداختند یم ریتأخ

ها  یصندل نیآن را احاطه کرده بود، ا یگذارد که چند صندل ریس یقشنگ به رنگ آب اریبس ینیکوچک با طرح چ زیم

ته بود ، دوخ شیکاریآن را در اوقات ب ینو که ف یآب راهنیآگنس با پ. ساخته بود شیکاریرا فرانک در مواقع نادر ب

.زده بود هیکوچک تک يها یاز صندل یکیبر 

خارق العاده  يدرختها. که سراسر قطعات را فرا گرفته بودند گرداند یو آب دیسف يرا بر نقشها نشینگاه غمگ یمگ

 يزیکه در گر زیر ییحرکت و آدمک ها یدرهم ، جفت پرندگان ب یکوچک با نقوش يمعبد چ،یدر پ چیپ يبا گلها

 یمگ. را از دست داده بود زشیس حالت سحرانگیسرو گریاو د ياما برا. بگذرند چیاز پل مارپ دندیشکو یم يابد

از . بودند دهیخر شیدلخواهش را برا ءیش یتنگدست يکرد که چرا خانواده در منتها یمبهم درك م يفقط به گونه ا

درست کند و او  يرگوش کوچک چاچها يآگنس در قور يکرد که برا یم فیبه او تکل تشیرو، احساس مسؤول نیا

 یترك اندازد، ول ایقطعه را بشکند  کی یآنکه حت یسال از آن استفاده کرد، ب يسالها. تن در داد فاتیتشر نیبه ا
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 زاریآگنس ب راهنیو پ یآب يها یو صندل زیو م ینیبا طرح چ يچا سیسرو نینبرد که او چقدر از ا یپ یهرگز کس

.بود

 يکتابخانه رو یدسته کتاب امانت کیاش را با  یبه خانه باز گشت و مجله هفتگ ي، پد 1917ئل نو دیروز قبل از ع دو

 يمجله ها دیجد وهیبه ش ریسردب. از گشودن کتابها ، مجله را در دست گرفت شیبار، پ نینخست ياو برا. گذارد زیم

مات و  يعکس ها. اختصاص داده بود را به جنگ یالیخ ستاندا افتند،ی یکه گه گاه به زالند نو راه م ییکایآمر

اول،  یشود که در جنگ جهان یو زالند نو گفته م ییایبه سربازان استرال «  »Anzacsآنزاکها( از آنزاکها  ینامشخص

Galیپولیگال(  یپولیگال يصخره ها يکه به سو) م. دندیها ، جنگ یسیدوش به دوش انگل l i pol i«  » يا رهیجز 

. خورد یحمله ور بودند به چشم م) م. داردانل و بسفر قرار دارد يتنگه ها نیکه ب هیترک ییدر قسمت اروپا است

و زالند  ییایاز سربازان استرال يادیکه تعداد ز نیو ا ییایدرباره شجاعت سربازان زالند نو و استرال يمقاالت متعدد

Viایکتورینشان شجاعت و افتینو از هنگام آغاز جنگ به در ct or i ancros( s  یم دهیمفتخر گشته بودند د (

بر  يریداد که شمش یرا نشان م ییایسوارکار استرال کیصفحات را فرا گرفته بود،  یبا شکوه که تمام يریتصو. شد

فرصت مجله را  نیفرانک در اول. در اهتزاز بود میکالهش براثر نس نیشمیابر يکرده بود و پرها لیکمر حما

آن  یرا که سبک حماس ییشد، همه گزارش ها یم دهیدر آن د يادیکه شوق ز یو با چشمان مشتاقانهبرداشت و 

:گذارد گفت یم زیم يکه مجله را با احترام رو یکرد خواند سپس در حال یمجذوبش م

.خواهم به جبهه بروم یپاپا من م-

 یبر نداشت و در حال از خواندن دست يپد. اجاق چپه کرد ياز راگو را رو يناگهان سرش را بر گرداند و مقدار یف

:خشکش زده بود، به استهزا و با شتاب گفت ندسوریو یکه در صندل

!یجوان یلیتو هنوز خ یول-
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من در  یکشند ول یما را مثل خوك م يها و ترکها سربازها یآلمان! مرد هستم کیسال دارم و  17نه پدر من -

.خدمت کند هنشیبه م يریکل کیکه  دهیوقتش رس گریبرم د یبه سر م شیدر آسا نجایا

.کنند یفرانک، سن تو کم است و قبولت نم-

:داشت، با شتاب جواب داد یاش را از پدرش بر نم رهیکه چشمان ت یدر حال فرانک

.رندیپذ یمرا م یاگر تو مخالفت نکن-

 ياوریکه در م یو ما به پول یکن یکه در حال حاضر کار م یتو تنها فرد خانواده هست. من مخالفت خواهم کرد-

!یدان یخودت بهتر م.میمحتاج

در ارتش هم به من پول خواهند داد؟ یول-

:گفت زیتمسخر آم يبا خنده ا يپد

.آورد یدر اروپا در م ینظام کیاز  شتریب یلیخ نیآهنگر در واها کیبله؟  ،يحقوق سرباز-

تنها راه نجات  نیا. آهنگر باالتر بکشم کی تیموفق شوم خود را از موقع دیمن در آنجا خواهم بود و شا یول-

.است

خود من اهل ! جنگ وحشتناك است! پسرم ییگو یچه م یفهم ینم! است ییگو اوهیهمه  نهایا! من  يآه خدا-

 يا دهیهرگز تا به حال شن ایآ. کنم یدانم از چه صحبت م یپس م. جنگد یهستم که هزار سال است م يکشور

آنها  ي، به صحبت ها يرو یم نیهاکه به وا ندهیدفعه آ. ندیگویره جنگ بوئرها چه مدربا یمیقد ریپ يسربازها

به عنوان  ییایصفت از سربازان استرال طانیش يها یسیانگل نیکنم ا یبه عالوه ، من فکر م. گوش کن و استفاده کن

 لیچرچ نستونیسرو(  لیچرچ نیا نیبب. کنند تا جان سربازان خودشان حفظ شود یستون گوشت استفاده م کی

از ! فرستاده یپولیمثل گال يا دهیفا یب يبار مردان ما را به جا نیا) م . اول یجنگ انگلستان در جنگ جهان ریوز
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که  يبرو یبه جنگ دیکشتار بزرگ، پس تو چرا با کی! نفر کشته شده ان 10/000نفر سربازان ما،  50/000

است؟ حفظ خون  هکرد يتو چه کار يبرا هنیم نیا ؟یگلستان دفاع کنان هنیها راه انداخته اند و از مام م یسیانگل

 کیتو  رایگشت ز یرو به رو خواه ریهمه جا با تحق ياگر به انگلستان برو. است ختهیخود را ر نانیمستعمره نش

 نیر اشد که انگلستان د یچه قدر خوب م.کند ینم دیرا تهد ایزالند نو و استرال يگونه خطر چیه. ینیمستعمره نش

را که او بر  ییملت همه بالها کیحاال وقتش است که . شد یم دهیخورد و پوزه اش به خاك مال یجنگ شکست م

Stاسترند( آلمان در استرند  صریق ياگر روز. کند یآورد ، تالف رلندیسر ا rand«  » معروف لندن  يابانهایاز خ یکی

.تخیقطره اشک نخواهم ر کی یقدم بزند، من حت) م . است

!خواهم داخل ارتش شوم یپدر من م یول-

 یرفت و بهتر است آن را فراموش کن یتو نخواه یول. فرانک یرسد آرزو کن یهر چه که به فکرت م یتوان یتو م-

.کوتاه است یلیسرباز خ کی يبه عالوه ، قد تو برا. 

که قدش از معمول کوتاه تر  نیز اا شهیاو هم. به هم فشرده گشت شیو لبها دییگرا یصورت فرانک به سرخ رنگ

موضوع بود که همواره دو برابر  نیشاگرد بود و به خاطر هم نیدر کالس درس، کوتاه تر شهیاو هم. برد یبود رنج م

متر و پنجاه و  کی قاًیافتاده بود؛ قد او هنوز دق نشبه جا د،یاواخر ، شک و ترد نیدر ا. کرد یم يکتک کار گرانید

دانست  یفقط خود او م. رشدش متوقف شده بود دیشا. بود دهیتاکنون قد نکش یو از چهارده سالگبود  مترینه سانت

با . گذارده است يتحت چه فشار هودهیب يدهای، کشش ها و ام یورزش يها نیکه جسم و جانش را با انواع تمر

 هیاز روح یبا آگاه ياگر پد. تنداش کلشیبا ه یداده بود که ابد تناسب یبه او چنان قدرت يکار آهنگر ن،یوجود ا

فرانک که  ینمونه کوچک از قدرت جسمان کی. انتخاب بود نیدر نظر گرفته بود، بهتر شیکار را برا نیفرانک ا

بود که در  یشکست نخورده بود و مدت ینمسابقه مشت ز کیبود که تا به حال هرگز در  نیسال داشت ، ا 17 نکیا
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Tar( anakiیتاراناک رهیسراسر شبه جز از خواسته ها و  تیمحروم ،یخشم ، بدخوئ. کسب کرده بود يآوازه ا (

 ژه،یبه و. بوکس بدرخشد و سر آمد جوانان بلند قد شود ياو سبب شده بود که در مسابقه ها ینیعقده خود کم ب

 یشدنو رام ن نیآهن يروشن و اراده ا یسالمت ، ذهن يدر منتها یجسم ماجراجو،خشن و  هیروح يفرانک سوا

. برد یم يشتریبلند قدتر و سخت تر بودند ، فرانک از به خاك افکندنشان لذت ب فانشیهر قدر که حر. داشت

گر با یاواخر، د نیدر ا. که خشونتش همه جا زبانزد بود رایجستند ز یم يپسران هم سن و سالش از او دور

Jiنزیکول میه او جگفتند ک یسخن م يهنوز از روز هینداشت و مردم ناح ينوجوانان کار mCol l i ns( )  22را که 

. از گوشت له شده مبدل کند يرا بر سر دست بلند کند، به توده ا یتوانست اسب دیرس یم 190ساله بود و قدش به 

فرانک آن قدر به زدنش ادامه داده بود تا  یبودند ول دهیضرب د شیفرانک شکسته بود و دنده ها ياگر چه بازوها

به  فیحر يو سر انجام، مردم او را که هنوز بر سر و رو. خون آلود بر خاك افکنده بود يرت توده ارا به صو بیرق

.زد، دور نمودند یخاك افتاده لگد م

را بر سر دست بلند  یرا باز کرده بودند، به شهر رفت و اسب شیکه پانسمان بازو و دنده ها نیپس از ا یزمان کوته

 کلیکار است و قد و ه نیکه قادر به ا ستین يتنها فرد نیکول میمردم بفهماند که جمنظور که به  نیفقط به ا. کرد

.کند ینم يباز یمورد نقش نیدر ا

کرد که همه  یاو درك م. خود ساخته بود، غافل نبود يکه او برا ی، از نام)  ياعجوبه ا(  نیچن کیبه عنوان پدر  يپد

گرفت، سر و  یرا م يمبارزات وقت کار آهنگر نیکه ا یموقع یول .فرانک به منظور جلب احترام مردم است يکارها

در  یول. برده بود يها و نزاعها بهره ا یمشت زن نیکوتاه قد بود از ا ياو که خود مرد. آمد یدر م شیصدا

وره بلوغ د گری، د دیبلند قد داشت رس یاو به زالند نو که مردان یو وقت. بلند قد نبودند ادیمردان ز رلند،یزادگاهش ا

 بااو . نگشته بود شیو نگران شیتشو هی، قد کوتاهش هرگز همانند فرانک ما بیترت نیبد. را پشت سر گذارده بود
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 يدورتر يپسر بزرگش همواره جا. بود هودهیب یول د،ینمود او را درك نما یم یکرد و سع یدقت به پسرش نگاه م

 یم یاو به خوب. قائل نشود شیبچه ها نیب یگونه تفاوت چیرد هک یم یسع شهیکه او هم یرا در قلب او داشت، در حال

که به زنش  یقیبا وجود مهر عم. آن دو است یبرد و نگران برخورد پنهان یموضوع رنج م نیاز ا یدانست که ف

.دیکرد احتراز نما یم جادیکه فرانک در او ا یظیتوانست از خشم و غ ینم یداشت، ول

 يکه به پد شیدر چشمها. مجله کهنه قرار گرفته بودند يرو یدفاع یفرانک با حالت بیکوتاه و خوش ترک يدستها

غرور سنگدل تر از آن بود که او را وادار به  نیاما ا. شد یم دهیاز خواهش و غرور د يا زهیگشته بود، آم رهیخ

به جز  دشای –رانگها و آرمست هایریاز کل ینشان چیه. نمود یم بهیچهره غر نیچه قدر ا. دیالتماس و تضرع نما

شعله  یمحرک نیتوانستند با کوچکتر ینمودند و م یم اهیس یپلکها، آن هم اگر چشمان ف بیمبهم در ترک یشباهت

.گرفت و آن شهامتش بود دهیشد ناد یخصلت او را نم کیهمه ،  نبا ای. وجود نداشت –ور و درخشان گردند 

 ریغ یخانواده خوراك طاس کباب خرگوش را در سکوت. گرفت انیاقد فرانک، پ یبه کوتاه يبحث با اشاره پد نیا

غذا نخورد  یمگ. همراه بود یشیرد و بدل گشت، با دوراند یجک و هاگ نیهم که ب يچند کلمه ا. صرف کرد يعاد

با بشقابش ور  یفرانک مدت. شدنش را داشت دیکه هر آن انتظار ناپد ییگشته بود، گو رهیو همچنان به فرانک خ

بلند  زیکرد و از سر م یاست ، عذرخواه دهیداد وقتش رس صیکه تشخ نیبه محض ا یول. کرد یو وقت کش رفت

چوب ها افتاد  نیاو به جان سخت تر. دیبر چوب از انبار به گوش رس ریت يخفه ضربه ها يبعد صدا يو لحظه ا. شد

.بودند رسوزیچوب ها د نیا. بود دهیخر مستانز يکه پدرش آنها را برا

محل  نیا. رفت زمیو به انبار ه دیلغز رونیپنداشتند ، آهسته از پنجره اتاق به ب یکه همه در خوابش م یهنگام یمگ

و . ده متر مربع مساحت داشت. و صاف شده بود دهیآن از خاك کوب نیداشت؛ زم يادیز تیخانواده اهم یدر زندگ

بزرگ چوب به  يسمت، قطعه ها کیدر . بود خاك اره چوب و پوست درختان مفروش گشته يکف آن از ذره ها
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آماده ، درست به  يزمهای، ه گریو در طرف د. شده بودند دهیهم چ يبلند در انتظار خرد شدن، رو يصورت ستونها

بود، به عنوان  نیآنها هنوز در زم شهیدر وسط، سه تنه درخت، که ر. باال رفته بود يواریاندازه کف اتاق، همچون د

تبر  ریشدند و فرانک از آنها به منظور ز یمختلف به کار گرفته م يشکستن چوب ها به اندازه ها يبرا يتبر ریز

Eucalپتوسیاوکال(  پوسیاز کال یقطعه چوب ياو رو. کرد یاستفاده نم ypt us«  » .درخت شب توبه، در مناطق  ای

 میتقس یآن را به قطعات کوچک کهکرد  کار می) م  –. کنند یغرس م يماریب نیاز ا يریجلوگ يو برا زیتوبه خ

قطر داشت،  متریکه شصت سانت یچوب هیپا. که پهن تر بود قرار دهد نیریکنده ز يکرده بود تا بتواند آنها را رو

.متصل گشته بود نیبه زم یآهن يقرار گرفته بود و هر گوشه اش با بند نیزم يرو

 یم میز نگه داشته بود، با ضربه تبر چوب ها را به دو نرا از هم با شیحفظ تعادلش پاها يکه برا یدر حال فرانک

عرق کرده اش باال و  يدست ها نیبا شتاب ب یو وقت. دیکش یآمد که سوت م یتبر چنان به سرعت فرود م. کرد

نقره  یرفت و با برق یدم، تبر تا سر فرانک باال م کیخاست، در  یبر م يریصف يرفت، از دسته آن صدا یم نییپا

توان  یکرد؛ با همان سهولت که م یم میافتاد و تکه چوب را که از آهن سخت تر بود به دو ن یم نییهم پاو مب يا

لخت مرد جوان  نهیس يگشت و عرق رو یچوب به همه طرف پراکنده م يذره ها. را شکست داریسپ ایچوب کاج 

 يکار نیا. گره زده بود یشانیپ يعرق به داخل چشمانش ، رو زشیاز ر يریجلوگ يرا برا یالاو دستم. بود يجار

را از دست  شیبود که پا یضربه نابجا کاف کی. چون و چرا داشت یب یبه دقت اجیواقعاً مشکل و خطرناك بود و احت

کش بودند و دسته تبر  ستبدون د شیدست ها. کرد یرا به خود جذب م شیعرق بازوها یچرم يبازوبندها. بدهد

.آوردند یماهرانه فرود م یبا حرکت فشردند و آن را یم صانهیرا حر

سه تبر . مشغول گشت شیبه تماشا یرها شده برادرش نشست و با اندك ترس یراهنیپ ریو ز راهنیدر کنار پ یمگ

در  یمگ. کرد یتبرها را کند م غهیت نیزتریت پتوسیکه پوست درخت کال رایز. ها وجود داشت یکیدر آن نزد گرید



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٠

 ياز تبرها را برداشت و رو یکی شکند،ب زمیتوانست مثل فرانک ه یکاش م يا کرد یکه در دل آرزو م یحال

دارند که  غهیت کی یمستعمرات يتبرها. بود که بلند کردنش هم مشکل بود نیآنچنان سنگ ءیش نیا.گذارد شیزانو

دو  نیسنگ هغیت نیا.سبک هستند اریبس پتوسیکال دنیبر يبرا يا غهیدو ت يشده است، چرا که تبرها زیکامالً ت

 کی. به آن محکم شده بود یچوب يگذشت که توسط بست ها یاز وسطش م يضخامت داشت و دسته ا میسانت و ن

در برود و باعث  يریکار رها گردد مانند ت انیباشد امکان دارد که در م دهیساطور اگر محکم به دسته نچسب غهیت

.گردد یمرگ کس

 یمگ. رفت، سرگرم کار بود یشب م يکم رنگ غروب که با شتاب به سو ییدر روشنا يزیغر باًیبه طور تقر فرانک

داشت و با صبر و  یطوالن يکه نشان از تجربه ا يزیداشت؛ چ یچوب مصون نگه م يها زهیخود را از اصابت ر

.بود که فرانک نفس زنان برگشت شتهگ میتخته چوب به دو ن. حوصله منتظر بود که فرانک متوجه حضورش گردد

داد تا  یبه چوب م یکیو بار يعمود ياو برشها. فرود آورد گریبر طرف د يساطور را دوباره باال برد و ضربه ا سپس

 نیگشت، ا دیآهن در شکاف آن ناپد د،یمرکز چوب رس کیبه نزد یوقت. گرداند عتریآن را هدر ندهد و عمل را سر

 نیموضوع ، به کارش ادامه داد تا ا نیتوجه به ا یب نکفرا. از چوب به اطراف پراکنده گشت يبزرگتر يبار، تکه ها

. بود که چوب شکسته خواهد شد دایضربه پ نیکه قبل از فرودآوردن آخر یشد، و در حال میکه تکه چوب به دو ن

او . نداشت ياز شاد یلبخند نشان نیا یروشن گشت، ول يبه عقب جست و لبانش به لبخند یدر همان لحظه، با چاالک

بردارد و چشمش به خواهرش افتاد که با لباس خواب پر از دگمه اش با صبر و حوصله آنجا  يگریبر دت کهبرگشت 

 دیشیاند یتعجب آور بود، ول شیبلند و روبان بسته اش ، برا سوانیگ يکوتاه او به جا يمو دنیهنوز د. نشسته است

شد و ساطور در دست  کیبه او نزد. ندبما یطور باق نیهم شهیو کاش هم دیآ یپسرانه به او م يطرز مو نیکه ا

:کنارش چمباتمه زد و گفت
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، آتشپاره؟ ییایب رونیب یچه طور توانست-

.دمیپر نییاز پنجره پا د،یاستوارت خواب یوقت-

!یش یم لیپسر الت تبد کیزود به  یلیخ ،یاگه مواظب خودت نباش-

.که تنها باشم نیتا ا کنم يدوست دارم که با پسرها باز شتریب. دم ینم یتیاهم-

!آره معلومه-

خسته سرش را به طرف خواهرش  یسپس با حالت. داد هیکنده درخت تک کینشست و به  نیزم يرو فرانک

:دیبرگرداند و از او پرس

شده؟ ی، چ یمگ-

جنگ؟ يبر یخواه یآه فرانک، تو که واقعاً نم-

. او بلند کرد يمضطرب به سو یچشمانش را با نگاه. اردبرادرش گذ يپا ياش را رو دهیجو يدستها و ناخن ها او

فرانک، با همه غصه . دیکش یاش را پر کرده بودند و با دهان باز نفس م ینیآنها را گرفته بود، ب يکه جلو ییاشکها

:زد و گفت يلبخند ،یبازتاب ناخود آگاه سخنان ف نیاش ، در برابر ا

داده  ادی هایریبه ما کل یدان یخودت خوب م. روند ینم شیپ میخواه یکه ما م يآن طور شهیاوضاع هم! یآه مگ-

خواهم به  یمن م ستمیطرز فکر موافق ن نیمن با ا یول م،یکار کن -خودمان  یجز راحت -  یهمگ شیآسا ياند که برا

 يبرا کند ، چون یبابا مخالفت م یرا بسازم ول میکه زندگ دهیسال دارم و حاال موقعش رس 17جبهه بروم چون 

...از او اطاعت کنم دیسال ندارم با 21البته چون . دارند ازیهمه خانواده به من ن شیآسا

.کند یخودش حالج يفرانک را برا حاتیکرد تا توض یم یتکان داد و سع يسر تیرضا ياز رو یمگ
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شود  یتنگ م میتان برادانم که تو و مامان دل یم. خواهم بروم یرا کرده ام و حتماً م میدر هر صورت، من فکرها-

که من  یبابا فقط پول يبرا. مرا احساس نخواهند کرد بتیغ میبزرگ خواهد شد و بابا و برادرها يباب به زود یول

.آورم مهم است یدر م

؟يما را دوست ندار گریپس تو د-

که  یزشش کرد؛ رنجاز رنج بود نوا یکه ناش یرا در آغوش گرفت، او را به خود فشرد و با لذت یبرگشت و مگ او

.بود یاز اندوه ، و درد و گرسنگ يا ختهیآم

که  یستیمن چرا تو بزرگتر ن يخدا. گرید ياز همه آنها شتریتو و مادرم را ب. من شما را دوست دارم! یآه مگ-

.حتماً بهتر است ،یطور کوچک باش نیبهتر باشد که تو ا دیشا یول. بدهم حیتوض تیبتوانم برا

گرداند و آب دهانش را  یسو به آن سو م نیکه سرش را بر فراز قطعه چوب از ا یا رها کرد و در حالر یمگ ناگهان

:سپس به او نگاه کرد و گفت. دیایکرد به خود ب یبرد، سع یبه زحمت فرو م

.یفهم یبهتر م يبزرگتر شو یوقت یمگ-

:تکرار کرد یمگ

!کنم نرو، فرانک نرو یخواهش م-

:سپس گفت. شباهت داشت هیبه هق هق گر شتریداد که ب سر يخنده ا فرانک

 چیاست که تو به ه نیمهم ا. ستیخب، به هر حال مهم ن. يا دهیرا که بهت گفتم نفهم ییزهایتو اصالً چ ،یآه مگ-

.یبداند که تو از ماجرا خبر داشت یخواهم کس یمن نم. یفهم یم يا دهیامشب مرا د ییکس نگو

دهم  یبهت قول م. کس نخواهم گفت چیو به ه. دمیفهم یگفت میرا که تو برا ییزهایمه چفرانک، من ه دمیفهم-

.يبر يخواست مجبور نبود یآه چقدر دلم م... یول
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 یاو چه باق يبرا گریرفت ، د یاگر فرانک هم م. کند انیهنوز جوانتر از آن بود که آن احساس مبهم ته قلبش را ب او

گرفت و به  یکه او را در آغوش م يکرد، تنها فرد ینثار او م غیدر ید که محبتش را ببو يفرانک تنها فرد. ماند یم

هرگز او را  گریرفت د یکه به مدرسه م یاز وقت یول. کرد یم بغلبچه تر بود بابا اغلب او را  یوقت. فشرد یخود م

تو حاال دختر  یمگ« : تگف یبه او م. دست به گردنش اندازد یگذاشت که مگ ینشاند و نم ینم شیزانوها يرو

به او  یاز دست پسرها و خانه ذله بود که توجه يخسته و گرفتار بود، به قدر شهیو مامان هم که هم»  يشده ا یبزرگ

و  دیدرخش یفرانک بود که در آسمان قلبش م. جا را در قلبش اشغال کرده بود نیشتریفقط فرانک بود که ب. نداشت

که  ياز روز. کرد یآنها را درك م یزد که مگ یحرف م يفرانک طور.برد  یت متنها او بود که از مصاحبتش لذ

 ياو را رنج نداده بود ، نه ضربه ها قاًیعم زیچ چیه. وجود داشت شهیاو فرانک هم يآگنس کنده شده بود، برا يموها

.اش آنجا بود یآرام کردن و تسل يترکه خواهر آگاتا ، نه شپشها، چرا که فرانک برا

:بزند ؛ گفت یکرد لبخند زورک یم یکه سع یبرخاست و در حال يجا از

!پس برو ،ياگر الزم است که برو-

زودباش . يبه آن جا برگرد دیایکه مامان به اتاقت ب نیبهتر است قبل از ا. یدر رختخوابت باش دیتو حاال با یمگ-

.برو

نگه  شیدو پا نیلباس خوابش را گرفت و آن را ب نییخم شد و پا یمگ. ، رشته تفکرات او را پاره کرد يادآوری نیا

.دیاتاقش دو يخاك اره ها و خرده چوب ها به سو يبرهنه از رو يداشت و با پا

تر و گرفته تر  يجد شهیکرد، چهره اش از هم دارشیرفت و ب یبه سراغ مگ یکه ف یوقت. صبح فرانک رفته بود فردا

بستن دگمه ها  يآن که از مادرش برا یو ب دیپر شی، از جا زندیبر آب شیکه رو يهمانند گربه ا یمگ. نمود یم

. بود یخال يپد یصندل. نشسته بودند زیدور م ودر آشپزخانه پسرها گرفته و اخم. دیکمک بخواهد لباسش را پوش
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 یب.فشرد یرا از ترس به هم م شیکه دندان ها ی، در حال دیخز یم شیسر جا یمگ. طور نیمال فرانک هم هم

، باب خبر را  يدر پشت انبار. کنند زیبه پسرها دستور داد که کف آشپزخانه را تم یکت نشست بعد از صبحانه فحر

:و آهسته به او گفت ردبه خواهرش اعالم ک

!فرانک فرار کرده-

:گفت یمگ

رفته باشد؟ نیبه واها دیشا-

کردم چه  یکار را م نیدر بزرگ بودم که همکاش من هم آن ق يا. دینه احمق ، او رفته که به خدمت ارتش در آ-

!یشانس

.من که آرزو دارم او ما را ترك نکند-

:انداخت، غرولندکنان گفت یرا باال م شیکه شانه ها یدر حال باب

!شاشو داشت کیتوان از  یرا م يگریو واقعاً چه انتظار د یدختر هست کیتو . خب معلومه! آه بله-

به . کمک نزد مادرش رفت يبرا یمگ. شد یآورد، خون به پا م یبه زبان م يگرید تیوقعحرف را در م نیباب ا اگر

 یپتو پوشانده بود ، نشاند مگ کیکه آن را با  يزیدستمال ها پشت م یاطو کش يمحض آن که مادرش او را برا

:دیپرس

بابا کجاست؟-

.نیرفته واها-

گرداند؟ یفرانک را بر م ایآ-

:، غرولندکنان گفت دیکش یاش را باال م ینیکه ب یدر حال یف
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را  نیخودش هم ا. کند دایپ نیتواند فرانک را در واها ینه، او نم. توان پنهان کرد یرا نم زیچ چیخانواده ه نیا در

.ژاندارم ها او را بر خواهند گرداند. بفرستد ( )Wanganuiییو ارتش در وانگانو سیبه پل یاو رفته تلگراف. داند یم

.ما برود شیخواهم فرانک از پ یمن نم. کنند دایکه او را پ دوارمیام! آه مامان-

 یبه زدن و مخلوط کردن کره زرد و آبک یکرد و با دو قاشق چوب یخال زیم يرا در ظرف رو يریکره گ يمحتوا یف

.مشغول شد

...بدهد که او را برگردانند یبیترت بابا هم رفته است تا. برود نجایکه فرانک از ا میستین لیکدام از ما ما چیه-

:و گفت دیکش یآه د،یکره ها کوب يبر رو يشتریو قاشقش را با قدرت ب دندیلبانش لرز يا لحظه

...!فرانک چارهیب! چارهیفرانک، ب چارهیب-

.گفت تا با دخترش یبا خودش سخن م شتریب او

 یسپس وقت! تنها  نیچن نیا يموجود چارهی، فرانک بکفاره گناهان ما را پس بدهند دیدانم چرا بچه ها با ینم-

.کند، لبانش را به هم فشرد و ساکت شد یدست برداشته و او را نگاه م یاز اطوکش یمتوجه شد مگ

چه پسر : بود دهیجنگ ریش کیفرانک مثل  ،ییگروهبان وانگانو کیبه گفته . روز بعد ژاندارمها فرانک را آوردند سه

پله ها را چهار . در رفت يریسربازان از ماجرا آگاه شده، مثل ت رهیمتوجه شد که دفتر ذخ یو وقتا! دیدار ییماجراجو

ها رو به رو نشده بود،  یو با گشت اوردهین یگشت، اگر او بدشانس جهاما در کوچه با دو سرباز موا. مودیتا چهار تا پ

 50. به راه انداخته بود یچه قشقرق دیدان یبود نمشده  زیها گالو وانهیمثل د. شد یکنم که موفق به فرار م یفکر م

داد ،  یکش م جانیکه هنوز موضوع را با ه یگروهبان در حال... شدند تا توانستند به او دستبند بزنند جینفر بس

خورد و  يفرانک تلنگر. اش باز کرد و با خشونت او را به داخل خانه هل داد یزندان يرا از دست ها نیسنگ ریزنج

بچه ها که در . سوزاند یکه برخورد با پدرش او را م ییبه سرعت به عقب جست گو. افتیرو در رو  يا با پدخود ر
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 یکه ب یدر حال یباب ، جک و هاگ. صحنه بودند نیا يسرگرم تماشا هازدند، دور از بزرگتر یاطراف خانه پرسه م

استوارت با صفا و خلوص . ندازد ایراه ب يتازه ابودند که فرانک نزاع  دواریبودند، در ته دلشان ام ستادهیحرکت ا

بود،  فتهگر شیدستها انیکه سرش را م یدر حال یمگ. کرد یروح کوچک و مهربانش ، با آرامش به فرانک نگاه م

.شده بود يدیبه فرانک برسانند دچار اضطراب شد يکه آزار نیو از فکر ا دییسا یرا م شیگونه ها

تلخ که هرگز  يبا رابطه ا د،یرس یبه نظر م نیفرانک که غمگ اهیچشمان س. برگشتمادرش  يابتدا به سو فرانک

او را  يپد ریو آرامش نا پذ یچشمان آب. به مادرش دوخته شده بود - هرگز هم نخواهد شد  دیشا -نشده بود  هیتوج

افکنده  ریو چشمان به زنداشت،  يفرزند نیاز چن يرانتظا نیاز ا شیب ییو زننده که گو زیرآمیتحق یلرزاند؛ نگاه

 يپا افتاده و عاد شیهرگز جز درباره موضوعات پ ياز آن روز به بعد، پد. کرد یم دییفرانک که خشم پدرش را تأ

و  زپروازیت يشرم و خجلت پرنده ا. فرانک دشوار بود يرو به رو گشتن با بچه ها هنوز برا. گفت یبا او سخن نم

 دهییگرا یکه به خاموش ییآسمان پر گرفته بود و شکسته پر و با آوا یافتنیداشت که تا اعماق دست ن رادرخشان 

.بود به قفس باز گردانده شده بود

 اطیو ح دیپر رونیسپس از پنجره اتاقش ب. رساند انیشبانه اش را به اتاقها به پا یمنتظر شد تا مادرش سرکش یمگ

انبار و دور از نگاه بازخواست  يعلوفه ها انیکند؛ در م ادیتواند فرانک را پ یدانست کجا م یاو م. مودیخلوت را پ

.آهسته او را صدا کرد.کننده پدر

؟یفرانک، فرانک کجا هست-

 يپنجه ها اطیو احت یشیناشناس را با دور اند نیزم شیپاها. رفت شیانبار پ یکیدر تار یکورمال و به آرام کورمال

.دینورد یدر م وانیح کی

!یطرف مگ نیاز ا-
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.بود یاز شور و شوق زندگ يفرانک را شناخت، چرا که عار يبه زحمت صدا وا

خودش را به او چسباند و بازوانش . رفت شیبود پ دهیعلوفه ها دراز کش يکه او بر رو یصدا و تا محل يبه سو یمگ

:به دور او حلقه کرد و گفت دیرس یرا تا آنجا که م

!يچقدر خوشحالم که تو برگشته ا! آه فرانک-

 يقرار گرفت و سرش را رو یتر از مگ نییکه پا دیعلفها لغز يسر داد و خود را رها نمود، آن قدر رو يناله ا فرانک

 ظیغل یکیتار. دیرس یاز او به گوش م يخرخر يصدا. او فرو برد يدستش را در موها یمگ. او قرار داد فیبدن ظر

داد ، عقده دلش  یکه خواهرش نشان م یشفقت يدایابر جوهر ناپاما در بر ندیرا بب یتر از آن بود که او بتواند مگ

اشکش لباس خواب  يقطره ها. دینورد یجسمش را در هم م ،یو طوالن یلرزش ناگهان. را سر داد هیگر. گشوده شد

بود و به آن اندازه بزرگ شده بود  افتهیدر روح کوچکش بلوغ  يزیچ. کرد ینم هیگر یمگ. کردند سیدخترك را خ

رنگ فرانک  ينشسته بود، کله قهوه ا نیزم يکه رو یدر حال. و حاد سودمندبودنش را احساس کند قیعم يشادکه 

.شد یگذارد و آن قدر تکان داد تا او کم کم آرام گرفت و عقده دلش خال شیزانوها يرا رو

دوم بخش

رالف

سوم فصل

Ralکاساریدو بر رالف phDeBri cassart( ) فشرد تا از نور آفتاب در امان  ینش را به هم مکه چشما یدر حال

اش زنده  یرا از دوره جوان يخاطره ا چیرود ه یم ( )Droghedaدایکه به دروک يکرد جاده ا یبماند، با خود فکر م
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Daiملریدا لیاتومب. کند ینم ml er( ) يعلفزار نقره ا کی يها در دو سو يکه چرخ گار ییارهایش يتازه اش رو 

 ایآ. شد ینم دهیمه آلود و سرسبز د رلندیاز ا ينشانه ا چیجا، ه نیدر ا. رفت یم نییآورده بود، باال و پا دیرنگ پد

 )Maryکارسون يمر کیاز  يریبود، تصو دهییروزها به نظم گرا نیاش که ا یکرد؟ حس شوخ طبع یاو اشتباه نم

Carson Olکرامول وریاول( در عصر کرامول  ( i ver Cramevel« » 1658- که  یسیمعروف انگل شیکش1599

. شد ریانگلستان در گ یرسم يسایها را به دست گرفت و با کل نیورتیپ يرهبر ایتانیدر پارلمان بر تیپس از عضو

را ) حکومت کرد  ایتانیبه عنوان زمامدار بر دچارلز اول پادشاه انگلستان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد و خو يو

همان اندازه قدرت  دیترد یکارسون ب يمر راینبود، ز زیچندان هم مبالغه آم هیتشب نیا. ساخت یمدر ذهنش زنده 

.انگلستان داشتند میقد يداشت که لردها ایو رعا

که لبه  یپدر رالف در حال. غژغژکنان توقف کرد لیاتومب. ظاهر شد ایاز شمشاد و اقاق یانبوه انیدروازه از م نیآخر

 يچفت فوالد. شد ادهیپ لیآفتاب در امان بماند ، از اتومب يتا از گرما دیکش یم نییخود را پاپهن  يکاله خاکستر

 )النبون لیدر گ شیاز محل اقامت کش. را گشود زهدروا یحوصلگ یو با ب دیرا به عقب کش یدروازه چوب

Gi l l anbone هر دروازه ناچار بود گذشتن از  يبرا شیکش. و هفت دروازه وجود داشت  ستیب دایتا ملک دروگ (

شود،  ادهیشود، دروازه را باز کند، دوباره سوار شود، از دروازه بگذرد، دوباره پ ادهیرا نگاه دارد، از آن پ لیکه اتومب

توانست از  یکاش م يکرد که ا یبارها و بارها آرزو م. فتدیبه راه ب گریدروازه د کی يرا ببندد و به سو دروازه

جاذبه  یباز مانده ، باز نگاه دارد؛ اما حت رتیاز ح يبور کند و دروازه ها را هم چون دهان هاجاده به سرعت ع نییپا

کرد  یآرزو م. ندیایبر ن يدروازه ها در صدد آزار و ترساندن و نیشد که مالکان ا یمانع از آن نم يمقام و منزلت و

دروازه ها  نیاز ا کیسوار بر اسب ، هر  توانست یبدوند، چون در آن صورت م عیتوانستند سر یم زیکه اسب ها ن

.را باز کند و ببندد
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از جاده  لیما نیرا در آخر لیکرد و اتومب یتازه خود را نوازش م لیاتومب ملریکه داشبورد دا یدر حال شیکش

« : شد، با خود گفت یآورد و دروازه در پشت سرش بسته م یبه حرکت در م دایدرخت ملک دروگ یپرعلف و ب

.«ستین بیع یب زیچ چیه هباالخر

 یقرار م ییایملک استرال نیا ریبزرگ خو گرفته بود، تحت تأث يکه به قلعه ها و خانه ها يرلندیا کیاز نظر  یحت

Miکارسون کلیبود و توسط ما هیملک آن ناح نیو بزرگ تر نیکهنه تر دایدروگ. گرفت cheal Carson( )  مالک

 یزرد رنگ يساختمان از قطعه سنگها نیا. دشده بو لیمناسب تبد یسکونمحل م کیکه در گذشته بود به  رشیپ

بودند، دو طبقه بود و سبک ساختمان  دهیاز فاصله دور آورده و با دست تراش یساخته شده بود که آنها را از معدن

Georgiنی یجئوج ياشاره به سبک ساختمان ساز(  نی یدوره جئوج يها an«  » سبک در دوران  نیا. است

 وانیا کی. بود يا شهیبزرگ و ش شیپنجره ها. را داشت) م  -که نام جورج داشتند، مرسوم بود  تانیپادشاهان انگل

هر  يرا رو یرنگ اهیس یچوب يکرکره ها. آن دور تا دور طبقه اول را گرفته بود یآهن يداشت که ستونها عیوس

از آنها در تابستان و خنک  ناستفاده کرد ي، بلکه برا نیکرکره ها نه فقط به خاطر تزئ نیپنجره نصب کرده بودند؛ ا

.داخل اتاق ها بود ينگا هداشتن هوا

که سالها قبل به هنگام تمام شدن کار ساختمان  ییها چکیمو هنوز سبز بودند ، اما در بهار پ يبود و درختها زیپائ

 یرا م وانیو سقف ا یرونیب يها ارهویآوردند و د یسر بر م اسی يکاشته بودند ، به شکل توده بزرگ از گل ها

 یم ییپوشاند و به باغها یآن با دقت درو شده بود اطراف خانه را م يچمنزار که علف ها بیجر نیچند. پوشاندند

بهار سرشار  شهیهم يو گلها ایزرد رنگ ، آزال يسرخ، شب بو ها يفصل سال از عطر گل ها نیدر ا یکه حت وستیپ

در  نیزم يمتر ینازکشان در س يکه برگ ها دیسف - يخاکستر يبا تنه ها یصمغ عرباز درختان  يدسته ا. بود

و مو  يکاغذ يگل ها يآنها با شاخه ها يآنجا که شاخه ها. کرد یرا از آفتاب تند تابستان حفظ م خانهاهتزاز بود، 
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مورد لزوم و مرسوم زشت  اءیآب، آن اش يمنبع ها یحت. آورد یرا به وجود م یعیمنظره بد خت،یآم یدر هم م

به خود گرفته  ینیحالت تزئ شتریها و گل سرخ ها پنهان گشته و ب چکیمو، پ ياز بوته ها يا زهیآم ریمحل، در ز

منابع آب و آب انبارها  هیکه به ملکش داشت، در مورد ته یآن به خاطر عشق نیکارسون مالک نخست کلیما. بودند

اگر ده سال هم باران نبارد تمام  یتوانست حت یم دایبود که دروگ عیاو ش. از خود نشان داده بود يادیسخاوت ز

که خانه را در بر  يکه انسان به محوطه محصور مرکز یهنگام. را پرگل نگه دارد شیها شهیرا سبز و ب شیچمن ها

وجه سپس مت. صمغ بود يکرد خانه و درخت ها یکه توجهش را به خود جلب م يزیچ نیشد، اول یگرفت وارد م یم

از  دهیپوش ییها االنشد که با سنگ زرد ساخته بودند و در مجاورت آن قرار داشتند و آن گاه د یم ییساختمانها

جاده  نیاز شن ، دنباله و جانش دهیپهن و پوش یراه. کرد یوصل م یشد که آنها را به ساختمان اصل یم دهید اهانیگ

آمد و در جهت  یها در م لیاتونب يبرا یبه صورت توقفگاه خورد و یم چیبود که در کنار خانه پ يپر دست انداز

.شدند یم دیو انبارها از نظر ناپد ینیپشم چ يها اقها ، اصطبل ها ، ات لهیساختمان طو

سربلند مغرور  يافکندند، بر صمغ ها یم هیمجاور سا يبلند فلفل را که بر ساختمان ها يرالف شخصاً درخت ها پدر

عسل  يزنبور ها ياهویپره یسبز روشن خم شده و زندگ يانبوه برگ ها ریآنها در ز ياشاخه ه. داد یم حیترج

که پدر رالف  یدر همان حال. بودند هیناح نیا دیق یخودرو و ب اهانیاز گ يآنها نمونه ا. آنها را سرشار کرده بود

ظاهر شد و پدر رالف  وانیر البخند بر لب د يچمن ها بگذرد ، خدمتکار انیکرد تا از م یخود را پارك م لیاتومب

:گفت

Miینیسالم م- nni e! ( )

:گفت يرلندیا ظیشاد و لهجه غل یخدمتکار با لحن و

.است یصبح قشنگ واقعاً سعادت نیشما در ا دارید! آه پدر-
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تاده گرفتن کاله لبه دار و از شکل اف يرا برا گرشیدست لنگه در را باز نگه داشته بود و دست د کیآن گاه با  و

حرکت  یشد، ب یم دهیدر آن د یمجلل با نرده مس یسرسرا که پلکان یکیپدر رالف در تار. آورد شیپ شیکش

.کند عوتاو را با اشاره سر به درون سالن د ینیو منتظر ماند تا م ستادیا

به باد  از چهار متر طول داشت نشسته و ظاهراً شتریکه ب يدسته دارش کنار پنجره باز یکارسون در صندل يمر

رنگش هنئز به همان اندازه دوران  ییحنا يانبوه موها. تفاوت بود یب دیوز یکه به شدت به درون اتاق م يسرد

در آن  یپوست پر بود، ول یرنگ سالخوردگ ياقهوه  يکه چهره اش از لکه ها نیبا ا. نمود یاش درخشان م یجوان

 یگذشت، برآمدگ یم شیگونه ها يکه از رو ینازک يارهایاما در فاصله ش. نبود ياثر قیعم يو چروك ها نیاز چ

سرکش  عتیطب يتنها نشانه ها. باد کرده بود! آورد  یم ادیرا به  يپنبه دوز یروتخت کیشده بود که  جادیا ییها

پدر رالف .شد یکمرنگش خالصه م یچشمان آب يلبش و سرد يگوشه ها قیعم اری، در دو ش لهسا 65کارسون  يمر

و  یبه بلند قامت يحرکت برازنده مرد نی؛ ا دیقرمزرنگ گذشت و دست صاحبخانه را بوس یقال يرو در سکوت از

 يحالت مر یچشمان ب. داد یجلوه م یاشراف شیکش کیو بلندش او را همانند  اهیس يادب او بود، مخصوصاً که ردا

:دیعشوه گرانه پرس یو با لحن دیکارسون ناگهان درخش

پدر؟ دیارد لیم يفنجان چا کی-

.دیدعا را بشنو ياز صرف چا شیپ دیباش لیما ایاست که آ نیبسته به ا-

:مبل نشست؛ سپس به حرفش ادامه داد کی ياو رو يبه رو رو

Sentونیسنت کومون یعشاء ربان يمن کتاب دعا- Coumoni vene( ) دیخواه یاگر م یول. آورده ام تانیرا برا 

.هم ناشتا بمانم گرید یکه مدت ستیمهم ن. آن حاضر خواهم بود ياجرا يبرا گرید قهیچند دق دیدعا را بشنو
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گذارد، با  یبه خاطر پولش به او احترام م شتریب گرانیهم مانند د شیدانست کش یم یکارسون که به خوب يمر

:آمرانه گفت یلحن

.است یمن کاف يبرا یاء ربانعش يدعا. دیرا بخور تانیکنم چا یخواهش م. دیشما واقعاً نسبت به من لطف دار-

 یتوانست از گمنام یداد و او م یدست م یاگر فرصت. را آشکار نکند تشیرالف به خودش فشار آورد تا عصبان پدر

کرد و اگر قادر بود از حربه  یهرگز اشتباهات گذشته را تکرار نم گرید ابد،ی ییاخالق تندش بود رها دهیکه زائ

.را بر آورده سازد شیها زوتوانست آر یکارسون م يمر دیااستفاده کند، ش یبه خوب شیها

:گفت يمر

رسد که شما به مراتب از پدر  یطور به نظر م نیا. بود یمن واقعاً سال خوب ياعتراف کنم که سال گذشته برا دیبا-

Kelیکل l y( ) که خداوند روحش را به عذاب جهنم دچار کند دوارمیام. دیبهتر هست.

:شوخ طبعانه گفت شیکش. به زبان آورد زیدآمیسخت و تهد د،یشد یبا لحنآخر را  سخنان

.نبرده است ییکه از ترحم بو یاحساس ندیگو یم نیبه ا! زیآه خانم کارسون عز-

 واشیمن ) : خودش را به جلو خم کرد ( بعد . دائم الخمر نبود ریپ کیاو جز . احساس صادقانه است نیا یبله، ول-

شما  يبرا دایدروگ. کنم حق دارم در چند مورد از شما سؤال بکنم یشناسم و تصور م یرا خوب مدارم شما  واشی

و از  دیکن لیرا تکم تانی، سوارکار دیآشنا شو يدامپروررا خواهد داد که با  نیاست و به شما فرصت ا یاستراحتگاه

Giیلیدر گ کنواختی یزندگ l l y( ) دهد یفرصتها را به شما م نین او مسلم است که تنها خواست م دیزیبگر .

.سؤاالت را بدانم یمن حق داشته باشم که پاسخ بعض زها،یچ نیکنم که در برابر ا یتصور م

از آغاز ، انتظار  یبخواند ول شیمنت خو نیو ره ونیکارسون او را مد ينبود که مر ندیخوشا چیه شیکش يبرا

.را مطرح کند ییبر او مطمئن شود که درخواست هاکارسون آن قدر از تسلطش  يکه مر دیکش یرا م يروز
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را فراموش  گرید يزهایو چ دایدر دروگ مییرایشما را در پذ يمن هرگز محبت ها. خانم کارسون دیترد چیه یب-

...لیکنم، اسب ها ، اتومب ینم

:حرفش را قطع کرد و گفت يمر

د؟یچند سال دار-

- سال28

فرستاده اند؟ چه  یلیهمانند شما را به گ یشیوجود، چگونه کش نیبا ا. کردم یکه گمان م دیپس جوانتر از آن-

کرده اند؟ دیتبع ایاز شما سر زده که شما را به آخر دن ییخطا

:بر لب، پاسخ داد يآرام و لبخند یبا حالت او

.با اسقف حرفم شد و به او ناسزا گفتم-

 ادیالنبون ز لیمثل گ يمثل شما بتواند در گوشه دور افتاده ابااستعداد ،  یشیکنم که کش یمن تصور نم یول! آه-

.کند تیاحساس رضا

.خواسته خداست نیا-

. فقط پاپ معصوم است. دیهست نجایبا اسقف تان ا يریخود و درگ یشخص يشما به خاطر خطاها. دییچرند نگو-

 اریهمانند شما بس یشیز داشتن کشکه همه ما ا يبا وجود. داند یرا م نیو همه کس ا ستین یلیشما در گ يجا

فرستادند، تفاوت  یم دایحال به دروگ هکه تا ب یرداپوش يها کارهیکنم شما با همه ب یو فکر م میخوشوقت هست

جامه سرخ فام . اسب ها و گوسفندان انیدر م نجایاست، نه ا سایکل يقصرها يشما در سرسرا یاصل ياما جا د؛یدار

.ما خواهد بودبرازنده ش اریبس ینالیکارد
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طرد شده از  ییالنبون جا لیکنم که گ یبه عالوه، من تصور نم. ابدیتحقق ن يزیچ نیگاه چن چیترسم که ه یم-

.دارم دایمن شانس آورده ام که شما را در دروگ.هم باشد نیتوانست بدتر از ا یم. جانب فرستاده پاپ باشد

و ظرافت  یزهوشیت ،یی، بذله گو ییبایاو از ز. گذارد يمر يرو را یقبل ندیخوشا ریتأث شیمتظاهرانه کش ییگو تملق

 ادیکارسون در همه عمرش به  يمر.فوق العاده گردد نالیکارد کیتوانست  یدر واقع او م. برد یلذت م شیکش

 يبهره بردار شییبایماهرانه از ز نیچن نیکه ا باشد دهیرا د یکس ایباشد  دهید ییبایز نیبه ا يآورد که مرد ینم

 ،یو اشراف فیمتناسب، خطوط چهره ظر کلیقد بلند، ه. خود او کامالً از افسون جاذبه اش آگاه بود  دیترد یکند، ب

را که خداوند فقط به گروه  يزیاضافه شده بود تا چ يگریبه د رینظ یب یبا دقت و ظرافت ییبایکه هر عنصر ز ییگو

مبهوت کننده چشمان  یگرفته تا رنگ آب شیمو اهیس يحلقه ها از.او گرداند بیکند ، نص یاز بندگانش عطا م یندکا

آگاه بود و  شییبایبله او حتماً از ز. نقص ساخته بود یب ياز او موجود زیاش، همه چ دهیو کش فیظر يو دست و پا

نبوده گاه برده ظاهرش  چیبود که او ه نیا يایکه گو دیشبخ یم یبه رفتار او حالت يدار شتنیخو یوجود نوع نیبا ا

خواهد  یرا که م يزیگرفت تا چ یمحابا به کار م چیه یشد او همه جاذبه اش را ب یگر چه اگر الزم م. و نخواهد بود

 يمر. کرد ینگاه م ریتحق یگرفتند با نوع یقرار م شییبایز ریرا که تحت تأث یکسان دیرس یبه نظر م. به دست آورد

 زیاعجاب انگ دیشیاند یو با خود م. رفتار او شده است نیموجب ا یخواست بداند چه عامل یکارسون واقعاً دلش م

 شیفرار از عواقب آن نبود؟ پس از کش يبرا ایآ. است دهیجاذبه تجرد را برگز ییبایز نیبه ا يچرا مرد! است

:دیپرس

 ییهاشما از استعداد د؟یکن یرا ترك نم یشیو چرا حرفه کش د؟یکن یالنبون را تحمل م لیدر گ یچرا زندگ-

شما مهم  يمسأله قدرت برا دییبخصوص به من نگو. توانند شما را ثروتمند و قدرتمند سازد یکه م دیبرخوردار

.ستین
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من . توانم آن را بگسلم یمن مقدس است و نم ثاقیدانم که عهد و م یم. دیهست کیشما کاتول زیخانم کارسون عز-

.سر داد يو خنده خفه ا دیکش یخرناسمادام کارسون . خواهم ماند یباق شیتا آخر عمر کش

آن ها شما را با رعد  دیکه چنانچه عهد خود را بشکن دیکن یباور م یبه راست ایآ! دیحرف ها دست بردار نیآه ، از ا-

خواهند کرد؟ بیتعق يشکار يخون آشام و تفنگ ها يشکار يو برق ، سگ ها

.که ترس از مجازات مرا رد راه راست نگه داشته است دیکنگونه فکر  نیکنم که شما ا یتصور هم نم. مسلماً نه-

و گرد و غبار و گرما و  دیوفادار بمان مانتانیسبب شده که شما به پ یواقعاً چه عامل. کاساریپدر دوبر دیتند نرو ادیز-

د؟یتا ابد محکوم به ماندن در آن باش دیکه شا دیرا تحمل کن یلیگ يمگس ها

:ترحم بر او انداخت و گفت ياز رو یزد و نگاه يلبخند یکدر کرد ول يرا لحظه ا شیچشمان کش ،یآب يا هیسا

) دیکش یسقف برد و آه يلبانش از هم گشوده شد ، نگاهش را به سو( بخش هستند  یشما واقعاً تسل يحرف ها-

وجود دارد،  نیتر از ا مهم يزیچ یول. شغل در نظر گرفته شده بودم نیا يبرا! که هنوز در گهواره بودم یمن از زمان

 شیاگر کش! شود یخدا م ادیوجودم سرشار از  یبتوان گفت گاه دیشما شرح دهم؟ شا يرا برا نیتوانم ا یچطور م

اقامت در  جهیبه خداوند نت یوستگیاحساس پ نیا. رفت ینم انیاحساس از م نیگاه ا چیه دیبودم ، شا یم يبهتر

 نیمسلماً ا. احساس به من دست خواهد داد نیاسقف، ا کیدر کاخ  ایالنبون باشم  لیدر گ. ستین یمشخص يجا

احساس  کی. مانده یباق يبه صورت رمز و راز زیها ن شیکش يبرا یکرد، چرا که حت فیشود توص یحالت را نم

.باشد نیا دیشا. تواند به آن برسد ینم يگریکس د چیکه ه یوصف نشدن

به شما  يزیها از آن برخوردار باشند؟ چه چ شیفقط کش دیچرا با ست؟یطور ن نیا. قدرت است کی نیبنابرا-

 یرا به کس یقدرت نیاست که چن یکاف یخسته کننده و طوالن یمراسم یط سیکند که طلب آمرزش و تقد یثابت م

.دیعطا نما
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ن روح آ یآهسته که ط ینائل شود؛ تحول یشیبتواند به مقام کش یکشد تا شخص یخانم کارسون، سال ها طول م-

نه عشق به . ستین لیحا شیو الهام ربان شیکش انیدر م يعنصر ماد چیه. دیگشا یخداوند م رشیپذ يخود را برا

 يمن از خانواده ثروتمند.  ستین يتازه ا موضوعمن  يفقر برا گران،یبه اطاعت از د يزاریزن، نه عشق به پول، نه ب

 یول. زهاستیچ هیمن دشوارتر از بق ي، برا يو فرمانبردار نیتمکاما . ام رفتهیپذ یمشکل چیه یرا ب ییپارسا. ستمین

کنم و  یم نیمن تمک. مهم تر بدانم، از دست رفته ام یشیکنم، چرا که اگر وجود خودم را از حرفه کش یمن اطاعت م

.رمیپذ یالنبون بمانم م لیاگر قرار باشد تا ابد در گ

مورد احترام خداوند  یوجود دارد ول نیمهم تر از ا يمسأله ا کنم که یمن هم فکر م! دیاحمق هست کیپس شما -

و  دیداشته باش مانیحد ا نیکردم که شما تا بد یاست، من هرگز تصور نم بیعج. ستیمسائل ن نیبودن در شمار ا

.وجود شما را احاطه کرده است یپنداشتم شک یم شهیهم

احساس  یاست که گاه لیدل نیشود؟ به هم ینم دیرددچار ت يکدام موجود متفکر. شوم یم دیمن هم دچار ترد-

را  میکنم حاضرم همه جاه طلب یمن فکر م دیدان یم) نگاهش از او گذشت و در دور دست ها گم شد( کنم  یخالء م

.کنم سرا احسا ینقصیب شیرا بکشم تا سعادت کش میپا بگذارم و هوسها ریز

 حیترج زهایمن شخصاً داشتن نقص را در چ. است زیغم انگ اریبسقابل تحمل و  ریدر هر قلمرو غ دنیبه کمال رس-

.دهم یم

.به حسد نگاه کرد ختهیو آم زیآم نیتحس یخانم کارسون را با حالت. به خنده افتاد شیکش

از دست  یدر کودک زیتنها پسرش را ن. شده بود وهیکارسون ب يو سه سال بود که مر یس. بود یجالب اریزن بس او

را از جانب مردان جاه طلب دور و  ییالنبون، هر گونه تقاضا لیگ هیممتازش در ناح تیاو به خاطر موقع. داده بود

که اگر پرنسس  یداد، در حال یک پرنسس را می تیکارسون بودن به او شخص کلیما وهیب. برش رد کرده بود
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 يرا فدا یجسمان يد که او لذت هابو نیا. نمود یهمه ثروت و قدرتش را به همسرش واگذار م دیکرد با یازدواج م

النبون در پخش  لیگ هینمود، چرا که ناح یقابل تصور م ریکند، غ اریاخت یکه او بتواند معشوق نیا. قدرت کرد تیمز

.شد یبود، منحرف م دهیکه برگز يریهمتا بود و او با نشان دادن ضعف از مس یب اقعاًها و عهیشا

خاطر  یبا آسودگ ن،یبنابرا. را به او نسبت داد یجسمان يازهایشد داشتن ن ینم رگیبود که د دهیرس یحاال به سن یول

 یبانیپشت شیاو در تمام طول زندگ. و مانند آن جبران کند لیمثل اتومب ییایرا با دادن هدا شیتوانس زحمات کش یم

که پدر  یهنگام یه بود ، حتکرد یفراوان يکمک ها ندگانشینما و سایهمواره به کل. بود سایکل يبرا ریتزلزل نا پذ

کامل  ياز طرفدار کاساریپدر رالف دوبر. کرد ینماز سکسکه م اتیآ انیتلو تلو خوران در م -سابق  شیکش -  یکل

او  داریراه ها به د يتوانستند به علت دور یاز آنها نم یو اگر بعض. برخوردار بود یو چه غن ریچه فق روانشیهمه پ

به او نداده بود همواره با اسب  یلیکارسون اتومب يکه مر یرفت و تا هنگام یآنها م دنیه داو خود ب ند،یایب یلیبه گ

به  شیها را برا یبعض یسپاس همگان و محبت واقع شیو خوش رفتار يصبور. رفت یطرف و آن طرف م نیبه ا

.ارمغان آورده بود

Martنگیک نیمارت i n Ki ng( ) مالک باگالBugel a( ) منزلش کرده بود و  لیوسا هیرج تهخ یمبلغ گزاف

Domiاورارك کینیدوم ni cOrourke( ) بانیصاحب ملک دDi bban( ) یاو را م دهیخدمتکار ورز انهیحقوق ماه 

 دیشیاند یفراهم آورده بود م شیبرا تشیکه سن و موقع يبلند يکارسون از فراز سکو يمنوال مر نیبد. پرداخت

 نیهوش و ذکاوت با ا نهیاو دوست داشت در زم. معاشرت پدر رالف بهره مند شوداز  تیتواند در کمال امن یکه م

برد ،  یاز رخنه کردن در افکار او لذت م. پنداشت دست و پنجه نرم کند یمورد او را هم طراز خود م نیمرد که در ا

زده بود سخن را  هیش تکبر مبل یکه به راحت یدر حال يمر. افکارش را بخواند یبه روشن انستتو یچرا که هرگز نم

:از سر گرفت
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 یم يزیشما چه چ دهیبه عق. پاپ باشد ندهینما تیتواند مرکز فعال ینم یلیگ دیگفت یکه م میبه حرف شما برگرد-

گرداند؟ شیخو يایرا محور و مرکز دن یلیرا وادار کند که گ جنابیتواند عال

.بر لب آورد نیغمگ يلبخند شیکش

 یول...به کورها یینایبهبود افراد ناقص العضو، بازگرداندن ب گران،یفوق تصور، نجات د يارک دیشا. دانم یچه م-

.گذشته است گرینوع معجزات د نیزمان ا

.شده باشد يمعجزات سپر نیکنم که زمان ا یمن تصور نم-

.دیآ یخانم کارسون از شما خوشم م-

.دیصدا کن يکنم مرا مر یخواهش م. است ياسم من مر-

را به جلو  يچا يچرخدار حاو زیکه م یدر حال ینیم»  يمتشکرم مر« : گفت یم کاساریکه پدر بر یدر موقع رستد

کرد،  یکنسرو به او تعارف م یکه کلوچه ها و نان تست شده همراه با ماه ینیکارسون در ح يمر. راند وارد شد یم

:و گفت دیکش یآه

.دیز ته قلب دعا کنمن ا يخواهم که برا یاز شما م. زیپدر عز-

(:آمد و گفت دیزنده و شوخ در نگاهش پد یحالت )

خود را خواهم  یسع یول...کنم ، دعا کرد یدعا م تانیاز آنچه که من معموالً برا شیب یشک دارم که بتوان با شدت-

.کرد

!دیافسونگر هست کیآه شما -

که  ستمیدر کنار شما هستم هرگز مطمئن ن یا وقتدهم ام ینم یتیو واضح حرف زدن اهم ییمعموالً به رك گو من

.تر نباشد قیعم زیچ کی يبرا یآشکار صحبت کردن سرپوش
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من هرگز آن را نخواهم دانست چون شما آنقدر زرنگ  د؟یکن یدرباره من چه فکر م ی، راست کاساریدوبر پدر

به هر حال  یول...قعاً شگفت آور استشگفت آور است، وا ست؟یطور ن نیا. دیکن یم يکه از بروز آن خوددار دیهست

.مرتکب شده ام ياریهستم و گناهان بس ریمن پ. دیدعا کن میبرا

.شده ام یمرتکب گناهان زیشدن سهم همه ماست و من ن ریپ-

:گرفت، گفت یجلو پوزخندش را م یکه به سخت یدر حال يمر

...خواهد یدلم م یلیبله خ. بوده اند بدانم گناهان شما چه نکهیا يبپردازم، برا يادیز متیحاضرم ق-

:سکوت، موضوع را عوض کرد و گفت ياز لحظه ا پس

.دارم اجیمباشر احت کیدر حال حاضر من به -

باز هم؟-

.شده است یمطمئن کار مشکل یآدم افتنی. در سال گذشته پنج مباشر عوض کرده ام-

.دیستیچندان دست و دلباز ن انتانیشما با اطراف. میحرف مردم را باور کن میاگر بخواه-

:بلند گفت يکارسون خنده کنان با صدا خانم

د؟یخالص شو يکه از اسب سوار نیا يکرد، برا هینو را به شما هد ملریدا نیماش یچه کس! آه آدم نمک نشناس-

.کنم یدعا م تانیبرا یکه با چه خلوص دینیب یم یبله درست است، ول-

...شدم یکنم که به او عالقمند م یشما را داشت؛ فکر م تیو شخص ینکته سنج از يذره ا کلیاگر ما-

:سپس گفت د،یرس یبه نظر م یعصب ینمود و اندک رییچهره اش تغ حالت

 یباق سایکل يرا برا میها نیندارم و مجبور خواهم شد که پولها و زم يشاوندیخو چیکه من ه دیشما تصور کن دیشا-

.گذارم
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:آرام گفت یبا لحن ختیر یخودش م يبرا يگرید يکه فنجان چا یدر حال شیکش

.دانم ینم زیچ چیمن ه-

.پسر هستند شترشانیخانواده و فرزندان متعدد که ب يدارا. دارم  يبه اطالعتان برسانم که من برادر دیخوب با-

:گفت زیمتانت آم یبا لحن شیکش

.دیمورد شانس دار نیشما در ا-

در آنجا نخواهم  یدانستم که خواستگار خوب یبهره بودم و م یکامالً ب ایبودم از مال دن رلندیا که در یمن موقع-

 يداشته باشد تا بتواند شوهر ثروتمکند یو اصل و نسب خوب تیترب یستیبا یدختر جوان م کیچون در آنجا  افت،ی

که مردان  يگریسفر به کشور د يراب یبتوانم پول تاشروع به کار کردم  تیبا جد نیبنابرا. خود کند بیرا نص

باالتر از  يچهره ، اندام و مغز کیجز  زیچ چیه دمیرس نجایبه ا یوقت. نباشند جمع کنم ریثروتمندش آنقدر سختگ

ثروتمند احمق را به دام انداختم و او تا  کیکارسون،  کلیها ما نیهم لهیعرضه کردن نداشتم و به وس يمتوسط برا

.دوست داشت مرا عاشقانه عمرشآخر 

:دیخواست زودتر به اصل موضوع برسد پرس یکه م شیکش

و برادرتان؟-

ما دو نفر، تنها بازماندگان خانواده . پنجاه و چهار سال داشته باشد دیبا یعنی. سال از من جوانتر است ازدهیبرادرم -

در حال حاضر او . بچه بود کیز کردم او هنو یرا ترك م يگالو یچون وقت. شناسم یو من او را به زحمت م میهست

چند شب قبل . به آن جا رفته باشد حتماً موفق شده است یثروت افتنیاما اگر به قصد . کند یم یدر زالند نو زندگ

Artوتیاز کارگرها خبر فرار آرتور تو یکی یوقت hur Tevi ot( ) افتادم کیناگهان به فکر پدو. را به من داد .

 به يدیام چیه یب نجایو من در ا. ندارد اریدر اخت ینیکه زم اریزرع و با تجربه بساست اهل کشت و  يمرد يپد
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با خود گفتم که به هر حال  د؟یایب نجایکه همراه پسرانش به ا سمیچرا به او ننو. مانده ام اوریو  اری یب ،یجوان دیتجد

Miتدیمیل چریو م دایاو وارث دروگ رمیکه من بم یوقت cher Li mi t ed( ) نیتر کیچون او نزد. اهد شدخو 

 نیپس چرا ا) زد و ادامه داد يلبخند...( مانده اند یباق میبرا رلندیکه در ا ياست، به جز اقوام دور شاوندمیخو

جا  نیاز هم اکنون او را به ا دیایب نجایکه او بعد از مرگم به ا نیا يبهتر است به جا. موضوع را به بعد موکول کنم

زالند نو به  رکه مطمئناً د يزیما عادت کند، چ يدشت ها اهیس يها نیدر زم يدامدار وهیبه ش یتسیبا یاو م. بخوانم

.من بگذارد يپا يجا يپا يشتریتواند با سهولت ب یمن مردم م یو سپس وقت. است گریشکل د

:دیپرس یبه سادگ شیکش

د؟یبود فتادهیفکر ن نیچرا تا به حال به ا یراست-

صبرانه منتظر  یدسته الشخور ب کیکه  رمیخواستم بپذ یاواخر نم نیتا ا یباره فکر کرده بودم ول نیدر ا یلیخ! آه-

از  يباشد که اطرافم را افراد ندیکنم که خوشا یتصور م! دانم یآه نم...کنم  یحاال احساس م یول. مرگ من باشند

.گوشت و خون خودم احاطه کنند

:دیپرس جانیپر ه یبا لحن ست،ینگر یبه او م یگرانماالمال از ن یکه با نگاه یدر حال شیکش

د؟یکن یم يماریشود؟ احساس ب یشما را چه م-

 نیاز ا يمقدار شهیگذرند هم یم یآدمها از مرز شصت و پنج سالگ یبعض یحال، وقت نیبا ا. نه من کامالً سالمتم-

.ها وجود دارد یشکل نگران

جوان  يمطبوع خواهد بود که صداها اریشما بس يبرا. دهم یشما حق مکنم و به  یبله من نقطه نظرتان را درك م-

.دیرا بشنو يتر

:بلند گفت يبا صدا يمر
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.در نظر گرفته ام شانیمن خانه مباشر را در کنار رودخانه برا. نخواهند کرد یآنها در خانه من زندگ! آه نه-

ست؟ین زیآم نیتوه یشما با او، کم یسن با در نظرگرفتن تفاوت یعمل شما با برادرتان ، حت نیا ایآ-

:با خشونت جواب داد يمر

.تالش کند دیبه دست آوردنش با يپس برا. او اموال مرا به ارث خواهد برد-

فاصله دو  نیکه در ا نیاو از ا. آورد ایبه دن يگریپسر د يریکل ونای، ف یسالگرد تولد مگ نیروز قبل از نهم شش

 يتوانست کمک کامالً مؤثر یبود که م دهیرس یبه سن یمگ یدر نه سالگ. کرد یم تیداشت احساس رضا نیسقط جن

 شیرویکه ن ییرا بدون دردها یکه بتواند حاملگ دآنقدرها جوان نبو گریچهل سال داشت و د یف. مادرش باشد يبرا

Harolالجثه بود هارولد فیضع ينوزاد را که پسر. برد تحمل کند یم لیرا به تحل d( ) بار  نینخست يو برا دندیمنا

 يها يآمد، گرفتار یم شیبه خانه آنها باز شد و همچنان که در مواقع دشوار پ شیبه طور مداوم پا هیدکتر ناح

 ينبود، بلکه بحران اقتصاد شرفتیدوران پس از جنگ نه تنها دوران توسعه و پ. چند برابر شد يریکل هخانواد

که خانواده به  یشب هنگام کی. دشوارشد شیاز پ شیکردکار ب دایو پ مناطق دورافتاده را در بر گرفت یسخت

Angusرتریصرف شام مشغول بود، انگوس مک و Mac Whi r t er( ) با  يپد. را به خانه شان آورد یتلگراف ر،یپ

فنجانش همه پسرها ، به جز فرانک که . نداشتند یگاه خبر خوب چیه ییها غامیپ نیچن. لرزان آن را باز کرد يدستها

 يپد يدنبال کرد و سپس نگاهش را به سو شیاو را با چشمها یف. را ترك کرد، دورش جمع شدند زیرا برداشت و م

:دیپرس یو به آرام برگرداندکرد  یلب غرولند م ریکه ز

ست؟یدرباره چ-

.است یخبر مرگ کس يحاو ییکرد که گو یبه کاغذ نگاه م يطور يپد

Archiبالدیآرچ- bal d( ) ندارد اجیه ما احتب.
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کند  متی، همراه پدرش عز ینیمشتاق بود به عنوان کارآموز پشم چ یلیاو خ. دیکوب نیزم يمشتش را محکم رو باب

.کردند یشروع م بالدیاز گله آرچ یستیبا یو آنها م

م؟یکرد یفردا کار را شروع م ستیبا یما م. طور ما را دست انداخته نیبابا چرا او ا-

.است دهیسر و پا نان ما را بر یب کیکنم که  یتصور م. اوردهین یلیدل چیه-

:و گفت دیکش یآه یف

!يآه پد-

وقت  یکه ف نیقبل از ا یکرد ول هیدر گهواره اش که کنار اجاق بود، شروع به گر دندینام یکه همه او را هال م نوزاد

 يپد. کرد یگشته بود و به دقت پدرش را نگاه مفرانک بر. دیاو دو يبا عجله به سو یتکان خوردن داشته باشد مگ

:باالخره به سخن آمد

مورد به من  نیدر ا دیالاقل با. شده رید یلیکار تازه خ داکردنیپ يبرا گریحاال د. نمیرا بب بالدیآرچ نیبروم ا دیبا-

Wiیلوگبیو شیکه پ هیتا ماه ژوئ میکه فقط بتوان میباش دواریام. بدهد حیتو ض l l oughby( ) کار  کی میرو یم

.میدست و پا کن یموقت

 نیزم يو آن را با دقت رو دیکش رونیرا ب یکیبچه که کنار اجاق در حال خشک شدن بود،  ياز دسته کهنه ها یمگ

 يرو يهال به طور پراکنده ا يموها. بلند کرد ستیگر یاش م یسپس رفت و بچه را که در گهواره چوب. پهن کرد

کرد، فرانک سر به  یمادرش عوض م دقتکه کهنه بچه را با مهارت و  یدر حال یمگ .دیدرخش یسر کوچکش م

:سرش گذاشت و گفت

!مامان کوچولو-

:خاطر پاسخ داد دهیرنج یمگ
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.به مامان کمک کنم یکنم کم یم یمن فقط سع ؟یگیم یآه چ-

.کردم یم یمن، داشتم با تو شوخ يکوچولو یمگ یهست یخوب یلیدونم، تو دختر خ یم-

.تا کج شد دیبسته شده بود، آن قدر کش یمگ يرا که به پشت موها يدیسپس روبان سف و

خواهر کوچکش به انجام  دید یکه م نیاز ا د،یرس یبزرگتر از او به نظر م دیکه هم سن و سال برادرش و شا فرانک

از آن  یستیبا یکه او م يچه اتنها ب ،یدر سن مگ. اش احساس کرد نهیرا در س يمجبور است، درد ییکارها نیچن

اگر به خاطر او و مادرش نبود ، . شده بود راموشمواظبت کند عروسکش آگنس بود؛ آگنس که حاال در گوشه اتاق ف

و باعث و  یتند و خشن به طرف پدرش انداخت که مقصر اصل یاو نگاه. خانه را ترك کرده بود شیفرانک مدتها پ

چشم  ینیپس حقش بود که از فصل پشم چ. را در خانه راه انداخته بود ییلواب نیبود که چن یموجود کوچک یبان

نوزاد فکر او را به خود مشغول نکرده  نیبه اندازه ا یمگ یکدام از برادرانش و حت چیبود که ه نیاجالب . کند یپوش

نست ازدواج کند و توا یبود که م دهیرس یکه شکم مادرش باال آمد، او خود به سن یبار هنگام نیا یول. بودند

دزدانه پسرها ،  ياحساس شرم کرده بودند و نگاه ها یاندک یحاملگ نی، از ا یهمه ، به جز مگ. داشته باشد يفرزند

فرانک را نداشت و قادر  ياو تاب نگاه ها. در جلو النه خود را جمع و جور کند یکرد همانند خرگوش یرا وادار م یف

به  یمرد بالغ گریدر شب تولد هال، فرانک را که د. گرفت سرکوب کند یم را که وجودش را در بر ینبود شرم

را که آن شب از اتاق  ییادهایکه ضجه و فر یاو در حال. کرده بودند رونیاز خانه ب نیریسا ونآمد ، همچ یحساب م

 یرنج نیبه چن دیانب یزن چیکرد که ه یبار با خود تکرار م نیهزارم يآورد، برا یم ادیبه  دیرس یمادرش به گوش م

 یچشم م شیها یاز خودخواه یستیبا یماو . داد حقش بود یرا از دست م ینیفصل پشم چ نیاگر بابا ا. تن در دهد

.گذاشت یو زنش را راحت م دیپوش
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که در آن  يپد يبه سو یف. دیدرخش یم دهیتاب ياز طال یهمانند کاله دینور چراغ برق جد ریمادرش در ز سر

 یچگونه زن. نمود یم بایز ریوصف ناپذ یمتناسب و بدون نقصش به شکل مرخیو ن ستینگر یبود م نشسته زیطرف م

او . تن در دهد يگالو يدوره گرد در زاغه ها نیپشم چ کی يو اصالت توانسته بود به همسر ییبایز نیبه ا

 یب شیرانیا يها یو قالشده  يگلدوز يدستمال سفره ها ف،یظر يها ینیکرد، همان طور که چ یرا تلف م شیزندگ

 اءیاش نیچون ا. گذاشت یبه آن قدم نم یگاه کس چیکه ه یمحبوس مانده بودند؛ سالن یدر سالن هودهیمصرف و ب

 یم داریاحساس در آنها ب نیا یف دنیقابل تصور بودند و با د ریغ يزهایچ يپد يهمسران رفقا يو ناب برا فیظر

 کیاز  شتریکه با ب يزیم يکه او آنها را در جلو یهنگام نیهم چن بلند و زمخت است و شانیشد که چقدر صدا

تنها به سالن  یف کشنبه،ی ياوقات در روزها یگاه. بود ریناپذ فیتوص رتشانینشاند، ح یگشته بود م نیچنگال تزئ

 نیبا آن که مهارت انگشتانش به علت تمر. نواخت ینشست و م یکه مقابل پنجره بود م یارگ يرفت و جلو یم

.اجراء کند یاو قادر بود که قطعات ساده را به خوب یرفته بود، ول انیاز م شینکردن، از مدتها پ

مادرش را در . سپرد یبسته به آهنگ دل م یها با چشمان اسیزنبق ها و  انیرفت و در م یپنجره م ریبه ز فرانک

 يکه شمعدان ها یبزرگ عاج و در حال اتاق کیکمرنگ در  یاز دانتل صورت يکرد که با لباس بلند ینظر مجسم م

 یآورد، ول یاشک به چشمش م شهیهم رین تصویو ا. بزرگ اطرافش را احاطه کرده اند ، سرگرم نواختن ارگ است

.نکرده بود هیگر گریکه ژاندارم ها او را به خانه اش باز گردانده بودند، د یاو از آن شب انبار، شب

کرد؛  یرا تلف م شیکه زندگ گرینفر د کیهم  نیبود؛ ا ستادهیو کنار مادرش ا نوزاد را در گهواره اش نهاده یمگ

 ی،در اندامش که هنوز شکل نگرفته بود احساس م شیدر دست ها یاز ف يزیچ. همان چهره مغرور و با احساس

 کیکرد؟  ازدواج خواهد یاو با چه کس. داشتخواهد  يادیشود، به مادرش شباهت ز یبه نوبه خود زن یاو وقت. شد

 ستهیکند؟ او شا یکار م نیواها یرفروشیخشن که در ش يسر و پا یب کی ایو  گرید يرلندیزمخت ا نیپشم چ
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 يا ندهیگونه آ چیه یزندگ نیا. دهد یرا به او نم يشانس بهتر شیخانوادگ تیاما مو قع. است يبهتر تیوضع

.شد یخود پابرجاتر م دهیعقگذشت، فرانک در  یهر سال که م دیرس ینداشت و به نظر م شیبرا

که  یاشخاص يکه زنان برا یاو شده بودند، سر خود را برگرداندند و با لطافت رهیکه متوجه نگاه خ یو مگ یف ناگهان

 يگذاشت و برا زیم يفرانک فنجانش را رو. پرمهر به او ارائه دادند يدارند، لبخند یواقعاً به آنها دل بسته اند نگه م

هر کار  ایرا بکشد و  یکند، کس هیتوانست گر یکاش م يداشت ا وکه آرز یرفت، در حال رونیب غذادادن به سگها

.از رنجش بکاهد یرا بکند که اندک يگرید

به  يپد. دیکارسون رس يکرده بود، نامه مر افتیدر بالدیخبر ناگوار را از جانب آرچ يروز پس از آن که پد سه

کنان خود را به منزل  زیگرفت، آن را باز کرد و مانند بچه ها جست و خ محض آن که پاکت نامه را از دفتر پست

:زد ادیداد، فر یزده تکان م رتیح يگرانبها را در مقابل صورت ها يکه کاغذها یرساند و و در حال

.میرو یم ایما به استرال-

چشمان پسرها از  یول. دنمودن یمضطرب م یو مگ یف. گشت رهیحکمفرما شد و همه نگاه ها به طرف او خ یسکوت

:دیپس از آن که نامه را خواند، پرس یف. زد یبرق م زیو چشمان فرانک ن دندیدرخش یم يشاد

اش  ییندارد و تنها یتازگ شیتو افتاده؟ ثروتش که برا ادیهمه سال ناگهان به  نیچرا خواهرت پس از ا ،يپد-

.کرده باشد یما کمک ندارم که او هرگز به ادیمن تا به حال به .نیهم، هم چن

:را مطمئن سازد، گفت یکرد هم خودش و هم ف یم یکه سع یدر حال يپد

وارث من  تیو تو و پسرها ستمیجوان ن گریمن د« : چه نوشته يدید. ترسد یم ردیبم ییکه در تنها نیبه نظرم از ا-

چگونه امالك  يریبگ ادیکه تو  دهیوقت آن رس. مینیرا بب گریکنم بهتر باشد قبل از مرگم همد یفکر م. دیهست

. خواهد بود تیبرا يدیتجربه مف نیانتخاب کنم و ا خودممن قصد دارم تو را به سمت مباشر . یرا اداره کن تیموروث
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 دایدروگ بیترت نیکار کنند و بد يتوانند در قسمت دامدار یاند م دهی، آنها که به سن کار رس تیبچه ها نیاز ب

:دیپرس یف. » توسط خودمان اداره خواهد شد گرانیاده تو در خواهد آمد و بدون کمک دکامالً در انحصار خانو

است؟ اوردهین انیاز فرستادن خرج سفر به م یاو در نامه اش حرف ایآ-

:بلند و قاطعانه گفت يبا صدا يپد

از او ، خود  ییبدون گدا میتوان یاز او مطالبه کنم، ما م يزیچ نیکنم که چن یمن هرگز خودم را آن قدر کوچک نم-

.پس انداز دارم یمن به حد کاف. میبرسان ایرا به استرال

:با لجاجت گفت یف

...توانست خرج سفرمان را بپردازد یکنم او الاقل م یمن که فکر م-

...کند لیاش را تحم دهیطور عق نیآمد که او بخواهد ا یم شیبه ندرت پ. همه را متعجب کرد شیپافشار

کمک به ما  يبرا یاو هرگز قدم ؟یول کن نجاینامه داده شده کارت را در ا کیکه در  یبه خاطر قول دیاچرا ب-

بوده است که از او ناخن خشک  نیام ا دهیهر چه از تو راجع به او شن. به او ندارم يگونه اعتماد چیبرنداشته و من ه

و او  دیبا هم دار يادیز یشما تفاوت سن. یشناس یمتو او را درست ن يبه عالوه، پد. شود ینم دایتر پ سیتر و خس

.کرده بود متیعز ایبه استرال يکه تو به مدرسه برو نیقبل از ا

ما کنار  يبرا يشتریچون پول ب. است چه بهتر سیاگر او خس. کند یرا عوض م زیموضوع چه چ نیدانم ا یمن نم-

.پرداخت میو خرج سفرمان را هم خودمان خواه میرو یم ایما به استرال. یاصرار نکن ف يخودیب. گذاشته

نداده  ياثر بیاش ترت دهیکه به عق نیخاطر به علت ا یدگیاز رنج یدر چهره اش نشان یول. نگفت يزیچ گرید یف

:زد ادیکرد فر یرا دور شانه پدر حلقه م شیکه دستها یباب در حال. اند ، ظاهر شد

!رفت میخواه ایما به استرال! هورا-
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 یآنچه را که در اتاق م شیچشم ها. زد یوار به رقص پرداختند و فرانک لبخند م وانهیو استوارت د یهاگ جک،

.رفت یفراتر از آن م اریو بس دید یگذشت نم

. باشد جهینت یحرفها ب نیهمه ا دیبودند که شا دواریخانه کرده بود و آنها ام یو مگ یو ترس در وجود ف اضطراب

ها ، به اضافه غم  يگرفتار نیراحت تر نخواهد بود؛ با هم نجایاز ا زین ایدر استرال یه زندگچرا که حتم داشتند ک

.غربت

:دیپرس استوارت

النبون در کجا واقع شده؟ لیگ-

 وارید يرو يها يداشتند که طبقه بند يمتعدد يها با همه فقرشان کتاب ها يریکل. کهنه را آوردند  نقشه

که سرانجام  نیکاغذ زرد شده به جست و جو پرداختند تا ا يبچه ها با چشمان گشاد رو .آشپزخانه را پر کرده بود

که  دیکوتاه عادت داشتند، به فکرشان نرس يها لهآنها که در زالند نو به فاص. ولز نو جنوب را کشف کردند نیسرزم

وسعتش  دیبا نیسرزم نیا کردند که یتصور م عتاًیو طب اندازندیب یآن نگاه يها اسیدر قسمت چپ نقشه به مق

Nortشمال رهیدر حدود وسعت جز يزیچ hI sl and( ) در زالند نو باشد.

 )ییبه اندازه فاصله وانگانو یدنیفاصله اش تا شهر س. نقشه و در کنار گوشه زرد قرار داشت يالنبون در باال لیگ

Wanganui Aucklتا اوکلند ( and( ) کمتر  یلیکه نشانگر دهکده ها بود خ ییها تعداد نقطه یول. دیرس یبه نظر م

.خورد یبه چشم م یشمال رهیآمد که نقشه جز یاز آن به نظر م

:داد حیتوض يپد

رود، من مطمئنم که از  یم شیغول آسا به پ يبا گام ها کایهم مانند آمر ایاسترال. نقشه کهنه شده است کی نیا-

.شده است ادجیا يادیز يآن موقع تا به حال در آن جا شهرها
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بضاعت بوده و  یمخصوص مسافران ب یدرجه سه کشت طیبل( سفر کنند  یدرجه سه کشت طیمجبور بودند با بل آنها

 يبا هفته ها سهیو در مقا دیکش یطول نم شتریسفر سه روز ب یول) م  -عرشه قرار دارد  ریاست که در ز یشامل اتاق

 اءیتوانستند لباسها ، ظروف و اش یآنها فقط م. نبود کلب آنقدرها مشمسافرت از انگلستان تا قطب جنو رینا پذ انیپا

مبل ها را بفروشند و با پول آن  هیبق یستیبا ارزش را با خود به همراه ببرند و با ينقره ، لوازم آشپزخانه و کتاب ها

:ت گفتبا حرار يپد. را بپردازند شیها یارگ، مبل ها و قال یعنی یف یشخص يبردن اسباب ها نهیهز

!يجا بگذار نیها را ا نیاست که بگذارم تو ا رممکنیغ-

م؟ییاز عهده مخارج حمل آن ها بر آ میتوان یکه م یمطمئن ایآ-

ما در نظر گرفته و در آن خانه  ينوشته که منزل مباشر را برا ياسباب ها ، مر هیکامالً مطمئن هستم، اما راجع به بق-

.میکن یکه او اقامت دارد زندگ يدر همان خانه ا میستیخوشحالم که مجبور ن. اردوجود د اجیهمه لوازم مورد احت

:کرد و گفت دییحرفش را تأ یف

.من هم خوشحالم-

به  کیو شهر نزد یبود که کشت بیعج. کرد رهیذخ نیواها یدرجه سه در کشت طیرفت و هشت بل ییبه وانگانو يپد

 يماه جنب و جوش برا نیا لیکردند و از اوا یدر آخر اوت حرکت م یستیبا یآنها م. نام داشتند کیآنها هر دو 

انگوس  ياسباب ها را در گار. ها را بفروشند ابسگها را به مردم ببخشند، اسب یستیبا یم. شد یسفر بزرگ آغاز م

مورد  ياب هااسب يسپس به بسته بند. فرستاد تا در آن جا حراج شود ییداد و آنها را به وانگانو يجا ریپ رتریمک و

.، بشقاب ها ، لباس ها ، کتاب ها و لوازم آشپزخانه پرداختند یعالقه ف

کرد  یکم رنگ را نوازش م یصورت يمنبت کار یف. بود رفت ستادهیا فیبه نزد مادرش که در کنار ارگ ظر فرانک

.کرد ینگاه م ندیآن که واقعاً آنها را بب یبود ب دهیبه آنها چسب ییطال يرا که گرد شیو انگشت ها
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مال تو بوده مامان؟ شهیارگ هم نیا ایآ-

 يها یارگ، قال رد،یرا که متعلق به من بود از من بگ ییزهایاز چ کی چیازدواج کردم خانواده ام نتوانست ه یوقت-

لق اسباب ها به شخص من تع نینبود اما ا يادیز زیچ ( )Regencyیجنسیر ریتحر زیپانزده و م ییمبل لو ،یرانیا

.داشت

 کی. ماند رهیداد، خ یم نتیپشت سرش را ز واریکه د ییتابلو يروح مادر از او گذشت و رو یو ب يخاکستر نگاه

را  ییزن موطال کی ریتصو یشد به خوب یهنوز م یکه گذشت زمان آن را کدر کرده بود ول یرنگ و روغن ینقاش

.کم رنگ ، بر تن داشت یاز دانتل صورت یراهنیکه پ دید

:دیپرس يگرداند با کنجکاو یکه سرش را بر م یدر حال رانکف

شده است؟ ییمن معما يبرا ست،یک ریتصو نیا-

.متشخص يبانو کی-

.شباهت دارد یداشته باشد، چون به تو کم یبا تو نسبت دیخوب، او با-

او با من نسبت دارد؟-

.بله-

.مزخرف نگو، عقلت کجا رفته-

.مامان یکن فیتعر میرا برا انیخواهد جر یدلم م-

:را زدود و گفت شیانگشت ها ییدر ارگ را بست و غبار طال د،یکش یآه مادر

تا بابا بتواند  میبه من کمک کن تا مبل ها را در وسط سالن جمع کن ایب. زیچ چیوجود ندارد، ه یگفتن زیچ چیه! آه-

.کند يآنها را بسته بند
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Welنگتونیول جیخل نیواها یکشت یز آن که حتا شیپ. شباهت داشت یبه کابوس سفر l i ngt on( ) د،یرا ترك گو 

 يکه دستخوش بادها ییایدر در یلیما 1200در تمام طول سفر  یناراحت نیشده بودند و ا یزدگ ایهمه آنها دچار در

 یم کنواختی يزکه به طر يو تندباد زیباران ر ودعرشه برد و با وج يپسرها را رو يپد. بود ادامه داشت یزمستان

نفر مراقبت از  کیرفت که  یم نییبه زن و بچه اش پا یسرکش يبرا یفقط هنگام. آنها را همان جا نگاهداشت د،یوز

 اجیآزاد احت يکه به هوا نیفرانک با ا. گرفت یبه عهده م دند،یچیپ یرا که از حالت تهوع به خود م چارهیچهار پسر ب

بد  يعرشه ، کوچک و از بو ریاتاق ز. بماند و به مادر و خواهرش کمک کند نییداد که همان پا یم حیاما ترج شتدا

گذاشت قرار گرفته  یم يبر جا یکشت ریکه مس یخط ياتاق در قسمت جلو و درست در رو نیا. روغن سرشار بود

صور ت یفرانک و مگ نگتون،یچند پس از ترك ول یساعت. شد یمنعکس م یوجه نیدتریآن به شد يبود و تکان ها

 کیرا دنبال دکتر در قسمت درجه  یاز خدمه کشت یکی اریبس یکردند که مادرشان در حال مرگ است، و با نگران

.فرستادند

:گفت یتکان داد و به سادگ ینیسرش را با بدب دکتر

.بهتر است که سفر کوتاه باشد-

 شهیش کیو فرانک توانستند  یتهوع، مگدو حالت  نیدر ب. کند دایپ ریبچه ش يسپس به پرستار دستور داد که برا و

 یهوشیحالت ب کیآورد و در  یباال نم گرید یف. داد ینشان نم دنیدر مک يعجله ا چیرا به بچه بخورانند که ه ریش

را به طبقه باال که  یبه فرانک کمک کرد تا ف شخدمتیپ. کنندتوانستند او را از آن حالت خارج  یفرو رفته بود که نم

 خت،یر یم رونیکه از دهان مادرش ب يدیاز کف سف يریجلوگ يفرانک برا. داشت منتقل کنند يبهتر يهوا

که گه گاه به  یمنوال، چند ساعت و با وجود حالت تهوع نیبد. لبان او گذارد و سپس کنارش زانو زد يرو یدستمال

ر مادرش و سرگرم نوازش آمد او را در کنا یم نییپا يداد، در کنارش ماند و هر وقت که پد یم دستخود او 
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 یدر کنار هال به خود م نییدهانش قرار داده بود در تخت طبقه پا يرو یکه دستمال یدر حال یمگ. دید یاو م يموها

.دیچیپ

که از  یظیگشت و مه غل یقلیصاف و ص يا نهییآرام گرفت و همانند آ ای، در ( )Sydneyیدنیساعت مانده به س سه

 یخود تصور م شیجا آمده بود پ یکه حالش کم یمگ. کهنه را در بر گرفت ید کشتآم یقطب شمال دوردست م

قدم به قدم، لغزان در  یکشت. دیروشخ یکه بر آن وارد آمده بود م يدیشد يبه خاطر ضربه ها یکرد که کشت

و  غرش خفه يرفت تا آن که صدا یم شیآماده حمله، به پ یوانیچسبنده و لزج و خاموش همانند ح يخاکستر

تنها ، گمگشته و  ییصدا د؛یرس یبه گوش م یی، صدا یکشت یدر قسمت فوقان ییاز جا. افکند نیدوباره طن کنواختی

 زیمه آلود و وهم انگ يآب ها یکه کشت یدر حال. مرغان شب آکنده بود زیانگ حزن ياز آوا یاطراف کشت. اندوهبار

بود،  ایمرحله برخورد او با استرال نیبح مه آلود را که نخستناالن در ص يرهایآژ نیخاطره ا یشکافت، مگ یبندر را م

.گاه فراموش نکرد چیه

چمدان و  کیبا  یمگ. آمدند یفرانک و بچه ها به دنبالش م. شد ادهیپ یرا بغل کرده بود از کشت یکه ف یدر حال يپد

صبح مه آلود اواخر ماه  کی. درفتن یم شیگوناگون کمرشان خم شده بود ، پ هیبار اثاث ریپسرها که هرکدام در ز

صف  کی. از معنا یخال ینام داشت؛ اسم ( )Pyrmontرمونتیکه در آن فرود آمدند پ یبود و مکان 1921اوت 

.دندیکش یاسکله انتظار م يبان فلز هیها در کنار سا یاز تاکس ریناپذ انیپا

موفق شد همه  يپد. بود دهیجا ند کیرا  لیومبقدر ات نیاو هرگز ا. با چشمان گشوده، مات و مبهوت مانده بود یمگ

splکرد که آنها را به قصر مردم شنهادیجا بدهد و شوفر به آنها پ یتاکس کیخانواده را در  ace( ُPeopl e)  ببرد

:داد حیو توض

.شود یاداره م ریاست که توسطافراد خ يهتل کارگر کی. خورد  یاست که به درد شما م ییآنجا جا-
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. شد یم دهید یشتافتند و به ندرت اسب یبا حرص و ولع به هر طرف م ییبود که گو ییها لیا مملو از اتومبه ابانیخ

که  یو خم ، مردم چیپر پ يو کوچه ها يبلند آجر يو با چشمان گشاده، به ساختمان ها جیو گ رانیها، ح يریکل

 ریآنها را سخت تحت تأث نگتونیعظمت ول. دندشده بو رهیشدند، خ یپراکنده م یبیغر وهیگذشتند و به ش یشتابان م

.انداخت یقصبه از جلوه م کیرا تا سطح  لندیوزین ي، شهرها یدنیس یقرار داده بود ول

Salيکه سازمان سپاه رستگار انهیشمار النه مور یب ياز اتاق ها یکیدر  یف vat i onArmy( )  آن را از سر شفقت

.قصر مردم نام نهاده بود

بچه ها که اکنون . النبون پرس و جو کند لیشهر رفت تا ساعات حرکت قطار را به مقصد گ يمرکز تگاهسیبه ا يپد

دور  ادیبودند که راه ز دهیشن رایکنند، ز یشده پدرشان را همراه یبیخواستند به هر ترت یکامالً سرحال بودند، م

و تنقالت گوناگون  ینیریاز آنها پر از ش یکی نیتریو هشده بودند ک فیرد یفراوان يو در طول راه مغازه ها ستین

خورد  یآنها را م یکه حسرت جوان یهنوز حالش مساعد نبود، در حال یزدگ ایکه پس از سه روز در يپد. بود

.رفتیدرخواست فرزندانش را پذ

 ینظر م به. مادرشان ماندند نیبر بال یبروند ول گرانیخواست همراه د یدلشان م یلیکه خ نیبا ا یو مگ فرانک

از فرشتگان  یکیرا که  یاو در کاسه سوپ. بود، بهتر شده بود دهیرس یبه خشک شیکه پا یاز وقت یکه حال ف دیرس

از  يپد یآورده بود تا ته خورد و وقت شیبرا) بود  هگرفت انیسرش را در م يهمانند هاله ا بشیکه کاله عج( نجات 

:کرد حیرا تشر تیبازگشت وضع ستگاهیا

قادر  یکن یفکر م ایآ. میبمان نجایدر ا يبه انتظار قطار بعد گریهفته د کی دیبا میحرکت کن میامشب نتوان اگر ما-

م؟یامشب حرکت کن یباش

:به خود داد و خود را صاف کرد و گفت یحرکت دیلرز یکه م یدر حال یف



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٤

.توانم یبله م-

:آن دو دخالت کند يتا در گفت و گو افتیجرأت  فرانک

.که بتواند مسافرت کند ستین یمادرم در وضع. میمنتظر بمان دیکنم که با یر ممن فک-

و من به  میبمان نجایدر ا گریهفته د کی دیبا م،یکه اگر ما قطار امشب را از دست بده یفهم یکه نم نیفرانک مثل ا-

 میرو یکه ما به آنجا م یمحلاست و  عیوس اریکشور بس نیبگذرانم ، ا یدنیمدت را در س نیپول ندارم که ا یحد کاف

در دوبو  یول م،یرود حرکت کن یم( )Dubboکه به دوبو يسه قطار زا یکیفردا با  میتوان یقطار روزانه نداردو ما م

زودتر به مقصد  میامشب حرکت کن ریالس عیبه من گفتند که اگر با قطار سر. میالنبون بمان لیمنتظر قطار گ دیبا

.دیرس میخواه

:کنان گفت دییتأ یف

را به طرف  زشیسپس نگاه خاموش و التماس آم. توانم حرکت کنم یبه من کمک خواهند کرد و م یفرانک و مگ-

:گفت يپد. فرانک برگرداند تا او را وادار به سکوت کند

.فرداشب به اطالعش برسانم يبفرستم و ورودمان را برا يمر يبرا یروم تا تلگراف یخوب، پس من م-

که به نظر  يا شهیاستوانه ش کیبودند باشکوه تر بود؛  دهیها د يریکه تا به حال کل یاز هر ساختمان يمرکز ستگاهیا

شده  چیمتورم و طناب پ يمسافران در کنار چمدان ها. کند یهزاران مسافر را جذب و منعکس م ياهویه دیرس یم

بلند مرتباً  يبا چوب ها یوخته شده بود که مردانساعات حرکت قطار د يو نگاه همه شان بر تابلو دندیکش یانتظار م

.دادند یم رییآنها را تغ

دوخته شده  5شماره  يسکو یفرو رفتند و نگاهشان بر درب آهن تیدر دل جمع یشبانگاه یکیدر تار زیها ن يریکل

 يرو در. شد یم دهیآن د يالنبون بر آن نوشته شده بود رو لیکه کلمه گ یسیکوچک دست نو يتابلو. بود



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٥

 )بان سیشب به مقصد بر ریالس عیقطار سر متیدرآمد عز شیبه وجود آمد که پ یو دو ، ازدحام کی يسکوها

Bri sbane) و ملبورنMel bourne( ) نوبت آنها  يبه زود. آوردند یگذشتن از موانع هجوم م يبود، مسافران برا

در قسمت درجه  یخال يکوپه ا يپد. شتافتند به آن طرف تیگشوده شد و جمع 5شماره  يدرب سکو. دیهم فرا رس

شد  یکه به راهرو باز م ییو بچه را در کنار در کشو یو مگ یپنجره نشاند و ف کناراو بزرگترها را در .کرد دایسه پ

و وحشت  دیچسب یکوپه آنها م شهیبه ش يبودند لحظه ا یخال يجا يکه در جست و جو یصورت مردم. داد يجا

.ددار زین ییها تیخانواده پر عائله مز کیداشتن  یگاه. شدند یم دیه بچه ناپدآن هم دنیزده از د

بودند باز کردند  دهیچیراکه به اطراف چمدانها پ يچهار خانه ا يسرد بود که آنها طناب دور پتو ها يبه اندازه ا هوا

کف کوپه قرار داده  يکه روخاکستر داغ  يحاو یحلب يها ینبود و فقط قوط يدر قطار خبر یحرارت ياز دستگاه ها

و نه در  اینه در استرال رایز. نداشت يشتریب يانتظار گرما یکرد به عالوه ، کس یپخش م ییگرما شیبودند، کم و ب

شمار تکان خورد و  یاز خطوط ب یکیگرفتن بر  يجا يقطار برا یوقت. مرسوم نبود یزالند نو گرم کردن اماکن عموم

دور است؟ یلیبابا خ -دیپرس یبه راه افتاد ، مگ

 لیعصر فردا به گ يما طرف ها. لومتریهزار ک کینزد. دیرس ینقشه به نظر م يدورتر از آنچه که بر رو یلیخ-

.دیرس میالنبون خواه

توجهشان را به خود  يکرده بود به زود جادیمختلف در شهر ا يکه نورها ییآتش باز یها نفس شان گرفت ول پسر

.بردند ادیتماشا به پنجره چسباندند و حرف پدر را از  يشان را برا ینیجلب کرد و هر کدام ب

شد و چراغ ها کم کم فاصله دار و بعد  ادیآن که نورها کمتر شود، گذشت و سپس سرعت قطار ز یب لومتریک نیاول

باد در هم  غرش يبا نوا ختیر یم رونیقطار ب يکه از چرخ ها ییآن فقط جرقه ها يشدند و به جا دیناپد یبه کل

.ختیآم یم
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. با حسرت آنها را دنبال کرد یبدهد، نگاه مگ ریبتواند به بچه ش یبا پسرها از کوپه خارج شدند تا ف يکه پد یهنگام

همانند برادرانش به  گر،یبندکردنش در خانه دگرگون کرده بود، او را د يرا با پا شیکه بچه کوچک زندگ یاز وقت

 اریبس يهال موجود. دانست یخوب م زیآور نبود و خودش ن جاو اصالً رن يوضوع برام نیا یآوردند، ول یحساب نم

کرد و چقدر لذت آور بود که مامان او را به چشم  یرا سرشار م شیکه همه روزها یشادمان کیبود؛  یدوست داشتن

 جهیبه هر حال نت یبچه در شکم مادرش رشد کرده ول نیدانست چگونه ا یاو اصالً نم. کرد یآدم بزرگ نگاه م کی

که  دیرس یتوقف کرد و به نظر م اهویبعد قطار با سر و صدا و ه یبچه را به مادرش داد، کم. العاده بود فوقاش 

را نگاه کند  رونیخواست پنجره را باز کرده و ب یدلش م یلیخ یمگ. ستادیحرکت ا ینفس تازه کردن ب يساعتها برا

 یف يداغ و پربخار به سو یرا باز کرد و فنجان ییدر کشو يپد. کرد یرد مداخل کوپه را س يخارج گرما يهوا یول

:دیدراز کرد و پرس مکتین يهال خسته و خواب آلود را رو یف. دراز کرد

م؟یکجا هست-

Valتزیها یبه نام ول یدر محل- l y Hei ght s( ) عوض کند تا  ویلوکوموت دیگفت که قطار با یبوفه م شخدمتیپ

Liتگویبه ل میبتوان t hgoua( ) میبرس.

ام را تمام کنم؟ ییوقت دارم چا ایآ-

 میکه ما بتوان يدهم، توقف بعد یبچه ها را م يو من خودم غذا ردیبگ چیفرانک رفته ساندو.میربع وقت دار کی-

Blین یدر بل میبخور يزیچ ayney( ) میرس یشب به آنجا م مهیاست ن.

را که فرانک  یچیساندو یو شتابزدگ جانیو با ه دیمادرش را نوش نیریش یلیداغ و خ يچند قورت از چا یمگ

 ییپتو. بود نشست دهیدر گهواره اش آرم یسر بچه که به راحت يباال مکت،ین يفرانک رو. دیآورده بود بلع شیبرا

کف کوپه  يرو یاگاستوارت و ه. پوشاند ییبا پتو ودب دهیرو به رو دراز کش مکتیرا هم که بر ن یو ف دیچیبه دور او پ
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خواهد برد و  يگریها به کوپه د نیصحبت با پشم چ يبه زنش گفت که فرانک ، باب و جک را برا يپد. دندیخواب

به خواب  یمگ. بود یمطبوع تر از سفر با کشت اریبس ق،یطر نیمسافرت به ا.آنها شب را در همان جا خواهند گذراند

.رفت

که آنها هرگز وجودش را تصور  بیآنقدر غر يرا تماشا کردند، منظره ا ونریشدند منظره ب داریب یصبح وقت فردا

که ترك  ینینشاناز سرزم زیچ چیاز آن ه ریغ یشد ول یم دهید زیجا ن نیدر ا میمال يو فرازها بینش. کردند ینم

نقره  ییحنارنگ  زین یدرختان و گندم زمستان یحتبود  يو قهوه ا يبه رنگ خاکستر زیهمه چ. کرده بودند نداشت

زد و  یغالت در باد موج م يدامن دامن سنبله ها. جانش را گرفته بود رهیامان ش یبه خود گرفته بود و آفتاب ب یفام

غبار آلود به رنگ  يو درختچه ها ده،ییگرا یبه آب يتاب با برگها یخشک و ب يو آنجا درخت ها نجایا یگاه

.شد یم دهید يخاکستر

 یچشمان یطفلک مگ یول. کرد یرا نگاه م رونیکند ، منظره ب رییآنکه حالت چهره اش تغ یخوددار و با ثبات و ب یف

.ياز سبز ينشانه ا نیو بدون کوچک تر انیپا یب یابانیپر از اشک داشت، واقعاً وحشتناك بود؛ ب

. رفت یم شیپ آمد و قطار سر و صداکنان یباال م دیخورش. خفه کننده داده بود يخود را به روز يجا خبندانی شب

با  يپد. بودند ابیمعدود و کم هیناح نیها در ا لیاتومب. کرد یتوقف م يپر از دوچرخه و گار یدر شهر کوچک یگاه

بود که  يو گرما به حد دیکش نییپنجره را پا شهینشست، ش یو بر همه جا م دیچرخ یکه در هوا م ییوجود دودها

ممکن بود که در زمستان ،  ریظاهراً غ. دیچسب ید نو به تنشان مزالن نیسنگ يکرد و لباس ها یتنفس را مشکل م

مجموعه . شد دایالنبون از دور پ لیغروب گ يطرف ها. به جز جهنم وجود داشته باشد ییشدت در جا نیبا ا ییگرما

 یپرگرد و خاك و ب یدر دو طرف تنها جاده اصل ختیر یکهنه و ب يها یروانیو ش یچوب ياز عمارت ها یبیغر
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 یبه شهر م بایز يافکنده بود ، منظره ا ییطال يکه بر همه جا پرتو دیخورش يشعاع ها. شده بودند فیرخت ردد

.دیبخش

.شد ینم بشیباران نص يگسترده بود که هرگز قطره ا ریبا نیمحل در غرب ، زم نیدورتر از ا یکم

که وجود  یاعتنا به گرد و خاک یب یشیبود و کش ستادهیقطار ا ستگاهیرنگ در محوطه ا اهیمجلل س لیاتومب کی

و در  دیلغز یداشت م یبر نم يعاد يکه او قدم ها دیرس یبه نظر م. آمد یبلند به طرف آنها م يداشت با گامها

.پراکند یدر هوا م دیسرخ شده از نور خورش ياطرافش، گرد و غبار

:کرد گفت یدراز م يکه دستش را به طرف پد یدر حال شیکش

توانستم  یمن نم ست؟یطور ن نیا د،یهست يشما برادر مر. هستم کاساریمن پدر دوبر. دینبون خوش آمدال لیبه گ-

.دیبه او دار يادیدچار اشتباه شوم چون شباهت ز

صادقانه بر لبانش  یاز تعجب یحاک يکه لبخند یلبانش برد و در حال يبرگشت ، دست او را به سو یبه طرف ف سپس

:گفت) شناخت یمتشخص را م يبانو کینظر  نیدر اول يگریاز هر کس د شتریب کاساریدوبرپدر . ( نقش بسته بود

!دیهست بایشما چقدر ز-

.است شیکش کیاز جانب  یمعمول اریبس يگفته ا ییادا کرد که گو یجمله را با چنان لحن نیا

به فرانک که بچه را در بغل  یبا اندك شگفت يجمع بودند افتاد، لحظه ا یکیچشمش به پسرها که در آن نزد سپس

با دهان باز ، بهت زده و  یدر پشت سر آنها ، مگ. بودند از نظر گذراند ستادهیشد و بچه ها را که به قد ا قیداشت دق

.ستینگر یکه مجذوب شده است، او را م ییگو

ها گذشت، خم بچه  يگذاشت، از جلو یدر خاك به جا م ییارهایاش که ش یزمخت پشم يتوجه به ردا یب شیکش

:دیاز او پرس يو با لبخند دیرا در آغوش کش یشد و مگ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٩

؟یهست یخوب تو ک-

یمگ-

:و مداخله کرد دهیابرو در هم کش افهیمرد بلند قامت و خوش ق نیسرشار از نفرت در برابر ا فرانک

.است گنیاسمش م-

.یچه اسم قشنگ گن؟یم-

 یم لیکه او را به طرف اتومب یرا در دست داشت و در حال یهم چنان دست مگ یخودش را صاف کرد ول شیکش

:برد گفت

 نیراه دور است و بعد از ا. خواهم برد دایفردا صبح من شما را به دروگ. دیبهتر است امشب را در خانه من بگذران-

.دیشما مشکل است که امشب به آنجا حرکت کن ي، برا یسفر طوالن

Iالیامپر هتل mperi al Hot el(  يتنها ساختمان ها شیو مدرسه اش، صومعه و خانه کش کیکاتول يسایکل ، (

 یکیحال که تار. از چوب ساخته شده بودند - یمدرسه بزرگ دولت یحت - خانه ها  هیالنبون بودند بق لیگ يآجر

آتش  شیسالن خانه کش يوارید يبخار در یول. رفت یم يرو به سرد یباور نکردن یحکمفرما شده بود، هوا به شکل

 ياسکاتلند کی شیخدمتکار کش. دیرس یاز آشپزخانه مجاور به مشام م يزیاشتها انگ يروشن بود و بو یمطبوع

Westیغرب يها يلندیسالخورده بود که با لهجه زمخت ها ernHi ghl ands( ) ها که به  يریکل. زد یحرف م

. پدر رالف شگفت زده شده بودند تیمیو صمخو گرفته بودند، از صفا  نیواها يها شیرفتار متفرعن و پرافاده کش

Galيزادگاهش گالو يها شیکه رفتار خوب کش يفقط پد way( ) آورد، با او گرم  یم ادیبه  يرا با مردم عاد

با  زین يپد. رفتند شانیفرصت به اتاق ها نیخانواده شام را در سکوت صرف کردند و در اول ياعضا هیبق. گرفت
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 يزیخانواده اش چ يکه برا یگرما و آرامش بود، در حال ياو ، به معنا يبرا نید. کرد يرویافسوس از آنها پ یکم

.ها بود تیو ممنوع فیتکال یرفت و نوع یگرفته در ترس به شمار م شهیر

آتش  يگرفت و به تماشا يدلخواهش جا یدر صندل یرفتند، پدر رالف به راحت شانیاز آن که آنها به اتاق ها پس

را بدان سان که در  يریدر ذهنش خانواده کل. بر لبانش نقش بست يروشن کرد و لبخند يگاریس. مشغول شد

در  یداشت ول يبه مر يادیخانواده شباهت ز رپد: بود، از نظر گذراند دهید ستگاهیلحظه آنها را در محوطه ا نینخست

 یو خسته به نظر م بایزنش ز. ه استبهر یخواهرش ب یکار خرد شده و کامالً مشهود بود که از زرنگ نیبار سنگ ریز

عبوس و  يفرانک با چهره ا. شده است ادهیپ دند،یکش یآن را م يدیسف يکه اسب ها ياز کالسکه ا ییگو د،یرس

که چهره مادرشان را به خاطر  نشانیبودند، به جز جوان تر هیپسرها همه به پدرشان شب. اهیسو چشمان  نیخشمگ

و  نیتر نیریش...یو مگ. بچه هنوز نامشخص بود افهیق. خواهد شد يا افهیرد خوش قم ندهیاستوارت در آ. آورد یم

نه  ،ییداشت، نه طال يرینا پذ فیصکه رنگ تو ییبا موها. بود دهیبود که او تا به حال د يدختر بچه ا نیجذاب تر

کمان را داشت،  نیگرن ياش خلوص رنگ ها ينقره ا يچشمان خاکستر. دو رنگ نیکامل از ا يا زهیبلکه آم ،یمس

 يرا در آتش بخار گارشیشانه باال انداخت، س شیجواهر و کش یهمانند تأللو مشت. به طرف او برگشته بودند

قوه  اد،یجواهر به احتمال ز یتأللو مشت. آمد یسراغش م یبیو غر بی، افکار عج سنبا باال رفتن . انداخت و بلند شد

.شن کم شده بود از باد یبه واسطه ورم ملتحمه ناش دشید

عادت کرده بود، با دقت به اظهار  عتیطب نیاو که به ا. به راه افتاد دایصبح هنگام با مهمانانش به طرف دروگ شیکش

. آنها در طرف شرق واقع است يمتر لویک 300تپه در  نیداد که آخر حیتوض شانیبرا.داد یآنها گوش م ينظرها

آنها صبح زود و ناشتا حرکت . صاف همانند کف دست واز جنگل و درخت  یبود، خال اهیبا خاك س یمنطقه، دشت نیا

.کرده بودند
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لباس ها و لوازم  شیکش. راحت تر بود اریبا قطار بس سهیدر مقا ملریدا لیاتومب یگرم بود ول شیبه اندازه روز پ هوا

که سرشان را در علف ها  یگقرمزرن يلکه ها انیدر م ینگاه مگ. به همراه داشت یاش را با دقت در چمدان یشخص

:گفت نیغمگ یفرو برده بودند گم شده بود و سرانجام با لحن

!اند فیجا چقدر کث نیا يگوسفندها-

:گفت شیکش

به  یباشد، با گوسفندان رلندیا هیشب يکشور دیبا. کردم یزالند نو را انتخاب م ستیبا یکه من هم م نمیب یم! آه-

.يریرنگ قشنگ ش

:جواب داد يپد

با همان . کرد دایشود در آن جا پ یرا م رلندیا اهانیهمان گ. شباهت دارد رلندیجهات به ا یلیاز خ لندیوزیبلهو ن-

.تر و دست نخورده تر یوحش یول ،يسبز

 يبرخاستند و پاها يشترمرغ تلوتلوخوران از جا يلحظه؛ دسته ا نیدر ا. خوشش آمده بود شیکش نیواقعاً از ا يپد

بچه ها نفس شان را حبس کردند .دندیکش یدرازشان را به جلو م يبود و گردن ها صیزحمت قابل تشخزشتشان به 

 یوقت. کرد یآنها را شگفت زده م دندیدو یم ازپرو يغول آسا که به جا يپرنده ها نیا دنید. خنده زدند ریو ز

:شد، پدر رالف گفت یدروازه پشت سر آنها بسته م نیآخر

.شوم ادهیپ یلعنت يدروازه ها نیباز کردن ا يردم که مجبور نبودم تمام مدت براآه امروز شانس آو-

به آنها دست  ایکه از شناخت استرال یجانیپس از ه. شد لیکار را عهده دار شده بود دوباره سوار اتومب نیکه ا باب

زاران بوته گل سرخش، و تاب و ه چیپر پ يها چکیپ ،ینیبه سبک جورج يبایز يبا نما دایداده بود، ملک دروگ

.آورد یرا به خاطر آنها م لندیوزین نیسرزم
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:دیپرس يخفه ا يبا صدا یمگ

کرد؟ میجا منزل خواه نیما در ا ایآ-

 نییپا یجاست و کم نیدورتر از ا میو ن لومتریک کیداشت حدود  دیکه شما در آن اقامت خواه ينه کامالً خانه ا-

.نهر آب قرار دارد کیتر در کنار 

ناچار به  يپد. بلند نشد تا از برادرش استقبال کند شیاز جا یاو حت. کارسون در سالن بزرگ منتظر آنها بود يمر

.شد کینشسته بود نزد شیکه رو ياو رفت و به مبل دسته دار يسو

:گفت یبا مهربان يمر

!يخوب پد-

را محکم به دور  شیچه که دست هارا در آغوش گرفته بود و دخترب یکه مگ شیاز او گذشت و به کش نگاهش

 ياز جا ینیرد و بدل کند ، به سنگ یبچه ها سالم ای یآن که با ف یسپس ب.ماند رهیگردنش حلقه کرده بود خ

:برخاست و گفت

.عجله دارد کاساریمن مطمئنم که پدر دوبر. میآور يمراسم نماز را به جا میبرو دیبا-

:گفت و دیو درخشانش خند یبا چشمان آب شیکش

. خورد میخواه یدهم و بعد همه ما صبحانه خوب یمن مراسم نماز را انجام م ز؛یعز يمر ستیدر کار ن يابداً عجله ا-

کنند به او نشان خواهم  یرا که قرار است در آن جا زندگ يقول داده ام ، خانه ا یپس از آن، همان طور که به مگ

.داد

:دیکارسون با تعجب پرس يمر

؟یمگ-
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 یم یرا به شما معرف ونایف يمر. میاز اول شروع کن. کنم یرا از آخر شروع م یمن معرف یاست ول یمگ نیله اب-

.کنم

آنها پرداخته بود نشان  یبه پسرها که پدر رالف به معرف یگونه توجه چیتکان داد و ه يکارسون آهسته سر يمر

.دهمه توجه او را به خود جلب کرده بو ینداد؛ پدر رالف و مگ

چهارم فصل

و  پتوسیاکال يآن درخت ها هیبنا شده بود و در حاش یکیمرتفع ، مشرف بر نهر آب بار ییبر ستونها يشکاریپ خانه

.مجنون قرار داشت دیب يادیتعداد ز

خانه  یظاهراً به همان راحت یول دیرس یخانه سخت لخت و کوچک به نظر م نیکارسون، ا يبا اقامتگاه مر سهیمقا در

از خاك  يا هیآنها را ال يدر اتاق ها انباشته شده بود و رو ییایکتوریو نیسنگ يمبل ها. ان در زالند نو بودخودش

:داد حیرفت توض یخانه باال م يجلو وانیاآنها از پلکان  شیشاپیکه پ شیکش. قرمز پوشانده بود

.خانه حمام هم دارد نیکه ا دیشانس آورد-

.ارتفاع داشتند يکه خانه بر آنها قرار گرفته بود چند متر ییها هیپا بلند بودند، چون اریها بس پله

.رالف به صحبت ادامه داد پدر

 یلینبرد چون به بستر رود خانه خ لیکند خانه را س انیارتفاع بدان سبب است که اگر آب نهر ناگهان طغ نیا-

.دیایچند متر باال ب کشبهیتواند  یام که آب م دهیاست و من شن کینزد
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پشت خانه کار گذاشته  وانیآبگرم کن کهنه که در ته ا کیو  یوان حلب کی یعنیحمام بود  کی يواقعاً دارا خانه

 یم يبد يخانه قرار داشت و بو کینزد يبود در فاصله ا نیبر کف زم یمتوجه شدند که توالت که گودال یول. بودند

.داد

که بر بوفه نشسته  یورقه خاک يکه انگشتش را رو یدر حال یف. ه بودعقب ماند قتاًیجا حق نیبا زالند نو ا سهیمقا در

:لغزاند گفت یبود م

.داده یبه نظافت خانه نشان نم يادیکرده توجه ز یم یجا زندگ نیکه ا یکه کس نیمثل ا-

:داد حیکرد و توض يرالف خنده ا پدر

 زیو سه چ میهست ایاسترال ير قسمت مرکزفرار از گرد و خاك جنگ مغلوبه است، ما د يجا کوشش برا نیدر ا-

با شما  شهیسه هم نیداشت، گرما ، گرد و خاك و مگس و در هر حال ا دینخواه یهست که هرگز از آن خالص

.خواهند بود

:کرد گفت یرا نگاه م شیکه کش یدر حال یف

.دیشما واقعاً نسبت به ما لطف دار-

.دیکارسون هست يمن مر قدریالشماها تنها اقوام دوست ع. است یعیطب زیچ-

.را باال انداخت شیبگذارد شانه ها ریبر او تأث شیآنکه حرف کش یب یف

.شدند ینم یزالند نو با مردم قاط يها شیکش. ها داشته باشم  شیبا کش يمن عادت ندارم روابط دوستانه ا-

ست؟یطور ن نیا د،یستین کیشما کاتول-

مطلب  نیشده اند، اگر نگران ا تیاو ترب نیاست که بچه ها هم همه شان به آئ یعیاست و طب کیکاتول ينه، پد-

.دیهست
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ست؟ین ندیشما نا خوشا يبرا تیوضع نیا ایآ. بود دهیبه ذهنم نرس یفکر حت نیا-

.کند یبه حالم نم ینه فرق-

د؟یرفتیاو را نپذ نیچرا شما آئ-

 میکه برا رمیرا بپذ يگرید نیخواست آئ یام و دلم نم دهیخودم بر نیمن از آئ. پدر ستمین ییمن آدم دورو-

.معناست یهمانقدر ب

.فهمم یآه م-

:ادامه داد. کرد یشد تماشا م یم یرا که به خانه بزرگ منته يبود و جاده ا ستادهیا وانیا يرا که رو یمگ او

 )نیس یتوانست ت یم یمگ يگ موهارن.  دیآ یخوشم م یلیبور او خ يمن از موها. دختر شما واقعاً خوشگل است-

Ti t i anنیو من تا به حال چن. اش هجوم ببرد یرا وادار کند که به طرف بوم نقاش)  1490-1576 ییایتالینقاش ا 

او تنها دختر شماست؟ ایبودم ، آ دهیرا ند یرنگ

.داشتند يبه ندرت دختربوده و  شتریب یلیتعداد پسرها خ شهیهم يبله، چه در خانواده من و چه در خانواده پد-

:آن که علتش را بداند زمزمه کرد یب شیکش و

.طفلک يکوچولو-

 يبا کتاب ها، ظروف، خرت و پرت ها و مبل ها. آشناتر به خود گرفت یخانه حالت دندیرس یدنیصندوقها از س یوقت

 یلیاستو که هنوز خ يستثناو پسرها به ا يپد. آنها سر و سامان گرفت یو آن وقت زندگ. که سالنش را پر کرد یف

همه وقت خود را در خارج از خانه  باًیگذاشته بود تقر ارشانیکارسون در اخت يکه مر يجوان بود همراه با دو کارگر

و زالند نو وجود داشت به آنها  یولز جنوب یگوسفندان شمال غرب انیرا که م ییکارگرها تفاوت ها. گذراندند یم

در خانه  یخانه در زالند نو و زندگ کیاداره  انیم يتفاوت ها زیو استو ن ی، مگ یف گریدادند و از طرف د ینشان م
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اما همان طور که . شد یکارسون نم يگاه مزاحم مر چیه یف ،یضمن یبا توافق. کردند یم دایرا پ دایدروگ يشکاریپ

 يایمه زیکارسون ن يمر خدمت و خدمتکاران شیحاضر به خدمت بودند، سر پ شیو پسرها يکارگرها در برابر پد

.بودند یاوامر ف ياجرا

النبون  لیگ یبعد حت یکه مدت زمان يبه طور. جدا افتاده است ییایخود دن يبرا دایکه دروگ افتندیدر  يبه زود آنها

.آنها نبود يفراموش شده برا يجز خاطره ا يزیهم چ

از  زیکه همه چ يشمار یب يگاراژها، ساختمانها ،يها، آهنگر لهی، عالوه بر اصطبل ها، طو يمحوطه محصور مرکز در

که  ینیپشم چ عیوس بانیشد، آغل گوسفندان، سا یم افتیو کرم حشرات در آن جا  يکشاورز لیعلوفه تا وسا

 يبرا یها ، محل لهیها ، طو یها، خوکدان یدانمرغ. کوچک تو در تو، قرار داشت يشامل چند قسمت بود و محوطه ها

به خانه  هیکوچک شب گری، و دو خانه د يکارگر يها، چادرها نیسکونت پشم چ يبرا ییان هاساختم ،یفروش ریش

 رهیدا کیهمه در مرکز  زمیاز ه یغسالخانه و کوه کیتازه واردان ،  يبرا یساختمان چوب کی. دامپروران يآنها برا

 يدر آن خانه مباشر و عمارت هاکه  یفقط محل. گفتند یم يمتر وجود داشت که به آن محوطه مرکز لویک 5به قطر 

.قرار داشت در کنار جنگل واقع شده بود گرید

 اریکم نبودند، مخصوصاً درختان فلفل بس واناتیها و گردشگاه ح اطیحال درخت ها در اطراف ساختمان ها، ح نیا با

بلند محوطه  يلف هاع انیو اسب ها در م ردهیش يدورتر، گاوها یو اندک. خواب آلود یمتراکم و کم یتنومند وحش

.دندیچر یم يمرکز

را در  شیکش يتوانست ادعا یکس نم چیه. بود يجار یرشته آب گل آلود به آرام کیعمق گلوگاه خانه مباشر  در

آب آشپزخانه و حمام را  ،یپمپ دست لهیآب نهر به وس. ، باور کند دیایتواند تا چند متر باال ب یمورد آن که آب نهر م

به سبز  لیما يقهوه ا عیما نیوقت الزم بود تا زن ها بتوانند به شستن ظروف و لباس ها با ا یمدت کرد و یم نیتأم
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باران . کار گذاشته شده بود ، منابع آب محوطه بود یچوب يها رچهیکه بر ت یآهن نیشش مخزن سنگ. عادت کنند

از آن  ییصرفه جو تیه بودند که با نهاگرفت ادیهمه  یول. کرد یم نیرا تأم یدنیشد و آب آشام یم رهیدر آنها ذخ

که  یقیآب چاه عم. دانست چه موقع باران دوباره مخازن را پر خواهد کرد یکس نم چیاستفاده کنند و چون ه

»  زابیسر خ« که آن را  يلوله ا لهیآب به وس نیا. گوسفندان و گاوها بود يبرا. مشکل بود اریبه آن بس یدسترس

شد و همه محوطه  یم يپر کرده بود جار یوحش بزس يکه اطراف آنها را علف ها یکیبار يبارهایدر جو دندینام یم

.نبود دنیو گوگرد قابل آشام یبه واسطه داشتن امالح معدن یول. کرد یم ریها را س

کناره آن  نیتر یصد هزار هکتار وسعت داشت و طوالن دایدروگ. نمود یآور م رتیآنها ح يآغاز ، فاصله ها برا در

النبون که  لیرا از گ يمحوطه مرکز لومتریدروازه در طول شصت و پنج ک 27. دیرس یم لومتریک 130به  کینزد

 یمحل ینام «  » )Barwenرودخانه بارون شرق،در م. کرد یجدا م يلومتریک 150در شعاع  تیتنها منطقه پر جمع

Darlوریر نگیرودخانه دارل یکه به قسمت شمال i ngr i ver«  » رود خانه  نیا. بود کیبار يمانند مرز) بودند داده

 یم انوسیبه اق ( )murrayيبه رودخانه مور وستنیطول داشت و بعد از پ لومتریک 1600از  شیگل آلود ب میعظ

Giکیالن گر لیگ. قرار داشت ایدر جنوب استرال لومتریک 2500 اصلهکه در ف ختیر l l anGreek( )  که در

 یآن جا به رودخانه بارون م يلومتریدر سه ک يبود بعد از گذشتن از محوطه مرکز يارج يخانه مباشر یکینزد

دور از  لومترهایو ک اسبرا سوار بر  يمتماد ياوقات روزها یکردند و بعض یم ریو پسرها در عرش س يپد. وستیپ

.دندیخواب یباز م يگذراندند و شب ها در هوا یخانه م

.ادامه داشت يقهوه ا - يستربا شور و شدت در دشت خاک یزندگ

 زشانیبا نرمش سحر انگ یاز هزاران کانگورو جفتک زنان ، بدون در نظر گرفتن دروازه ها ، دسته جمع ییها گله

.دندیجه یدرختان م انیآزادانه از م
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و  مودندیپ یبلند م يکردند و سرتاسر قلمروشان را با گام ها یرا در دشت پرعلف بر پا م شانیها النه ها شترمرغ

 يگذاشتند و تخم ها یتر از اسب ها پا به فرار م عی، ترسان، سر يعاد ریغ يحرکت و صدا نیبه محض کوچک تر

.کردند یم هار نیتوپ فوتبال بود بر زم کیشان را که به اندازه  رهیسبز ت

 یم ریه بودند، سرازکوچک ساخت يها یکه در تپه خاک يمانند فیق يها با دهان برجسته به طرف سوراخ ها انهیمور

دو به  ایشود و آنها هرگز تنها  یم دایپ يدیدائماً نوع جد دیرس یبود که به نظر م ادیز يتنوع پرندگان به حد. شدند

 یم)  رهایناپذ ییجدا( آنها را  یکه ف یماده کوچک يها یطوط. کردند یپرواز م یبلکه به طور گروه ستند،یز یدو نم

 ریرنگ که ز يبزرگ تر خاکستر يها یو باالخره طوط یکوچک قرمز و آب يها یو طوط زرد و سبز يبا پرها دینام

 یزردرنگ ب يبزرگ تا هدهدها دیاز پرندگان سف. شد یم دهیبود د یبه ارغوان لیما یو سرشان صورت نهیبال و س

رنگ و سر سخت  ياسکله قهوه ا يمرغ ها. کوچک در پرواز بودند یلیهزاران گنجشک و سار و پرندگان خ. رواپ

پرندگان  نیهمه ا. رفتند یم رجهیگرفتن مار ، خوراك مورد عالقه شان ش يبرا ایکردند  یکه شادمانه قدقد م

روشن  ینشستند و با نگاه یبر شاخه درختان م ییصدتا يدر دسته ها یترس چیه یداشتند و ب یعیطب باًیتقر يرفتار

ممکن را  يو انواع صداها دندیخند یانداختند و م یراه م ادیو فر اهویه. دندییپا یاطرافشان را م طیمح اریو هوش

.کردند یم دیتقل

بلند  يشاخه ها يبر رو ن،یزم يبر رو دنیخز یو به سادگ دندیکوب یرا م نیزم زیهراس انگ يچند متر يسوسمارها

. ها کم خطرتر نبودندوجود داشتند که از آن زیکوچک تر ن ياز سوسمارها ياریانواع بس یداشتند ول زیجست و خ

.متنوع بودند اریبس زیانواع مارها ن

تر  انینمودند معموالً از همه کم ز یکه بزرگ تر بودند و خطرناك تر م ییکه آنها افتندیدر يها به زود يریکل

با  اهیس ي، مارها یزنگ يها، مارها یافع. توانست کشنده باشد یم یمار کوچک چند سانت کیکه  یدر حال. بودند
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 يزرد، ملخ ها يملخ ها. یو چه حشرات. بود ندهخطرناك و کش اریکه بس يو مار ببر يقهوه ا يشکم سرخ، مارها

. فراوان يحشرات بزرگ و پروانه ها د،یسنجاقک، ب ركیرجیمختلف، ج يبه اندازه ها ییطالق، مگس ها ریسبز ، ج

. رنگ که کشنده بودند وجود داشتند اهیپشمالو اغفال کننده و س یچندش آور به صورت موجودات يعنکبوت ها

که در علف ها  ییدر وسط گهواره ها گرید یگستراندند و بعض یدرخت ها م نیب یبزرگ اریبس يها تارها یبعض

 ییحفر کرده بودند اقامت داشتند و سرپوش ها نیکه در زم ییدر سوراخ ها هیخوردند و بق یشده بود تاب م جادیا

.بستند یند که پشت سرشان مسوراخ ها ساخته بود يبرا

درنده تعلق داشتند از کوچک  واناتیرده ح کیکه به  نیبا ا یوحش يگرازها. فراوان بودند  زیگوشتخوار ن واناتیح

که  یی، سگ ها نگوهاید. مانستند یگاو بود م کیکه به اندازه  ییپشمالو اهیو به گلوله س. دندیهراس یم ییصدا نیتر

جان  یصدها کالغ که بر تنه لخت درختان ب. کردند یعلف ها پنهان م انیود را در مبودند و خ یکامالً وحش

باد آنها را  انیحرکت بودند و جر یگسترده در هوا ب يکه با بال ها ییدادند و عقاب ها یحزن آلود سر م يقارقارها

.بردند یبا خود به همراه م

 يکانگوروها و خرگوش ها علف ها. داشتند یدور نگاه م توانایبا آن ح ختنیو گوسفندان را همواره از در آم گاو

کردند و کالغ ها  یرا طعمه خود م ماریب واناتیبره و گوساله و ح نگو،ید يو گرازها و سگ ها.  دندیجو یرا م دیمف

.بردند یآنها بهره م يهم از چشم ها

کردند و  یاسلحه شان را با خود حمل م نشایها تی، آنها در همه مأمور اموزندیب يراندازیها مجبور شدند ت يریکل

. کردند یرا هالك م نگوید ای یگراز وحش کیهم  یکشتند و گاه یاز درد م یخالص يرا برا واناتیاوقات ح شتریب

:کردند یفکر م يبچه ها با شاد

.واقعاً دلچسب است یزندگ نیا-
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بر پلک  شکرین رهیجوم مگس ها که همانند شمقابله با ه يخورد و برا یاز آنها افسوس زالند نو را نم کی چیه

ها چوب پنبه  ییایرفتند، به رسم استرال یو دهان و گوش شان فرو م ینیبه داخل سوراخ ب ایو  دیچسب یم شانیها

خزنده ، پاچه  واناتیاز ح شانیحفاظت ساق ها يبرا وبودند  ختهیکوتاه به لبه کاله شان آو ییرا توسط نخ ها ییها

 ینیبا زالند نو که سرزم سهیدر مقا. بستند یاز پوست کانگورو محکم م یینوارها لهیزانو به وس ریدر زشلوارشان را 

.واقعاً جالب بود شانیبرا دایدر دروگ یخطر بود، زندگ یآرام و ب

 آنها فرصت. و سرگرم کننده نبود ندیزن ها که به خانه و حول و حوش آن وابسته بودند آنقدرها خوشا يبرا یزندگ

نظافت ، شستشو و اتو کردن، و  ،يخانه مانند آشپز یدائم يو انجام کارها افتندی ینم ياسب سوار يبرا يو بهانه ا

جمع  يمردها برا. بود نیآنها واقعاً سنگ يو مگس ها، برا اكوقفه با گرما ، گرد و خ یاز بچه و مبارزه ب ينگاهدار

بهار بودند  لیکه هنوز در اوا نیروس ها وقت نداشتند و با او شکستن آن، آوردن آب و کشتن مرغ و خ زمیه يآور

 یدرجه حرارت نشان م 37گذاشته بودند هر روز  هیدر سا وانیکه در ا يالحراره ا زانیقابل تحمل بود، م ریگرما غ

.رفت یباال م 47درجه حرارت تا  نیو در آشپزخانه با بودن اجاق ، ا. داد

 يمر د،یچسب یجا به تن شان م نیبود در ا لندیوزیسرد و مطبوع ن يب هواکه مناس میمتعدد و ضخ يها لباس

 قهیانداخت که  يبه لباس چلوار یخانه برادرش اختصاص داده بود، نگاه دنیگردش خود را به د يکارسون که روز

از  یراهنیپ. بود دهیپوش دیبه مد جد یراهنیپاو خود . کرد یرا جارو م نیدامنش زم نییفشرد و پا یآن گردنش را م

.باز داشت قهیگشاد، کمر شل، و  يها نیو آست دیرس یم شیزانو ریکرم رنگ که تا ز شمیابر

.دیرس یلباس امل به نظر م نیشما واقعاً با ا ونا،یف-

 يو مبل ها یرانیا يها یکرده بودند اتداخت و قال یرا به رنگ کرم نقاش شیوارهایکه تازه د یبه داخل سالن او

.توجهش را جلب کرد متیران قو گ فیظر



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢١

:جواب داد یبه خشک یف

.برسم شتریمن وقت ندارم که به سر و وضعم ب-

را  تانیها راهنیپ. داشت دیخواه يشتریوقت ب دیکن یم يهستند و کمتر آشپز رونیحاال که مردها اغلب اوقات ب-

تواند تا  یگرما م. شد دیتان از گرما خفه خواهوگرنه در تابس دیدامن ها و کرست ها را کنار بگذار ریو ز دیکوتاه کن

.ده درجه باال برود

Criنینولیاز کر یراهنیملبس به پ ییموطال يبایزن ز ریبر تصو نگاهش nol i ne( ) یکه پرنسس اوژن( 

Eugeni e) دیکرد پرس یکه به آن اشاره م یو در حال. آن را مد کرده بود، ثابت ماند:

ست؟یک ریتصو نیا-

.ربزرگمماد-

ها مال کجاست؟ یمبل ها و قال نیو ا قتاً؟یآه حق-

.از مادربزرگم-

.دیتنزل کرده باش یلیرسد که شما خ یبه نظر م زیعز يونایواقعاً؟ ف-

:گفت يرا به هم فشرد و با خوددار شیداد لب ها یرا از دست نم شیوقت خونسرد چیکه ه یف

.دیرا بدان نیا دیشما با. واج کرده امازد یمن با آدم خوب. يکنم مر یتصور نم-

ست؟یشما چ ینام خانوادگ. پول یب یول-

.آرمسترانگ-

د؟یستیآرمسترانگ که ن کیاز شاخه رودر قتاً،یآه حق-

.بوده زیاسم پدربزرگ ما ن نیاسم برادر بزرگم است و ا کیرودر-
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:داد و گفت یتکانراندن مگس ها  يکارسون از جا برخاست کاله لبه پهنش را برا يمر

دوست داشته  یلیرا خ يپد یستیبا یپس شما م. ها سرتر است  يریاز کل یلیاعتراف کنم خانواده شما خ دیبا-

.دیرا از دست بده زهایچ نیهمه ا دیکه حاضر شد دیباش

:قاطع پاسخ داد یبا لحن يریکل ونایف

من دوست ندارم راجع به شوهرم صحبت . ندارد یبطوجه به شما ر چیمن به خودم مربوط است و به ه يکارها لیدل-

.با خواهرش یکنم حت

.دیبود از حدقه در آ کیتر شد و چشمانش نزد قیکارسون عم يکنار لب مر يارهایش

.دیشما واقعاً دل نازك هست-

آمد و  یم خدمت خانه بزرگ، اغلب به آنجا شیسرپ تیخانم اسم یول. نکرد دیرا از خانه آنها تجد دارشید گرید او

:نمود و گفت دییتأ یکارسون را در مورد لباس ف يمر يحرف ها زیاو ن

شما  يفرستم که آن را برا یکارگر م. کنم  یدارم که از آن استفاده نم یاطیچرخ خ کیمن در اتاقم  دیگوش کن-

کف  يه طرف هال که روچشمانش ب. ( جا از آن استفاده کنم نیتوانم هم یداشتم ، م اجیاحت يو اگر روز.  اورندیب

.دوست دارم یلیبچه ها را خ يمن سر و صدا) برگشت دیغلت یشادمانه م نیزم

. خارج بود يایتنها تماس با دن نیا. دیرس یم دایالنبون به دروگ لیاز گ يگار کیبار پست توسط  کیشش هفته  هر

رولز  يسوار کیو Tفورد کیخازن، سوار کردن م يمارك برا نیاز هم گریوانت د کیفورد،  ونیکام کی دایدروگ

به . کند یاز آنها استفاده نم یگیرفتن به ل يبرا سک چیوقت ه چیکه ه دیرس یبه نظر م یول. داشت اریدر اخت سیرو

.کارسون و آن هم به ندرت ياز مر ریغ
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Blامزیلیو ییبلو uey Wi l l i ams( ) مکاتبات و نامه ها تمام  ستیبا یکه با اداره پست بسته بود م يطبق قرارداد

به قطر سه متر  ییبزرگش که چرخ ها اریبس يگار. گرفت یکار شش هفته وقت م نیپخش کند و ا هیرا در ناح

« داد همراه با  یم يرا در خود جا مختلفمردم دهات  حتاجیشد و تمام ما یم دهیکش لیاسب اص 12داشت توسط 

نازك تر که  يها سهیغالت و ک يها سهینفت؛ ک يو بشکه ها نینزب ياو پر بود از خوار و بار ، بشکه ها يگار» پست 

که از  ییو لباس ها ياسباب باز ،يکشاورز لیوسا ،ینیزم بیس يها سهیک ،يچا يجعبه ها. شکر و آرد بود يحاو

Antهوردرن یانتون غازهمکاتبه به م قیطر hony Hordern( ) و باالخره همه آن . شد یسفارش داده م یدنیدر س

و . مودیپ یراه م لومتریاز چند صد ک شیروزانه ب امزیلیو يگار. و آورده شود دهیاز خارج خر ای یگیاز ل دیکه با چه

ها پاکت  یبعض. بودند گرینقاط د ياخبار مربوط به وضع هوا ژهیاخبار به و يایهمه از او جو دیرس یکه م ییبه هر جا

مفصل شان  ينامه ها یسپردند و بعض یبه دست او م یگیدر ل دهنیآ دیخر يپول بود برا يرا که حاو يمچاله ا يها

فقط دو ملک  یگیدر غرب ل. انداختند ینوشته شده بود م» پست « آن عبارت  يکه رو يا سهیبه داخل ک ماًیرا مستق

Bugelو بوگال نیتر کینزد دایوگدر. وجود داشت a( ) گسترده شده  ینیآن بود و آن طرف بوگال سرزم نیدورتر

.کرد یم افتیبار نامه ها را در کیبود که فقط هر شش ماه 

 ،یجنوب غرب يتا بتواند از تمام دهکده ها مودیپ یم چیرا به طور مارپ رهیاز دا یقوس بزرگ امزیلیو ییبلو يگار

کوتاه تر از  یراه. گشت یبر م یگیرفتن به طرف شهر دوباره به طرف ل يعبور کند و سپس برا یغرب و شمال غرب

را در  یرهگذران امزیلیاوقات و یگاه. واقع بود بورو يلممتریدر صد ک ( )Boorooکه شهر بورو رایمرحله اول، ز

هم اتفاق  یکار بودند، گاه يکه در جست و جو یمردان ای دارکنندگانید. کرد یسوار م یچرم یصندل يکنار خود رو

خواستند به  یبودند و م یرا که از کار خود ناراض يکشاورز کارگران ایافتاد که مسافران ، دامداران، خدمتکاران  یم
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کارگران و  یداشتند ول اریدر اخت یشخص يها لیاز مالکان اتومب یبعض. برد یبروند همراه خود م يگریمحل د

.آوردند یم يرو ییفرستادن نامه و جنس به بلو ایسفر  يخدمتکاران شان برا

نشست و شروع  تیخانم اسم یاطیکرد پشت چرخ خ افتیسفارش داده بود دررا که  ییپس از آن که پارچه ها ونایف

دار  نهیس شیپ یکتان يشلوارها. و خودش یمگ يسبک برا یگشاد از پارچه نخ ییلباس ها. به دوخت و دوز نمود

.اپنجره ه يبرا ییهال، و پرده ها يسرهم برا يمردان و لباس ها يبرا

.بود ندیخوشا اریتنگ و چسبان بس يو لباس هاها  یردامنیاز دست ز یخالص مسلماً

آموزش  يبرا یجک و هاگ. از همه پسرها فقط استوارت در منزل مانده بود. داشت يتنها و منزو یزندگ یمگ

پسر . کرد یم یمخصوص به خود زندگ ییایاو در دن. تر تنها بود شیبه دنبال پدرشان بودند اما استو ب يدامدار

عاشقانه  یکه مگ يباز. داد یم حیها ترج ختمورچه ها را به باال رفتن از در يتن و تماشاکه ساعت ها نشس یکوچک

بودند و باال رفتن  زیبا تنوع اعجاب آورشان سحر انگ ایاسترال يها پتوسیداشت چون که به نظر او اوکال یدوست م

مورچه ها وجود  يتماشا ایاز درخت  باال رفتن يبرا يادیدر هر حال وقت ز. به دنبال داشت ياریاز آنها مشکالت بس

دفن  يبرا ییچاله ها. آوردند یشکستند و به خانه م یکردند ، چوب ها را م یکار م ادیو استوارت ز یمگ. نداشت

گرفتند که عنکبوت ها  ادیآنها همچنان . دندیرس یکاشتند و به مرغ ها و خروس ها م یباغچه را م. کندند  یزباله م

باران کم شده بود، آب  زشیطرف ر نیاز چند سال به ا. دندیترس یهمه از آنها م نیبا ا یکشند ولو مارها را چطور ب

. با فصل بهار نبودند  سهیقابل مقا یبودند ول بایهنوز نسبتاً سبز و ز اهانیگ. و مخازن فقط تا نصفه پر بود نیینهر پا

:گفت یکارسون م يمر

.هم بدتر شود نیممکن است از ا-
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باد  هیژانو يها مهیدر ن. آشنا شدند لیدشوار رو به رو شوند با هجوم س یخشکسال کیکه با  نیا قبل از اآنه یول

 یکه به هر طرف م يدیباد شد. را در بر گرفت هیناح دیوز یبه جنوب م یکه از شمال شرق ( )Moonsoonمونسون

باران در نقاط  نیا یبود و گاه یتابستان يآسا لیس يآنجا دستخوش هجوم باران ها یفقط نقاط شمال یگاه.  دیوز

سال در ماه  نیدر ا. آورد یبه ارمغان م یدنیساکنان نگون بخت س يمرطوب برا یآمد و تابستان یفرود م يتر نییپا

.وقفه یو ب داریپا يبلکه رگبار میمال ینه باران. باران شروع شد هیژانو

به پشت آن بسته  یپر شده بود و دو اسب اضاف ینیش که به سنگا يبا گار امزیلیو ییبود بلو دهیآنها خبر رس به

ممکن  ریباران رساندن اجناس را به دهکده ها غ زشیکه ر نیخواست به سرعت و قبل از ا یاو م. دیبودف سر رس

:کرد الماع دیچیپ یم يگاریکه س یدر حال. کند سفرش را به انجام رساند

.رسد یطوفان مونسون فرا م-

 )آب کوپر) هم انباشته شده بود اشاره کرد يتر از معمول رو شیآذوقه که ب يها سهیترکه اش به کبا نوك  )

Cooper Diنایمانت اید ( )Barcoo، بارکو ( amant i na( ) باال آمده است و اورفلوOverpl ow( ) کرده و  انیطغ

Queenslلند زیهمه کوئ and( ) مردم مشکل  چارهیب. تر شناور شده استم یسانت 70تا  60حدود  ریدر ز يمرکز

.کنند دایجادادن گوسفندان شان پ يبرا یبتوانند محل مرتفع

که امکان داشت از  ییو پسرها گوسفندان را تا جا يپد. را گرفتند  شیآنها جلو یبود ول دهیو وحشت فرا رس ترس

 نیکرد و همراه فرانک و چند تا از بهتر نیاسبش را ز. به کمک آنها شتافت زیپدر رالف ن. رود بارون دور کردند

 یکه پسرها را همراه یو کارگران يشد و پد هسپاردو محوطه کنار رودخانه بارون ر هیتخل يبرا يشکار يسگ ها

 یسوار بر اسب. کرد یدامدار مطلع رفتار م کیپدر رالف مانند . مختلف روانه شدند يکردند به طرف محوطه ها یم

 راهنیپ. براق به پا داشت يبر تن و چکمه ها ریاز ج يکرده بود، شلوار سوار هیاو هد کارسون به يبود که مر
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 نهیبازش س قهیآرنج باال زده بود و  يرا تا رو شیها نیگرفته بود و آست انیبرف بدنش را در م يدیچسبان به سف

.اندینما یآفتاب زده اش را م

 شیکش دهیقامت کش دنیو با د. شده بود لیرنگ تشک يکستراز فالنل خا يشلوار کهنه و بلوز کیفرانک از  لباس

داد که  یاحساس به او دست م نیرفت، ا یکاج ها و شمشادها به آن طرف نهر م انیچابک در م انیکه سوار بر ماد

 شیاز هم جنس ها ییو چموش سوار بود که گو)  اهیو س دیسپ( ابلق  یفرانک بر اسب. اوست  ریاز اقوام فق یکی

پدر .  دندیپر یم گریکردند و به همد یو پارس م دندیدو یزده به هر طرف م جانیسگ ها ه. داشت بیغر ینفرت

را که همراه  یاو طرز سوت زدن. ممکن نبود ریاو غ يبرا يکار چیه. جدا کرد گریکدیرالف با ضربه شالق آنها را از 

از فرانک که  يتر شیو شالق را با مهارت ب شناخت یم زیخواند را ن یصدا سگ ها را به کار م زشو لر ریبا تحر

به رنگ  يزلندیکوئ کلیسگ پاسبان درشت ه. گرفت یبود به کار م ییایهنر کامالً استرال نیهنوز در حال آموختن ا

. داد و همه جا به دنبالش بود ینشان م شیبرده وار نسبت به کش یسگ ها بود، اطاعت شیشاپیکه پ یآب يخاکستر

 انیفرانک در م. بود يادیآدم بدبخت و ز کیاو واقعاً . کرد یم دییفرانک را نسبت به خودش تأرفتار سگ احساس 

او قبالً با تمام وجود آرزو کرده بود که زالند نو . را دوست نداشت دایدر دروگ یبود که زندگ یتنها کس يپسران پد

که اغلب اوقات به  ینیزم یوطه ها، سختمح نیوقفه در ب یب يآمد و شدها. یزندگ نیچن ينه برا یرا ترك کند ول

در او نفرت  نهایبغل شان کرد و همه ا یشد به عنوان همدم یکه نم یوحش يآن مجبور بود و سگ ها يرو دنیخواب

خم  يدرخت ها. داشت نهاندر خود پ ییعنصر ماجراجو یمتراکم نوع يابرها ریدر ز ياسب سوار یول. ختیانگ یم

.دندیرقص یشادمانه در سکوت مشده همراه با زمزمه باد، 
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بع بع  يترساند و صدا یآنها گوسفندان را م ورشیکرد و  یرها م عیرالف سگ ها را به طرف گله گوسفندان مط پدر

 ییشکافتند و آنها را دور هم جمع کرده ، به جا یپاسبان علف ها را م يفاصله سگ ها نیکرد و در ا یآنها را بلند م

.دادند یخواستند سوق م یکه م

 تیترب يآنها طور. را اداره کنند  دایدروگ یبه بزرگ یتوانستند ملک یم يبه کمک سگ ها بود که عده معدود فقط

محتاج  ییگونه راهنما چیبودند که به ه زهوشیمحافظت کنند و آنقدر ت یشده بودند که از گاو و گوسفندان به خوب

.نبودند

که  يکار. کرده بودند هیمحوطه را تخل کیک فرانک همه گوسفندان پدر رالف و سگ ها به کم دیکه شب رس یوقت

 هیکه در کنار دسته درخت در حاش یدر حال شیکش. بود اریبس يروزها یط یطوالن يمعموالً مستلزم رفت و آمد

. کرد یم یدوباره خود را قبل از شروع باران بررس تیامکانات فعال ینیگرفت با خوش ب یاز اسب م نیمحوطه ز

منتظر بود که پدر رالف به سر و  يزلندیبودند و سگ کوئ دهیعلف ها دراز کش انیدر م زانیآو يها با زبان ها سگ

و به طرف آنها  دیکش رونیگوشت کانگورو ب ياسبش تکه ا نیز نیطرف نیفرانک از خورج. گوشش دست بکشد

:فرانک غرولندکنان گفت .دندیآن را قاپ دندیپر یبه هم م یسخت بهکه  یپرت کرد و سگ ها در حال

.گرگ اند هیتر شب شیب ستندیسگ ن گرید نهایهستند ا یسگ ها وحش نیچقدر ا-

:جواب داد متیرالف با مال پدر

و  ار،یآماده، هوش. آنهاست عتیاست که در طب يزیبه آن چ کترینزد یلیکنم که رفتار آنها خ یمن تصور م-

گربه ها هم ) زد يلبخند. ( دهم یم حیشده ترج تیترب يرا به سگ هامن شخصاً آنها . یاهل شیو کم و ب. سرسخت

 یو سنگدل مانند پلنگ، اصالً نم یوحش ؟يکرده ا یتوجه چیپلکند به آنها ه یدور ساختمان م یوقت. نطورندیهم
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ب آنهاست تواند به خود ببالد که اربا یکس نم چیدر شکار فوق العاده اند و ه یول. شود کیبه آنها نزد یگذارند کس

.دهد یبه آنها غذا م ای

را به  یو باق دیخودش بر يتکه گوشت برا کی. دیکش رونیگوشت گوسفند و نان و کره ب يتکه ا نشیاز خورج بعد

گوشت فرو کرد  انیرا با لذت به م دشیسف يدرخت قرار داد و دندان ها کیتنه  ينان و کره را هم رو. فرانک داد

 )گالیدرخت و کی. آتش زدند يگاریس و دندینوش يجرعه ا يون مشک پارچه او آن وقت هر کدام از آب در

Wi gl a  يکه تسمه رو یبه آن اشاره کرد و در حال گارشیسر برافراشته بود، پدر رالف با س یکیدر آن نزد (

:کرد گفت یرا باز م شیپتو

. درخت دنبال کرد کیک هم او را تا نزدفران. را برداشت و به راه افتاد نشیز. دنیخواب يبرا یمطلوب يآه چه جا-

درخت  نیباتریخم شده بود، ز نینرم شان که بر زم يسبز کم رنگ و شاخه ها يبا برگ ها گالهایبه نظر همه، و

 رایدر حفاظ بودند ز يگریتر از هر درخت د شیآن ب ریشد آن دو در ز یاگر باران شروع م. بود ایاسترال نیسرزم

 گاریو س دیکش یکه آه م یپدر رالف در حال. مرطوب است ی کم برگ تر از درختان نواحمعموالً ایدرختان استرال

:دیپرس دیچیپ یخود م يبرا يگرید

درست است؟ د،یکن ینم یاحساس خوشحال ادیکه شما ز نیفرانک مثل ا نمیبب دییبگو-

.شد رهیبه او خ نیظن یبرگشت و با نگاه يبا او فاصله داشت به تند باًیکه تقر فرانک

دارد؟ ییخوشحال بودن چه معنا-

کدام سرحال به  چیپدر و برادرتان در حال حاضر خوشحالند، اما شما و خواهر و مادرتان ه. اورمیب تانیمثال برا کی-

د؟یرا دوست ندار ایاسترال ایآ. دیرس ینظر نم

.کنم دایپ یبتوانم راه نجات در آنجا دیبروم شا یدنیخواست به س یدلم م. منطقه را نیدر هر حال نه ا-
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:رالف لبخند زنان گفت پدر

.ستین یمکان خوب یدنیس-

.توانم از دست او خالص شوم یجا من به همان اندازه زالند نو گرفتار هستم و نم نیدر ا. دارد یتیچه اهم-

او؟-

و نگاهش را به  دیدراز کش نیزم يرو. ردیخواست دنباله اش را بگ یبود و نم دهیبود که از دهان فرانک پر یحرف

.برگها دوخت

فرانک؟ دیچند سال دار-

- سال22

د؟یتا به حال از پدر و مادرتان دور بوده ا ایآه بله، آ-

.نه-

د؟یدار يدوست دختر د؟یرفته ا یگاه به مجلس رقص چیه-

:بدهد تکرار کرد شیکه حاضر نبود لقب پدر را به کش فرانک

.نه-

.نگه دارد نیاز ا شیوانست شما را بپس نخواهد ت-

.او مرا تا لحظه مرگم نگاه خواهد داشت-

:لب گفت ریو آماده خواب شد و ز دیکش يا ازهیرالف خم پدر

.ریشب به خ-

آن روز با وجود يفردا
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.کنند هیتخل زیو آنها توانستند محوطه دوم را ن. نبود  ياز باران خبر ابر

آنها گله گوسفندان . گذشت یم دایدروگ یتا جنوب شرق یاز شمال شرق میمال يها يدو بلن یتپه با پست فیرد کی

 یم انیاگر آب نهر و رودخانه بارون طغ بیترت نیو بد. دادند يتپه ها قرار داشت جا يکه رو ییرا در محوطه ها

.ماندند یکرد از خطر مصون م

رفتند،  یقرار داشت م يخانه مباشر نییکه پا يکه فرانک و پدر رالف به طرف جاده ا یعصر ، هنگام يها طرف

.باران شروع شد

در عرض چند . میوگرنه ممکن است غرق گل شو میبتاز دیبا. اسب ها نفس تازه کنند میکه بگذار ستیفرصت ن-

گام  یاسب ها به سخت. شد لیتبد ياز گل و ال ییایمنفذ ناگهان به در یخاك نرم و ب. شدند سیهر دوشان خ هیثان

شل  نینهر که زم کیکه نزد نیرفتند تا ا یم شیآنها در علف ها پ. رفت یشان در گل فرو م يزدند و تا ساق پا یم

فرانک  یرفتند ول یم شیاسب ها که سبک شده بودند راحت تر پ. ندیو گل آلود بود مجبور شدند از اسب فرود آ

چهار دست و پا از کناره نهر . هم دشوارتر بود خی يرو دنیاز لغز یراه رفتن حت. توانست تعادلش را حفظ کند ینم

بود در  يبستر پر سنگ که معموالً آب آرام در آن جار. دندیلغز نییو سپس خود را رها کرده و به پا دندیبه باال خز

 يو ضربه کاله ها ادیاسب ها که از فر. دیرا شن شیخنده کش يفرانک صدا. کف گردان و پرخروش پنهان بود ریز

 یول. کنند  یمقابل را هم ط ییسرباال ندآمده بودند باالخره توانست جانیآمد به ه یبر کپل شان وارد م که سیخ

کرد  شنهادیپ شیکش. خوردند یکردند سر م یم یکنند و هر بار که سع دیفرانک و پدر رالف قادر نبودند از آنها تقل

به کمک آنها  یبود با طناب دهیها را بدون سوار د که اسب يهنگام پد نیدر ا یباال بروند ول دیدرخت ب کیکه از 

رفتن به  يرا برا يکه دعوت پد یتکان داد و در حال يزد و سر يرالف لبخند. را از مهلکه نجات داد اشتافت و آنه

:کرد گفت یخانه اش رد م
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.در خانه بزرگ منتظرم هستند یمتشکرم ول-

که پدر  رایز. دندیرا شن شیرا به اطالع او برسانند صدا شیشکه حضور ک نیکارسون ، قبل از ا يمر خدمتکاران

.تر بود وارد شود کیداده بود خانه را دور زده و از در جلو که به اتاقش نزد حیرالف ترج

:زد ادیبود فر ستادهیا وانیا يکارسون که رو يمر

.گل آلود يسگ پشمالو کیدرست مثل  دیوارد خانه شو دیتوان یکه نم يطور نیا-

.اورندیب میچمدانم را با چند تا حوله برا دییبگو دیخوب پس لطف کن-

.کرد یآورد تماشا م یم رونی، چکمه و شلوارش را از تن ب راهنیرا که پ شیکش یشرم چیه یکارسون ب يمر

.بدنش شد يسرگرم زدودن گل ها يداد و با حوله ا هیبه لبه پنجره باز سالن تک شیکش

:کارسون گفت يمر

.ام دهیکه تاکنون د دیهست يمرد نیباتریشما ز کاسار،یالف دوبرر-

. ادندیز رلندیدر ا افهیمردان خوش ق. آنان است يرلندیحتماً به خاطر رگ ا. قدر فراوانند نیا بایز يها شیکش چرا

 يدخترهابندم که تمام  یشرط م. شان فرار کنند تیشوند که از عواقب جذاب یم شیکش لیدل نیهم آنها به ا دیشا

.به شما نظر دارند یگیل

:با خنده جواب داد او

کمتر از پنجاه سال  يها شیکش. اعتنا باشم یب شهیگرفته ام که نسبت به دختران عاشق پ ادیمن مدت هاست -

فقط  یول. کنند یسال معموالً توجه آنها را جلب م یکمتر از س يها شیکش یاز آنها هستند ول یمورد توجه بعض

.زندیکوشند توجه دختران را برانگ یها هستند که علناً م پروتستان

.گذاشت در همان جا نگه داشت شیکش نهیکارسون خود را صاف کرد و کف دستش را بر س يمر
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 )سیباریس یدرست مانند اهال د،یدان یم. دیده یبه سؤاالت من جواب نم میوقت به طور مستق چیشما ه-

Sybari t e طور برنزه  نیبدنتان ا يهمه جا د،یریگ یکه حمام آفتاب هم م نیمثل ا. دیرس یبه نظر م اشیع (

است؟

 يمر يموها انیفرود آورد و خنده اش در م يکرد لبخند زنان سر یرا باز م راهنشیرپیز يکه دگمه ها یدر حال او

درست مانند مجسمه  ستاد،یافتاد چند قدم به عقب رفت و صاف ا نیبر زم یراهنیپ ریز یکارسون پراکنده شد و وقت

Praxiتلیپراکس t el e( ) کرد یم شیو تماشا دیچرخ یاو م ربه دو یشتاب چیه یکارسون ب يو مر.

توانست  یکارسون م يمر دید یکه م نیدر او به وجود آورده بود و اکنون از ا یو شوق جانیروز گذشته، ه دو

شناخت و  یم یاو را به خوب شیکش یول. کرد یم دیدحالت او را تش نیکرده، باشد ا یاز آنچه تصور م رتریپذ بیآس

:ندارد اگر از او بپرسد شیبرا يگونه خطر چیدانست ه یم

کنم؟ يکه من با شما عشقباز د؟یکن يریگ جهیچه نت دیخواه یم-

.دیبه خود داد و خند یبه او انداخت ، تکان یکارسون نگاه يمر

دهد  یبه زن، آزارتان م اجیاحت ایآ.کنم  لیرا به شما تحم يوارعمل ناگ نیکنم که چن یهرگز تصورش را هم نم-

رالف؟

:به عقب انداخت و گفت زیآم ریتحق یسرش را با حالت شیکش

.نه-

د؟یعاشق خودتان باش دیشا-

.گریکم تر از هر کس د-

.جالب است-
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:گفت نیبا تمسخر چن) او لنگه در را فشار داد و وارد سالن شد )

!کاساریدوبر نالیدرالف، کار-

خواست  یم ییکه گو یرا به حالت شیگوش دارش افکند و مشت ها ی، خود را بر صندل شیدور از نگاه نافذ کش یول

.را دفع کند ، گره کرد ریتقد يها ییجو زهیست

سرش  ریرا ز شیکه دست ها یچمن ها رفت و آنجا در حال يفرود آمد و به سو وانیا ياز پله ها ان،یرالف، عر پدر

بود و  کیتار اریهوا بس. و پوست بدنش را به قطرات ولرم و نافذ باران سپرد دیبسته دراز کش یگذاشته بود با چشمان

.کرد ینم کیاو را تحر زیچ چیوجود ه نیبا ا

 يپد یوقت. شد يبه طرف خانه بزرگ جار يو به زود دیرس يخانه پد يآب به آستانه ستون ها. کرد انیطغ نهر

:گفت يکارسون برد او با خونسرد يمر يخبر را برا نیاهراسان 

.دیفردا خواهم د-

فروکش کرد و  جیدو هفته بعد آب به تدر. کردند  دییکارسون را تأ يمر يها ینیب شیپ دادها،یرو شه،یهم مانند

.کردند دایشان را پ یشگیرودخانه ها و نهرها دوباره وضع هم

.باال رفت هیدرجه در سا 45درجه حرارت تا  دوباره در آسمان ظاهر شد و دیخورش

بودند و درختان شسته و  دهیزد سر به آسمان کش یکه چشم ها را م ییها پرپشت و بشاش، درخشان مانند طال علف

باز گشتند و شاخ و برگ درختان را  شهیاز پناه گاهاشان حراف تر از هم یطوط يدسته ها. دندیدرخش یغبارگرفته م

.کردند نیمز یکمان نیبه رنگ
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 نیبه ا شیو خاطرش آسوده بود که مافوق ها. النبون بازگشته بود لیاش به گ یمذهب فیرالف به انجام وظا پدر

 دهیقلبش آرم يبر رو نگیاسترل رهیبه مبلغ هزار ل یچک دشیسپ راهنیپ ریچون در ز. رندیگ یاو سخت نم بتیغ

.ردک یم ریآن عرش را س دنیو اسقف مطمئناً از د. بود

 یعنی يمرکز هیها در برابر عادت مرسوم مردم ناح يریخود برگشتند و کل یشگیهم يبه چراگاه ها گوسفندان

شدند و اغلب کارها را قبل از ظهر انجام  یم داریآنها ساعت پنج صبح از خواب ب. خواب بعدازظهر سر فرود آوردند

پراند و  یاز خواب م يآنها را لحظه ا یناگهان يها رزهل یهرفتند و گا یاز حال م زانیدادند و بعد از ناهار عرق ر یم

. شد یرسم شامل زن ها در خانه ، و مردها در محوطه م نیو ا. دوباره تا ساعت پنج بعدازظهر مدهوش بودند

 وانیا يآزاد رو يگرفتند و بعد از غروب آفتاب شام را در هوا یم یعصر سر و سامان ينا تمام طرف ها يکارها

که درجه  ییگو. گرم بود اریآورده بودند چون در تمام طول شب هوا بس رونیتختخواب ها را هم ب. ندکرد یصرف م

گوشت گوساله جزو خاطره ها شده . درجه تنزل نکرده بود 37در تمام مدت شبانه روز از  شیپ يحرارت از هفته ها

.کردند یاستفاده م داشتدن نشد و خطر فاسد ش یکه زودتر تمام م يآنها فقط از گوشت بره ها. بود

.و کباب دهیگوسفند، گوسفند جوش يکتلت گوسفند ، راگو. به ستوه آمده بودند یکنواختی نیاز ا گرید

. النبون فرستادند لیگ يآنها را به مدارس شبانه روز. و استوارت دگرگون شد یمگ یزندگ هیماه فور لیدر اوا یول

مدرسه  دیبه سن مدرسه برسد با زیاظهار کرد به محض آن که هال ن يپد. تر وجود نداشت کیچون مدرسه نزد

Blرزیبالك فر يمکاتبه ا ackf r i ars( ) و استوارت به درس  یدر حال حاضر چون مگ یول. را شروع کند یدنیس

Holکراس یداد که آنها را به صومعه هال یم حینظر معلمان عادت کرده بودند ، ترج ریخواندن ز y Crossb( 

با وجود  یبه عالوه ف. شد یکارسون پرداخت م يمخارج مدرسه آنها با سخاوت از طرف مر. بفرستد) مقدس  بیصل

.کند لیرا بر آنها تحم يکه بتواند مقررات مدرسه مکاتبه ا ودهال ، گرفتار تر از آن ب
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 نیداشت و تنها زم اجیبه آنها احت دایچون دروگ. کنند لیترك تحص یگرفته شد که جک و هاگ میهمان آغاز تصم از

.آنها جالب بود يبرا

و  دایدر دروگ یزندگ يها يبعد از دشوار. داشتند یآرام اریبس یزندگ) مقدس  بیصل( و استوارت در صومعه  یمگ

.نمود یم ریدلپذ اریبس طیمح نیدر ا یزندگ نیبا مدرسه ساکردهارت واها سهیمخصوصاً در مقا

زن  نیاو هستند و عمع آنها ثروتمند تر یدو بچه تحت سرپرست نیبود که ا رالف به گوش راهبه ها رسانده پدر

گشتن  رهیاستوارت به انزوا و عادت خ اجیگشت و احت ریبه تقوا تعب یحجب مگ نیبنابرا. ولز تازه جنوب است هیناح

 اریاد شاگردان بسواقعاً آرام و تعد يصومعه جا قتیبه ارمغان آورد ، در حق شیبرا» مقدس «  کیاو به خالء لقب 

 چیه یکنند ، ب يرا رهسپار شبانه روز شانیداشتند بچه ها یثروتمند که قدرت مال يچون خانواده ها. معدود بود

با  کیبار ییصومعه سرشار از عطر گل و روغن بود و راهروها. دادند یم حیالنبون ترج لیرا بر گ یدنیس يدیترد

.داشت دسقف بلن

سرشان  یکس. در کار نبود  يترکه ا. داشت انیجر ینازک اهیدر پس پرده تور س یزندگ خفه و آهسته بود و صداها

 یاتاق. کرد یم ییرایآمد و در منزلش از آنها پذ یم دارشانیاو مرتب به د. و پدر رالف اغلب آنجا بود دیکش یداد نم

 شیتازه برا یروتخت کیرده و آن را عوض ک يداشت و پرده ها میاختصاص داده بودند رنگ سبز مال یرا که به مگ

فکر . دیخواب یدر آوردند، م يکه اول به رنگ کرم بود و بعد آن را به رنگ قهوه ا یاستوارت در اتاق. بودند  دهیخر

بود و  یفرع يحضور او مسأله ا ییگو. کرد یرا چندان به خود مشغول نم شیاو ذهن کش تیو رضا یخوشبخت

 نیگاه در ا چیدانست، به عالوه ه ینم یاش را به مگ یدلبستگ لیرالف دل پدر. نزاکت يهم از رو نشدعوت کرد

.کرد ینم یمورد از خود سؤال
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 دهیاعضاء خانواده د ری، جدا افتاده از سا» به خاطر دختر بودنش  دیشا« غبار آلود  ستگاهیبار که او را در ا نینخست

از جمع خانواده جدا افتاده بود  زیمورد فرانک که او ن در یول. در دل به او احساس کرده بود  یبود، ترحم و شفقت

بدون  یو روح کیتار یراند، دل ی، توجه و عالقه را از خود م نکدر وجود فرا يزیچ. کرد یابراز نم یتوجه شیکش

 زیسحرانگ شیرنگ موها. گذاشت یم ریعلتش را بداند بر او تأث شیآن که کش یب یمگ ؟یو مگ. درون ییروشنا

 شتریو از همه ب. و جذاب تر بود اتریآورد، گو یمادرش را به خاطر م يبایکه نگاه ز نیبا ا شیلت چشم هابود و حا

 نیو با ا عیمط. به زن کمال مطلوب او بود کینزد شیکه از نظر کش یتیشخص. خود کرده بود فتهیاو را فر تشیشخص

نرمش و اطاعت محض بود و مسلماً تمام نداشت، همه اش  ییجا یو نافرمان انیطغ یدر سرشت مگ. همه مقاوم

.افتی یدر محدوده سرنوشت زنانه اش تکامل م اتیخصوص نیعمرش او با هم

 یدلبستگ نیتر علت ا قیعم يا وهیاگر او به ش. نبود یکاف یاو نسبت به مگ شیستا هیتوج يبرا لیدال نیهمه ا نیا با

است از عوامل زمان،  یبیغر ختهیاس او به دخترك آمبرد که احس یم یپ دیکرد ، شا یجست و جو م شیرا در خو

به وجود  یاو خالئ یموضوع در زندگ نیو ا ددا ینم یتیکس به دخترك اهم چیه. او یشخص اتیمکان و خصوص

دخترك  ی، از عشق و دلبستگ تیو آنجا در کمال امن ابدیتوانست در آن راه  یم شیکه کش یآورده بود ، خالئ

حسن  ای یزندگ وهیش يبرا يگونه خطر چینبود و ه شیب يچون او هنوز دختر بچه ا. ر شودنسبت به خود برخوردا

مشکل بود  رفتنشیکه پذ نیبود و باالخره با ا ییبایز فتهیش شیبود و کش بایز. نداشت شیشهرت او به عنوان کش

. ببرد انیوانست آن را از مت یهم نم شیخدا یکه به گمان او حت یخالئ. کرد یاو را پر م یهم خالء زندگ یاما مگ

.بود یو جوهر عاطف یمگر وجود دخترك که سرشار از گرم

باران کند، تمام وقت آزادش را به  هیآن که دخترك را هد يها را نرنجاند، به جا يریکل هیکه بق نیبه خاطر ا شیکش

که به خاطر  نیاز ا شتریکار ب نیو ا. کرد یاتاق او م نیو وقتش را صرف تزئ شهیداد و ساعت ها اند یاو اختصاص م
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پا  شیپ يزهایچ. بود شیجواهر گرانبها ستهیشا بایز يآراستن جعبه ا يبرا ییخوشحال کردن دخترك باشد، گو

.نبود یمگ قیافتاده هرگز ال

 یاز همه آنچه که در ملکش م رینظ یب ياریکارسون با هوش يمر. دندیرس دایها به دروگ نیآغاز ماه مه، پشم چ در

از چشم او  زیچ چیه. انهیتاز ریگرفته ، تا صف ینیپشم چ يگوسفندان به طرف چادرها تیاز هدا. شت آگاه بودگذ

.ماند یپنهان نم

مبل دسته دارش تکان  يآن که از رو یرا نزد خود فراخواند و ب يپد ،یچند روز قبل از ورود کارگران فصل او

.داد حیاو توض يرا مفصالً برا شیبخورد، همه خواسته ها

در شگفت  ینیپشم چ یقسمت 26 بانیدر زالند نو خو گرفته بود در آغاز از وسعت سا ینیکه به روش پشم چ يپد

.دندیچرخ یشده بود که کارها و ارقام در مغزش م جیگ يبعد از گفت و گو با خواهرش طور نکیو ا. شده بود

 یم ینیپشم چ نجایدر ا زین لیب لیو ب بانید بانید دمانن گریبلکه گوسفندان امالك د دا،یتنها گوسفندان دروگ نه

و . سنت بود کی یدسته جمع ینیپشم چ. بود دایطاقت فرسا در انتظار ساکنان دروگ يگونه کار نیشدند و بد

 شتریب یول. جستند یمختلف آن شرکت م لیوسا هیتهدر  زیبردند خود ن یبهره م دایکه از امکانات دروگ یدامداران

 اجیآوردند و آذوقه مورد احت یخود را به همراه م يدامداران آشپزها. بود دایک به دوش کارگران دروگش یکارها ب

.بزرگ بود یآن همه آذوقه خود مشکل هیته یکردند ول یم نیتأم دایشان را از مغازه دروگ

کمتر . کردند زیها را تمبود آماده شدند و آشپزخانه ها و حمام  افتهیکهنه که به آنها اختصاص  یچوب يها ساختمان

.داد یها سخاوت به خرج م نیآنقدر در برابر پشم چ دایبه اندازه دروگ یملک

بود که  یتیتنها فعال نیو چون ا. کرد یافتخار م» ملک معروف « و شهرتش به عنوان  يبه مهمان نواز دایدروگ ملک

.داشت یروا نم یگونه امساک چین هجست در مخارج آ یمالکان منطقه در آن شرکت م ریکارسون با سا يمر
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داشت،  اریدر اخت یکارگران فصل يرا در تمام منطقه ولز نو جنوب برا ینیمرکز پشم چ نیکه بزرگ تر دایدروگ

هزار گوسفند  صدیاز س شیب. ، هاو  یمانند جاک یکارگران. دیگز یآنها را بر م نیو آزموده تر نیهمواره مجرب تر

دادند و خود رهسپار  یم يجا مانکاریکهنه فورد پ ونیسپس کارگران بسته ها را بر کامکردند و  یم ینیرا پشم چ

.شدند یم دیکار جد

Petتیپ ریاو همراه با دامدار پ. به خانه باز نگشته بود شیاز پانزده روز پ فرانک e( )  ، گله  کیملقب به بشکه

 نیشد به دورتر یم دهیالغر و چموش کش یحمل آذوقه که با اسب يدوچرخ سبک برا يگار کیسگ، دو اسب و 

آنها را از هم جدا  جیو در راه بازگشت به تدر دمحصور سمت غرب رفته بود ، تا گوسفندان را باز گردان يمحوطه ها

گوسفندان به هنگام  عیسر يبا جمع آور یوجه تشابه چیکند و خسته کننده که به ه يکند، کار يکرده و دسته بند

و  يمختص به خود داشت که در آن گوسفندان را دسته بند يدار نیمحصور ، محوطه پرچ يضاهر ف. نداشت لیس

نوبت شان فرا  جیقرار داده بودند تا به تدر گریهم در برابر هجوم گوسفندان د یمانع دندکر یم يعالمت گذار

ز چند هزار گوسفند در خود ا شیتوانستند در آن واحد ب یوابسته به آن نم ساتیو تأس ینیپشم چ بانیسا رایرسد، ز

 يبرا یاپیپ يبود و آمد و شدها شکلم اریبود بس دهیها به اتمام نرس نیکه کار پشم چ یتا هنگام یزندگ. دهند يجا

.نگذشته بودند ادامه داشت غیت ریکه هنوز از ز یشده با گوسفندان ینیگوسفندان پشم چ ییجابه جا

مشغول  ینیزم بیپوست کندن س ریناپذ انیبه کار پا ییکنار ظرفشوفرانک داخل آشپزخانه شد، مادرش در  یوقت

:گفت یاو با شادمان. بود

.مامان من برگشته ام-

.شکمش را مشخص کرد یاو برگشت و حرکتش برآمدگ يبه سو یف

.که فرانک در خارج از خانه گذرانده بود نگاهش را نافذتر کرده بود يهفته ا دو
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!من يآه خدا-

و چهره اش از شرم گلگون شد و . او در آنها به وجود آورده بود از دست داد دنیرا که د یش شعفمادر چشمان

بند پف کرده اش، قرار  شیپ يکه لباس ها قادر به پوشاندنش نبودند رو يزیپنهان کردن چ يبرا ییدستش را گو

.داد

:زد ادیفر دیلرز یکه از خشم م یدر حال فرانک

.فت دسته گل به خرج دادهکثا ریبز پ نیباز هم ا-

گونه  نیکه تو هم هم یبدان دیو با یمرد هست کی گریتو د. یطور حرف بزن نیدهم ا یفرانک من به تو اجازه نم-

، به  ییگو یتو به پدرت ناسزا م یوقت. ستین یفیوجه کار کث چیقابل احترام است و به ه جهینت نیا. يآمده ا ایبه دن

.یکن یم نیمن هم توه

:زد ادیفر یاغیو  انگریکرد عص یکه دهان کف کرده اش را خشک م یدر حال کفران

.تو را راحت بگذارد ستیبا ینه او حق نداشت، م-

:حوصله تکرار کرد یخسته و ب یبا لحن یف

گرفته  میآن تصم کیکه در  ییچشمان روشن و خسته اش را به فرانک دوخت، گو.( ستین یفیکار کث نیا یول-

.باشد یآورد نم یکه به وجود م یتر از محصول فیکار کث نیا)  دیبر شرمش غالب آ شهیهم يبود برا

و جک  یرفت که باب و هاگ یبرگشت و به اتاق. نتوانست نگاه مادرش را تحمل کند گریبار فرانک سرخ شد و د نیا

شان حضور او را به  یتفاوت یبا ب کیبار يلخت ، تخت خواب ها يوارهاید. کردند یم یمشترکاً در آن زندگ

به آن حرارت بخشد، انتظارش را  یهمدم دآن که وجو یاش ب هودهیثمر و ب یبستر ب. زننده مبدل کردند يتمسخر

.دیکش یم
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، و  ییاز زلف طال يهاله ا انیدر م یخسته، نوران يبایبا خطوط ز يگاه چهره مادرش را به خاطر آورد، چهره ا آن

.او و آن بز پشمالو گذشته بود نیب یوحشتناك شب تابستان يه در گرماآنچه ک جهیشادان از احساس نت

شده بودند، از  رهیکه بر او چ یکیتوانست مادرش را از افکار تار یرا از خود براند، او نم شهیاند نیتوانست ا ینم او

 یارج از حوزه آگاهافکار را به خ نیشد که ا یاکثر اوقات فقط موفق م. اش جدا کند یعیو طب یجسمان يخواهش ها

عمل مرموز را با آن  نیگذارد و ا یم شیرا به نما شیران توضوح شهو نیکه مادرش با ا یهنگام یاش سوق دهد ول

. شود و تحمل کند میتوانست آن را به تصور در آورد، تسل یچطور م د،یکش یچرب و لغزان به رخ او م وانیح

آن  يورا یباکره ، مقدس و پاك و دست نخورده تصور کند، زن میبود که مادرش را مانند مر نیفرانک ا يآرزو

فکر از  نیکشاندن ا يو به نابود. » ! دادند یگناه تن م نیبه ا ایکه همه خواهرانش در سراسر دن نیگو ا« . فیعمل کث

داشت که  جایجنون در امان بماند احت نیکه بتواند از ا نیا ياو برا. داد یطرف مادرش او را به طرف جنون سوق م

به  یخوابد و هرگز هم در طول شب حت یم ناكو وحشت ریدر کنار مردك پ ییتصور کند مادرش در کمال پارسا

...آه خداوندا. زنند یدست نم گریگردند و به همد یبر نم گریطرف همد

:ه و گفتسر تخت را با دستانش له کرد یمس لهیاراده م یاو را به خود آورد و مشاهده کرد که ب يفلز يصدا

.یستیکه تو پدرم ن فیح-

.کرد شیاز آستانه در صدا یف

فرانک-

. باران خورده  يدرخشان و مرطوب مانند ذغال ها اه،یس یمادر برگرداند ، چشمان يچشمانش را به سو او

:غرولندکنان گفت

.کشمش یباالخره م-
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:نشست گفت یکه کنار تخت م یدر حال یف

.کشت یواهو مرا هم در همان حال خ-

:گرفت به سرعت جواب داد یسرچشمه م دیام کیکه از  یجانیبا ه او

.نه تو را آزاد خواهم کرد-

 ینم یول دیآ یتوهم تو از کجا م نیخواهم بدانم ا یمن م. خواهم آزاد باشم یتوانم و نم یوقت نم چیفرانک من ه-

 یسع شهیچرا هم ،يانداز یبه گردن من و پدرت مآن را  ریچرا تقص یول یستیدانم که تو خوشبخت ن یمن م. دانم

 یم حیمن ترج) و نگاهش را به فرانک دوخت ختاندا شیبه دست ها ینگاه( ، چرا؟  یرا مشکل کن زهایچ يدار

 کیکه تو  دهیفرانک، وقت آن رس. کنم که ضرورت داشته باشد یفکر م یول میرا به تو بگو نیدادم که الزم نباشد ا

 دایدر دروگ. یرا شروع کن يتازه ا یخودت زندگ يو برا ی، ازدواج کن یخودت دست و پا کن يدوست دختر برا

تو را داشته  عتیرسد که آنها طب یبه نظرم نم. ستمیلحاظ درباره برادرانت نگران ن نیاز ا من. میدار یکاف يجا

.یکرد که به من فکر کن یواهنخ دایوقت پ گرید يازدواج کرد یو وقت. يهمسر دار کیبه  اجیتو احت یول. باشند

بود  دوارینشست و ام قهیدق 5از  شیب یف. سرش را از مادرش برگردانده بود و حاضر نشد با او رو به رو شود فرانک

.، بلند شد و از اتاق خارج شد دیسپس آه کش. دیبگو يزیکه فرانک چ

پنجم فصل

النبون با مسابقات  لیرفت جشن ساالنه گ یفرو م یانکه منطقه در خواب زمست یها ، هنگام نیپشم چ متیاز عز پس

شد و جشن ها به  یساالنه محسوب م يجشن ها میواقعه در تقو نیمهم تر نیا. آزاد آغاز شد يدر هوا یاسب دوان

.دیکش یمدت دو روز طول م
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را تا  سیروکارسون رولز  يمجبور شد همراه مر يجشن ها چندان مساعد نبود و پد نیشرکت در ا يبرا یف حال

کارسون را به سکوت مطلق  يشد مر یموفق م شهیزنش، که هم یبانیاز پشت يالنبون براند، بدون برخوردار لیگ

 یتیو او را در وضع. کند یرا خاموش م اهرشناشناخته خو یلیبه دال یمتوجه شده بود که تنها حضور ف يپد. وادارد

.دهد یتر قرار م نییپا

شده بودند همراه با  دیبه مرگ تهد ستهیشا يپسرها که در صورت نداشتن رفتار. ودندآماده رفتن به جشن ب همه

. کرد متیعزTفرانک صبح زود با فورد یگرفتند ول يجا ونیو خدمتکاران در کام تیتام، خانم اسم م،یپت، ج

 یشخص لیبه دال کارسون يمر. شرکت کنند تشب را در شهر بگذرانند تا بتوانند در مسابقا یستیبزرگ تر ها با

و فرانک سفارش کرد که دعوت او را  يبه پد یگذراندن شب در خانه او رد کرد ول يدعوت پدر رالف را برا

و کت نزد  ینیم ت،یخانم اسم یندانست که کارگران و تام باغبان، شب را کجا گذراندند ول یکس. رندیبپذ

.اقامت کردند یلیدوستانشان در گ

کرد و سپس به بار هتل  عتیداشت مشا اریدر اخت الیاتاق که هتل امپر نیش را تا بهترخواهر يپد 10ساعت  حدود

.آبجو در دست داشت یوانیبود و ل ستادهیکه ا دیرفت و در آنجا فرانک را د

:به او گفت یمهربان با

آزاد،  يدر فضا ناهار یمهمان يرا برا يقبل از شروع مسابقات عمه مر دیمن با. را مهمان من باش  يبعد يآبجو-

.دارم یبه دلگرم اجیمشکل، احت نیتحمل ا يکنم و بدون وجود مادرت برا یهمراه

. بس دشوار است ي، کار مییایب رونیسلطه آن ب ریاز ز میکن یکه واقعاً سع یکردن بر عادت و ترس تا هنگام غلبه

ت در مقابل همه افراد حاضر در، و نتوانس ستیفرانک متوجه شد که قادر به نشان دادن عکس العمل دلخواهش ن
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 د،یمانده بود الجرعه سر کش وانشیآنچه را که در ل نیبنابرا. صورت پدرش بپاشد يرا رو السشیگ اتیبار، محتو

:داد و گفت لیتحو یزورک يلبخند

.قرار دارم میمتأسفم بابا، من با رفقا-

.رفتار کن که به گوش مادرت نرسد يطور يدو اگر مست کر. و خرجش کن ریرا بگ نیا ایب یول. خوب پس برو-

کرد که آن را  یکه آرزو م یدر حال. کرد یکه پدرش کف دستش نهاده بود نگاه يا رهیبه اسکناس پنج ل فرانک

گذاشت و  بشیآن را تا کرد و در ج. شد رهیعادت بر او چ گریبار د کی یول. تکه تکه کرده، به صورتش پرتاب کند

.آهسته، بار را ترك کرداز پدرش تشکر کرد و 

طرف به ساعتش وصل  کیکه از  ییطال ریزنج. بود دهیدگمه دار پوش قهیبا جل یلباسش را به رنگ آب نیبهتر يپد

 شیآهار قهیبه  یبود دست نیالورنس مز زیکشف شده از مزرعه زرخ ياز طال یبا تکه کوچک گریبود و از طرف د

، ندرتاً به شهر  داینه ماه اقامتش در دروگ طولدر . ه اطراف بار انداختب یچهره آشنا نگاه يو در جست و جو دیکش

از  کیدر هر  یاو عزت و احترام مخصوص یکارسون و وارث فرض يبه عنوان برادر مر تشیموقع یآمده بود ول

مشروب  دنیاو را به نوش ياریمردان بس. شناختند یبه ارمغان آورده بود و همه او را م شیبرا یلیاز گ شیدارهاید

.و فکر فرانک را از مغزش خارج کرد افتیدوستانه  یاو خود را در جمع يزود هدعوت کردند و ب

 چیکارسون ه يبافته شده بودند، با وجود ثروت مر یبه دو روبان آب نیبه صورت دو طناب کلفت مز یمگ يموها

مخصوص  يکه روپوش سرمه ا یو در حالا. دهد شیمجعد آرا ياو را با حلقه ها سوانیحاضر نشده بود گ يراهبه ا

آنها به . کرد یصومعه را ط يراهبه ، چمن ها کیسکرت هارت را به تن داشت به دنبال  يشبانه روز يشاگردها

همه عالقه  نیاز ا شیکش. سپرد دیپرست یرا م یرفتند و آنجا راهبه او را به خدمتکار رالف که مگ شیطرف خانه کش

 نیاز ا شهیبه دختر بچه ها نداشت و هم يگونه عالقه ا چیمعموالً ه یچون آن( جب بود دچار تع یخدمتکارش به مگ
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اوه به  -بود او جواب داده بود  دهیعلتش را پرس یو وقت) داشت  تیبود شکا کیبه مدرسه نزد شیکه خانه کش

 یبه شوخ شیکش -فرشتگان  يهم رنگ عسل است، درست هم رنگ شراب افسانه ا شیاست که موها نیخاطر ا

:گفته بود

و به دنبال  دیدوست داشته باش شیرا به خاطر رنگ موها يموجود دیتوان یموها که جان ندارند ، شما نم یاوه آن-

 يپافشار شتریداده بود ب حیترج شیشده بود که کش یجانیوارد چنان بحث پره شیبه کمک زبان اسکاتلند یآن آن

.نکند

 ینگذارد، اگر آن یوقع دیگو یرا بفهمد و به آنچه که او م ید زبان مخصوص آننکن یاوقات بهتر بود که سع یگاه

اش معطوف است، تا  ندهیبه آ شتریترحم ب نیخواست بداند که ا یاو نم. کرد یاحساس م ینسبت به مگ یشفقت

.گذشته اش

 يکه دستش را به سو یلو در حا. دیلرز یکه در بار ، با پدرش داشت به خود م يهنوز از برخورد. وارد شد فرانک

:برد گفت یم شیپ یمگ

.برم یمن تو را به جشن م یمگ ایب-

:کرد شنهادیرالف پ پدر

.شما را به جشن ببرم يچطور است من هر دو-

 دانیجشن در ساحل بارون در کنار م. کرد  یم ریداشت در عرش س یم زشانیکه عز يدست در دست دو مرد یمگ

هنوز کامالً خشک نشده  نیگذشت زم یشش ماه م لیشدن س يکه از جار ي، با وجود بر پا شده بود ياسب سوار

که در آنجا نمونه  ییدر پشت غرفه ها. مبدل کرده بود يشرکت کنندگان آن را به ورطه پرگل وال يبود و لگدها

ده بود که مملو از برپا ش ییگذاشته بودند، چادرها  شیاز گوسفندان ، گاوها و ماده بزها را به نما ییبایز يها
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 يو لباس ها ي، روسر ینیریش دارانیکه به خر ییسبدها يهر سه نفر به تماشا. بود یدست عیآذوقه و صنا ،یخوراک

 کی گریدر طرف د. کردند مشغول شدند یعرضه م يشده ، سگ و گربه و قنار يلدوزگ يدست باف ، سفره ها

با دم کوتاه  ییآنها سوار بر مرکب ها. داده بودند بیر ترتسوارکاران جوان دختر و پس يبرا یمسابقه اسب دوان

.رفتند یم لهیاسب ها بودند، دف هیخودشان شب یداوران که به نظر مگ أتیشده در برابر ه

تکان  میوزش نس نیبلند که تور نازك اطراف آنها با کوچک تر ییبا کاله ها ،يسوارکار ملبس به لباس سوار زنان

 تیوضع نیتوانست در چن یم یبا خود فکر کرد ، چطور زن یمگ. اسب نشسته بودندطرف  کی يخورد رو یم

که  نیشد تا ا یاو باورش نم. بتواند تندتر از معمول بتازد شیطرز لباس و آرا نیو با ا ردیبر اسب قرار گ يداریناپا

اول،  یا همان آراستگافتاد که با اسبش چند مانع دشوار را پشت سر گذاشت و ب بایز اریبس يچشمش به موجود

 یو متوقف ساخت و راه را بر مگ دیگلها گذشت، افسار اسب را کش انیبا اسبش آهسته از م. برد انیرا به پا شیسوار

آزاد کرد و  نیداخل ز یدگیآراسته بود از خم یبراق اهیرا که به چکمه س شیساق پا. سد کرد رالفو فرانک پدر 

را که دستکش داشت  شیسوارکار مغرورانه دست ها. طرف اسب سوار است کیمشاهده کرد که او واقعاً بر  یمگ

:دراز کرد و گفت

.شوم ادهیتا از اسب پ دیو کمکم کن دییپدر رالف لطف فرما-

 يرا رو شیکه زن جوان کف دست ها یرا در کمر او حلقه کرد و در حال شیبازوها را باال برد و دست ها شیکش

را لمس  نیزم شیکه پاشنه ها نیگذاشت و به محض ا نیزم ينرم و چابک او را رو یرکتداد با ح یشانه او قرار م

آمد به راه  یم شیپا به پا یزحمت چیه یکه ب ختركافسار اسب را به دست گرفت و در کنار د. کردند ، او را رها کرد

:دیاز زن جوان پرس يآشکار یتوجه یافتاد و با ب

)کلیکارما زهیدوش دیافت، برنده شودر مسابقه مس دیکن یفکر م ایآ-
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Carmi chael ) .

.را در آورده بود ظشی، غ شیکش ییاعتنا یرفتار توأم با ب نیبود و ا بایز اریجوان و بس. دیچهره در هم کش او

)هوپتون زهیدوش یول. میبربا میرا از دست رقبا زهیکه جا دوارمیام-

Hopet on Antنگیک یو خانم آنتون ( hony Ki( ng » در مسابقه رام کردن « من مسلماً  یول. خطرناکند یفانیحر (

.خورد یبه هم نم يزیاگر مسابقه مسافت را نبرم چ یحت نیبنابرا. برنده خواهم شد

به . گفت یکه مختص دختران جوان متشخص بود سخن م یساختگ ينقص داشت و با عبارت پرداز یب یانیطرز ب او

 یببخشد احساس نم يگریجلوه د شیکه به صدا یحالت ایاز حرارت  ينشانه ا نیکه در سخنانش کوچک تر يحد

 ،يرلندیو بم جذاب لهجه ا ریاز ز ینشان چیه یب. داشت یساختگ یبه همان اندازه حالت زیپاسخ پدر رالف ن. شد

کنجکاو و  یمگ. گفت یطرز سخن م نیبه هم زیبرگردانده بود که خود او ن یکه وجود دخترك او را به موقع ییگو

در  يزیکرد چه چ یو درك نم. دیشد ابرو در هم کش یآنها رد و بدل م انیکه م يسخنان حساب شده ا ریتحت تأث

.نبود ندیخوشا شیاصالً برا رییتغ نیداده است و ا يدر او رو يرییکه تغ دیفهم یفقط م. پدر رالف متفاوت است

 عیبرکه وس کیآنها به کنار  یوقت. در کنار هم راه بروند که مشکل بود که همه رایدست فرانک را رها کرد ز او

 یکه آب را م یچشمان پدر رالف در حال. مرداب بود کی باًیتقر. کرد یفرانک در پشت سر آنها حرکت م.  دندیرس

دستش را در دست داشت برگشت و با چنان  زکه هنو یمگ يسپس به سو. دیدرخش یخورد و م یبه هم م ستینگر

حرارت و  نیپنهان نماند مخصوصاً که از ا کلیکارما زهیبه طرف او خم شد که از چشم دوش يکارمالطفت آش

.نبود يمؤدبانه اش با او، اثر يدر گفت و گو یمهربان

.کنم يرا باز یشما نقش سر والتر رال يتوانم برا یمن شنل ندارم و نم زم،یعز يکوچولو یمگ-

:داد اضافه کرد یتر جوان مکه افسار اسب را به دست دخ یدر حال و
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محبوبم اجازه دهم که  يتوانم به دختر کوچولو یمن نم یول ز،یعز کلیکارما زهیدوش دیاز من نرنج دوارمیام-

د؟یهست دهیبا من هم عق. کند سیرا خ شیکفش ها

اال گرفته بود و با را ب نشیدستش دامن سنگ کیبا  کلیکارما زهیکه دوش یدر حال. را بغل کرد و به راه افتاد یمگ او

 يگل و ال انیگذشتن از مرداب ، در م يبرا یگونه کمک چیبدون ه یو به سخت دیکش یافسار اسب را م گریدست د

 چیسوار کار جوان را به ه يآمد خلق و خو یآنها م رخنده زنگ دار فرانک که در پشت س يصدا. داشت یقدم بر م

.آنها را ترك گفت یبه طور ناگهان دندیطرف برکه رسکه به آن  نیو به محض ا. دیوجه بهبود نبخش

:گذاشت، فرانک گفت نیرا بر زم یپدر رالف مگ یوقت

با دختر جوان  شیرحمانه کش یطرز برخورد ب نیاو از ا. حاضر به کشتن شما باشد لیکنم با کمال م یتصور م-

جرأت داشته  يمرد چیه دیرس یه نظر نمو مغرور بود که ب بایدختر جوان آنقدر به نظرش ز. شگفت زده شده بود

عزم راسخ کرده بود که اعتماد به نفس و  شیهمه کش نیو با ا. شیکش کی یگونه رفتار کند، حت نیباشد با او بد

از او و هر آنچه که زن  شیکش ییگو. برد، در هم شکند یبه کار م يزنانه سرکشش را که مانند حربه ا تیشخص

 یگاه فرصت پ چیاست که ه يزیزن ها ، رمز سحر آم يایدن. فرانک فکر کرد . ت داشتجوان نمودار آن بود ، نفر

 کلیکارما زهیکرد که کاش دوش یسخنان مادرش آرزو م ریاو هنوز تحت تأث. بود امدهین شیپ شیبردن به آن برا

ا احساس نکرده حضور او ر یدختر جوان حت یول. کارسون يها و وارث مر يریپسر ارشد کل. کرد یبه او توجه م

.معطوف بود شیبود و همه توجهش به کش

:گفت زیتمسخر آم یرالف با لحن پدر

با  سایدر کل ندهیآ کشنبهیجهت ،  نیاست و به هم ياو دختر ثروتمند. او دوباره از سر خواهد گرفت دینگران نباش-

من ) ره فرانک خنده اش گرفتاز حالت چه. ( اعانه خواهد گذاشت ینیدر س يا رهیاسکناس ده ل کی ییخودنما
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کامل دارم، به من خرده  ییآشنا يویدن يها يریگبر خالف حرفه ام با در یپسرم، ول ستمیاز شما مسن تر ن یلیخ

.دیرا به حساب تجربه ام بگذار نیو ا دیرینگ

 یمگ يبرا زیهمه چ. دندیرس یها م يو باز شاتیرا پشت سر گذارده بودند و به قسمت نما ياسب سوار دانیم آنها

و . داشت رهیداده بود و فرانک پنج ل یبه مگ نگیلیپدر رالف مبلغ گزاف پنجاه ش. و فرانک مسحورکننده بود

سرمست کننده بود،  یداشته باشد احساس بیدر ج یمکان ها پول کاف نیورود به همه ا يکه آدم برا نیاحساس ا

 يچادرها يکه جلو یرنگ يو چشمانشان به نوارها دندیود یآوردند و بچه ها به هر طرف م یبه هم فشار م تیجمع

 )اتیگول)  ییمرد کائوچو« جادو کننده مارها، ( »  ایزن دن نیچاق تر« . شد یم رهیدار چسبانده بود خ شهیر

Gol i at h) سیته« ن مرد جهان، یتر ي، قوThei s( ) ییایدر يپر».

خود را در  يها یداشته باشند پن يدندان مار کبر یو لبخند ب ییایدر يکهنه پر يآنکه توجه به فلس ها یب آنها

.زده بودند جانیکردند و ه یچادرها خرج م

قرار گرفته بود و در عقب به  یعیوس يآن سکو يبزرگ سر بر افراشته بود، در جلو يمحوطه چادر يانتها در

بلندگو  يشد، مرد یم دهیکرده بودند د ینقاش زیآم دیبا حالت تهد ییآن اندام ها يکه رو يپارچه ا واریسراسر د

:گفت یکه ازدحام کرده بودند م یدر دست خطاب به مردم ساده لوح

Jiشرمن یمیمعروف ج يگروه بوکس باز ان،یآقا- mmy Sharman( ) هشت نفر از . کنم یم یرا به شما معرف

 زهیپول جا سهیک کیو برنده شود  دیازمایشما بخواهد شانسش را ب انیهر که از م. قهرمانان جهان نیبزرگ تر

.تعلق خواهد گرفت
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که  یبوکس بازان با همان شکوه و جالل. آوردند دور شدند یکه مردان هجوم م یو دختران با همان شتاب زنان

دادند، بر سکو رژه رفتند و آن وقت دست ها به کمر ، پاها از هم  یم شینما موسیماکز رکوسیدر س اتورهایگالد

.ستادندیحرکت ا یب زشانیانگ نیتحس يادهایبا فر اهویپره تیها به جلو داده در برابر جمع نهیباز، س

 يها راهنیو پ دیرس یزانو م ریکه تا ز یچسبان يبر تن دارند چرا که شلوارها ریکرد که آنها لباس ز یتصور م یمگ

.به تن داشتند يکشباف به رنگ خاکستر

کدام از آنها هم قد نبودند ،  چیه. نوشته شده بود» شرمن  یمیگروه ج «آنها با حروف بزرگ عبارت  نهیس يرو

 یبا نوع. داشتند دهیورز ییها کلیه یهمگ یهم متوسط القامت، ول يتعداد. کوتاه بودند یبلند قد و بعض یبعض

. بود يعاد يآنها امر يمسابقات برا لیقب نیا ییبه خنده و گفت و گو مشغول بودند گو گریو سهولت با همد یچابک

 یگونه لذت چیغرور ه نیکردند که ا یکردند و وانمود م یگرفتند و عضالتشان را منقبض م یکه ژست م یو در حال

.دهد یبه آنها نم

:زد ادینکره اش فر يبا صدا يمرد

بو کس  يدستکش ها. خواهد شانسش را امتحان کند یم یبچه ها ک دیباشد؟ جمع شو فیخواهد حر یم یحاال ک-

.دیبرنده شو رهیو پنج ل دیدست کنرا 

:زد ادیفر فرانک

.من، من-

قد کوتاهش خنده شان گرفته بود با  دنیرا از دست پدر رالف خالص کرد و ساده لوحان اطراف که از د خودش

از  یکی. را از دست نداد شیصحنه ، حالت جد يرو يمردك گزافه گو یهل دادند، ول ياو را به طرف سکو یشادمان

:باال رفتن از نردبان سکو کمک کرد يدوستانه دستش را به سمت فرانک دراز کرد و او را برا ید گروه با حالتافرا
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است که حاضر شد دست و پنجه نرم کند در دعوا تنها  یکس نیاول یول ست،یاو بلند قد ن! انیآقا دینخند يخود یب-

پسر کوچک جرأت کرده  نیخوب ا. ارد مهم استکه در چنته د يزیبلکه چ دیآ یقد و اندازه سگ به حساب نم

از قهرمانان  یکیو تا آخر در مقابل  دییایب د؟یمنتظر چه هست کلیه يزورمندان قو يپس ا. شانسش را امتحان کند

که با  یجوانک ها در حال. شد یم ادیتعداد داوطلبان ز جیبه تدر. دیبرنده شو رهیل 5و  دیاوریشرمن دوام ب یمیج

 یبودند م ستادهیکه در کنارشان ا يبوکس باز يها فیدزدانه به حر یینگاه ها دندیمال یالهشان را مخجالت لبه ک

. را از آنجا دور کند یسوخت با تأسف فکر کرد که بهتر بود مگ یم عیوقا هیپدر رالف که در تب مشاهده بق. انداختند

شدند  یدور م شتریکرد و هر چه از آنجا ب ادیرشروع به داد و ف یمگ یول دیپاشنه پا چرخ ياو را بلند کرد و رو

.زد یلطمه م شیبه حسن شهرت کش نیمردم به طرف آنها برگشته بودند و ا. شد یبلندتر م شیادهایفر

با تمام  یمگ. کند و حق هم دارد یتوانم تو را به داخل چادر ببرم، پدرت تکه تکه ام م یمن نم ،یگوش کن مگ-

.ردیکرد گازش بگ یپراند و تالش م یم زد و لگد یم ادیوجودش فر

.فرانک بمانم شیخواهم پ یخواهم با فرانک بمانم، من م یمن م-

:لب گفت ریز شیکش

از آن  يکرد، چند سکه ا بشیآورد، دست در ج یسر فرود م تیوضع نیکه در برابر ا یاوه به جهنم و در حال-

به اطرافش انداخت و به  یدر حول و حوش نباشد نگاه یمگ يرهااز براد یکیکه  نیاز ا نانیاطم يو برا دیکش رونیب

:گفت ندکناندرون باجه با تعجب فراوان غرول طیفروشنده بل. طرف چادر رفت

.ستیمناسب بچه ها ن شینما نیپدر ا-
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ال دختربچه ما را به جرم اقدام به اغف یلیگ سیآنکه پل یب دیجا دور کن نیکه او را از ا دیسراغ دار یاگر شما راه-

برادرش قبول کرده که دستکش بوکس به دست کند و او اصالً  یول. او را خواهم برد لیکند، با کمال م ریها دستگ

.شما مبارزه کند، تنها بگذارد يبوکسورها باخواهد  یبرادرش را که م یطیشرا نیدر چن ستیحاضر ن

:شانه باال انداخت و گفت مرد

آه به خاطر خدا پولتان را . دیاو را آرام نگه دار دیکن یسع یول دیداخل شو. کنم یه دو نمب یکیواهللا پدر من با شما -

.هرگز قبول نخواهد کرد یمیج. دینگه دار

را  یکه مگ یپدر رالف در حال. ازدحام کرده بودند يمرکز يسکو يکه در جلو یپر بود از مردان و پسران چادر

خاك  يسالن از دود و بو يدست و پا کرد ، فضا ییجا يپرده پارچه ابود در قسمت عقب در کنار  دهیمحکم چسب

بود که امروز در  یکس نیدر دست، اول ستکشفرانک د. بود  نیبودند، سنگ دهیپاش يجذب گل و ال يکه برا ياره ا

ا آخر در که در مسابقه شرکت کرده بود بتواند ت انیاز تماشاچ یکیافتاد  یبه ندرت اتفاق م. کرد یمسابقه شرکت م

 يبوکسورها نیجزو با ارزش تر یجهان نبودند ول يبوکسورها نیبهتر نهایالبته ا. مقابل بوکسورها مقاومت کند

.شدند یمحسوب م ایاسترال

را  فیضربه مشتش حر نیاو با سوم. قهرمان مگس وزن دست و پنجه نرم کند  کیبا  یستیبا قد کوتاهش با فرانک

برد خبر  یم انیمبارزه اش را به پا نیکه سوم یهنگام. کرد شنهادیرا پ يگرید کیبا و سپس نبرد . به خاك افکند 

کم  یلیاو خ. هم نداشت یخال يجا کی یحت گرید ت،یپودر به همه جا پخش شده و چادر مملو از جمع یمانند مشت

بر او  يریش آورد تأثبه جو شتریکه خونش را ب نیاز ا ریکرده بود غ افتیهم که در یضربه خورده بود و چند مشت

را در نظرش  ي، که چهره پد شیرقبا دنیکه از د یو خشم دیدرخش یدر چشمانش م یبرق جنون. نگذاشته بود
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در  يکلمه ا کیبه صورت  تیجمع ياهویو ه ادیو فر. آورد یشد، کف به لبانش م یم رهیکرد بر او چ یمجسم م

:انداخت یم نیگوشش طن

.بزن، بزن، بزن-

مبارزه  رایز. نشده بود بشینص دایکه از زمان ورود به دروگ یفرصت. دعوا سوخته بود کی ییر در تب برپاکه چقد آه

.دیتوانست بر نفرت و اندوهش غالب آ یبود که با آن م يتنها راه مفر

دند از قهرمان بوکس سبک وزن که به او دستور داده بو کی. مواجه کردند یاز قهرمانان واقع یکیاو را با  سرانجام

کشف  یدر پ شهیزد او هم یشرمن برق م یمیچشمان ج. مشتش را بفهمد يتا اثر ضربه ها ردیفرانک فاصله بگ

قهرمان سبک وزن به . به او داده بود اآنها ر داکردنیفرصت پ ،یکوچک دهات يجشن ها نیبود و ا یقهرمان

او به ستوه آمده  یدر پ یضربات پ ریمتش در زقا يو با وجود برتر. کرد یکه به او داده شده بود عمل م یدستورات

.بود

 یحمله م زدیکرد از دستش بگر یم یسع زکنانیاو که جست و خ کلیبه ه صانهیسرشار از جنون کشتن ، حر فرانک

 زیتحت نفوذ خشم جنون آم یبود که حت ياو از آن نوع افراد. آموخت یم فشیاز حر يتازه ا زیکرد و با هر حمله چ

 کی. تا آخر مقاومت کرد فشیکارآزموده حر ومشت مجرب  يو با وجود تمام ضربه ها. ر کردن هستندقادر به فک

برنده شده  رهیل 20همه  نیبا ا. شد یم دهیدر پشت پلک و گوشه دهانش د یدگیچشم او متورم شده بود و دو بر

پدر رالف خالص کرد و  يدست هاخود را از  یمگ. بود و احترام همه مردان حاضر را نسبت به خود جلب کرده بود

به سراغش رفتاستفراغ  شیکش یوقت د،یدو رونیانجام دهد، ب ینگاه داشتنش حرکت يبرا واندکه او بت نیقبل از ا

پدر رالف دستمال خودش را به او . کرد یم زیتم یکوچک یلیآلوده اش را با دستمال خ يکرده بود و داشت کفش ها
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کرده بود  کیتحر زیاو را ن يداخل چادر گلو يهوا. خورد نوازش کرد یتکان م سکسکه ریداد و سرش را که در ز

.را برگرداند شیخواست مقامش مانع از آن نبود که در حضور جمع غذا یو دلش م

م؟یکه برو یده یم حیترج ای میخواهد منتظر فرانک باش یدلت م-

:به زمزمه گفت او

.میمان یمنتظر فرانک م-

 یداد، سرشار از حق شناس یاز خود نشان م شیکه کش یکه تمام وجودش در مقابل آرامش و درک یوقت در حال آن

:گفت شیکش. داد هیبود به او تک

او دخترك را در . ( کند یم لیاحساس من تحم یرا بر قلب ب یدردناک يتجربه ها نیچن نیتو ا زیدانم چه چ ینم-

 يهمان گونه که در مورد همه آدمها یگوش دهد ول شیحرف ها که بتواند به افتی یناگوارتر از آن م یتیموقع

(.کند انیبلند ب يداشت افکارش را با صدا اجیکند احت یصدق م ریگوشه گ

در تو و  ییخواست بدانم چه جادو یدلم م. نداشته ام يگاه خواهر چیو من ه يآور یتو مادرم را به خاطرم نم-

من؟ يکوچولو یمگ يا دهیکش یحد سخت نیبه اتا  ایآب.خانواده نگون بختت نهفته است

که لب قاچ خورده اش را  یو در حال. شد یم دهیپلکش د يتکه چسب زخم بر رو کی. از چادر خارج شد  فرانک

.کرد یاش با پدر رالف خود را خوشبخت احساس م ییبار از هنگام آشنا نینخست يبرا. کرد یم زیتم

از خشم موقع  یکه هنوز نشان یفرانک با تشنج» گذرانده است یه با زنرا عاشقان یشب ییگو« فکر کرد  شیکش

:دیمسابقه داشت، پرس

کند؟ یچکار م نجایا یمگ-

:خشک پاسخ داد یبا لحن شیکش



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٤

کردم  یدر دهانش فرو م يزیبستم و چ یرا م شیدور کرد مگر آنکه دست و پا نجایشد او را از ا یوجه نم چیبه ه-

او از مرد ) مطمئن نبود که فرانک بخواهد با او هم دعوا به راه اندازد یول. کند  هیالش را توجاو دوست نداشت اعم( 

.داشت واهمهدر برابر مردم  يریدرگ کیاز  یول دیترس یجوان نم

ناراحتش  گرید. حاصل کند که حالتان خوب است نانیخواست بماند و اطم ینگران شما بود و م چارهیطفلک ب-

.و منقلب است شانیپر یحد کافچون به  دینکن

:به خواهرش گفت فرانک

.يشده ا کیمحل نزد نیبه ا یبداند که تو حت دیباشد که بابا نبا ادتی-

:دیپرس شیکش

همه ما  يبرا يفنجان چا کیاستراحت و  یکنم که کم یتصور م. میکه گردش را خالصه کن دیشو یناراحت نم-

.بد نباشد تانینظافت برا یکم دیو اما شما دختر جوان، شا) داد يفشار را یمگ ینینوك ب. ( خواهد بود دیمف

احساس به او دست  نیا یاراده او، هرگز با ف عیشده و مط ریتحق. دشوار را با خواهرش گذراند اریبس يروز يپد

خود باز  يبرا یلیگ يگل و ال انیاز م یروباز دانتلش غرولندکنان راه يبه او کمک کرد که با کفش ها. نداده بود

داد ، برادرش را به دنبال خود  یغرور پرنسس ها م باکه پاسخ سالمشان  یکه با اشخاص یکند و لبخندزنان در حال

او . کرد، در کنارش باشد یاعطا م یدستبند زمرد را به برنده مسابقه اصل يمر یآن وقت مجبور بود وقت. دیکش یم

که به نظر  یدر حال. کردند یقطعه جواهر م کی دیرا صرف خر یگزاف چرا برگزارکنندگان مسابقات پول دیفهم ینم

گونه مسابقات را  نیا عتیو طب. کنند میبه برنده تقد یبسته پول حساب کی هی ایو  ییجام طال کیتوانستند  یاو م

به  یترا دودس زهینداشتند و جا زیپول ناچ نیبه ا یاجیکردند احت یکه در آن شرکت م یکرد که کسان یدرك نم

Kiادوارد نگیکهوپتون که اسب کهر اخته کرده اش  يهار. کردند یم میزنانشان تقد ngEdward( )  دستبند
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 يکبود که آنها را سال ها اقوتیاز  گرید یکیو  انیدستبند برل کی،  اقوتیدستبند  کیزمرد را برده بود، تا به حال 

دستبند نبرد ،  6کرد، تا  یدختر بود و به همه اعالم م 5زن و  کیاو صاحب . قبل برنده شده بود در تملک داشت

.بود اهددست بردار نخو

 يغذاها. کرد یرنگ خفه اش م یکت و شلوار آب. آورد یپوستش را به خارش م يپد يآهار قهیکلفت و  راهنیپ

عادت داشت  معده اش را که به گوشت گوسفند یآورده شده بود همراه با شامپان یدنینامأنوس که از س ییایدر

 ی، دهات متشیدوخت لباس ارزان ق. دارد يابلهانه ا افهیاحساس به او دست داده بود که ق نیا. کرد یناراحت م

مسن و مغرور ، زنان و  يخانم ها د،ی، ملبس به توئ دهیچیدامداران پ نیو خودش را در ب. کرد یبودنش را برمال م

 ) «یاسکاتوکراس« آنچه که بولتن آنها را  دهیبرگزاسب مانندشان،  يدختران سبک مغز، با لبخندها

Squat t ocracy  نیکردند که قرن گذشته هم یم یهمه آنها سع. افتی یو نامتناسب م يادیز یآدم دینام یم (

توافق  کیو بعد ضمن . را تصاحب کرده بودند یعیها را غارت کرده بودند و امالك وس نیاسکواترها بودند که زم

 .آن امالك را به اسم خود ثبت کرده بودند ایمخصوص استرال یقانون التیو تشک ونیبا فدراس یضمن

داده  لیخودشان را تشک یاسیدر آمده بودند، احزاب س ایاسترال يها تیشخص نیآنها به صورت مهم تر اکنون

 یم دیبازد ایترالکه پرنس دوگال از اس یو هنگام. فرستادند یم یدنیمدارس س نیرا به بهتر شانیبودند و بچه ها

.کرد همراه او بودند

با اشراف مستعمرات نداشت و آنها خاطره خانواده  یتشابه چیکارگر بود و ه کیو فقط  یمعمول يفرد يریکل يپد

شد، فرانک را آسوده  شیوارد سالن خانه کش يعصر پد يطرف ها یوقت. کردند یزنده م شیبرا یزنش را به تلخ

. را گذرانده است يکه روز فوق العاده ا دیرس یبه نظر م. ر کنار آتش مشاهده کردو پدر رالف د یخاطر با مگ

کرد به همان اندازه زمان  یگذاشته بود و احساس م ریبر او تأث یهمراه نبودن ف. کرد یاحساس خشم و ناراحت
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صورت بادکرده فرانک افتاد و  يابرو يبعد چشمش به چسب زخم رو. از خواهرش متنفر است رلند،یدر ا شیکودک

:زد ادیپرخاش کنان فر. افتاده بود شیاز آسمان برا ییکه گو نهبها کی. اش را مشاهده کرد

گردانم دوباره  یلحظه چشمانم را از تو بر م کی. يدر مقابل مادرت ظاهر شو افهیق نیبا ا یکن یچطور جرأت م-

.يشو یم زیو هر کس به تو چپ نگاه کند با او گالو یکن یشروع م

. خراش پول به دست آورده ام نیمن با ا: گفت یمیکرد با لحن مال یاشاره م شیکه به چسب ابرو یدر حال فرانک

بعد . پردازد یماه کار به من و تو م کی يبرا ياست که عمه مر یاز پول شتریب نیکار و ا قهیچند دق يبرا رهیل ستیب

قهرمان سبک وزن تا آخر مقاومت  کیو در مقابل  مشرمن سه بوکسور را به خاك غلتاند یمیاز ظهر در چادر ج

که من احترام و توجه همه حاضران در مسابقه را به دست  ستیبدان معنا ن نیا یول.بردم زهیجا رهیل ستیکردم و ب

.آورده باشم

ده شرکت دا یجشن دهات کیچند تا آدم بدبخت و وامانده که مغزشان در اثر ضربه ها تکان خورده و به زور در -

دانم که بدن تو رشدش کامل شده ،  یمرد رفتار کن، م کیفرانک مثل  ؟يساز یداستان م کیشده اند و تو از آنها 

.بکن که فکرت هم رشد کند يبه خاطر مادرت هم که شده کار

.شد دیو صورتش همانند گچ سف دیاز چهره فرانک پر رنگ

توانست  یاو نم. شخص پدرش بود نینثار کند و ا توانست به او یم یبود که شخص یفحش نیوحشتناك تر نیا

.داد به شمارش افتاده بود یبه خرج م شیکه در راه آرام نگاهداشتن دست ها ینفسش از کوشش. کتکش بزند

و خود او  يدار ییشرمن آشنا یمیتو هم مثل من با اسم ج. بابا ستیکه مغزشان تکان خورده ن ییصحبت از آدمها-

خواهد مرا در گروهش  یاو م. کشد  یانتظارم را م یدرخشان ندهیبوکسور متولد شده ام و آ کیبه من گفت که من 
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بزرگ  یبه اندازه کاف یقد نکشم ول گرید دیشا نم. دهد و حقوق هم خواهد پرداخت میاستخدام کند و به من تعل

.متعفن ریپ کند بز یدر مورد تو هم صدق م نیبه هرکس بدهم و ا یدرس حساب کیهستم که بتوانم 

.شد دیدور نماند و رنگش مانند پسرش سف يکلمات از گوش پد نیا

؟یکن یچطور جرأت م-

 ینم ،یچرا مادرم را راحت نگذاشت ،یبدتر هست یقوچ وحش کی، تو از  يتو نفرت آور ،یستین يگرید زیتو چ-

؟يریجلو خودت را بگ یتوانست

:زد ادیفر یمگ

 يفرو رفتند و به زور او را کنار خود نگه داشت، اشک به پهنا شیدر شانه ها یکپدر رالف مانند چنگ يها انگشت

زد یم ادیفر يزیر يکرد خودش را از دست او رها کند و با صدا یتالش م هودهیوار و ب وانهیبود و د يصورتش جار

:

.کنم یکنم، خواهش م ینه فرانک خواهش م. نه بابا-

بودند، سرانجام از تنفر و ترس دوجانبه شان  گریکدی يرو به رو يفرانک و پد د،یرا شن شیفقط پدر رالف صدا یول

.بر مال شده بود یپرده برداشته شده بود و رقابت پنهان شان در عشق ف

:اظهار کرد يتر میکرد آرامشش را به دست آورد با لحن مال یم یکه سع یدر حال يپد

.سازد یرا متبرك م وندمانیما پمن شوهرش هستم و خداوند با دادن فرزندان به -

.یستیدود ، ن یم یکه به دنبال هر ماده سگ سیخ ریسگ پ کیتو باارزش تر از -

:گفت ادکنانیفر يپد
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 کی نیو در هر حال خدا را شکر که من در ا. یستیکه تو را درست کرده ن یسیسگ خ ریو تو هم باارزش تر پ-

...من يآه خدا. نداشته ام یمورد دخالت

که ناگهان آرام شود فروکش کرد، از هم وا رفت و درمانده و  يتمام گذاشت و خشمش مانند باد مهیحرفش را ن وا

را ابراز کرده بود از  ینگفتن يزهایرا که چ یخواست زبان یم ییگو. متشنج دستش را به طرف دهانش دراز کرد

:درآورد و با ناله گفت يجا

.خواستم ینم م،یرا بگو نیخواستم ا یمن نم-

فرانک انداخت،  يرا رها کرد و خود را رو یشد، پدر رالف مگ يجار يکلمات بر زبان پد نیکه ا نیمحض ا به

فرانک . بود و دستش بازدارنده  ياو قو. گردن او را چنگ زد گرشیو با دست د چاندیرا پشت سرش پ شیبازو

 يکه رو یمگ. فرود آمد میتسل التسرش به ح زد و سپس مقاومتش در هم شکسته شد و یدست و پا م ییرها يبرا

و ناتوان از چهره فرانک به  زیالتماس آم یکرد و چشمانش با حالت یم هیکف اتاق سر خورده بود، زانو زده و گر

صحنه  نیدانست که بعد از ا یم یکرد ول یدرك نم يزیگذشت چ یاو از آن چه م. رفت یطرف چهره پدرش م

.خود نگاه دارد يو را براتواند آن د یهرگز نم گرید

:خفه گفت يفرانک با صدا

.باشم دهیخودم تا به حال آن را فهم یستی، با ییبگو یخواست یاست که تو م يزیآن چ نیاگر ا-

.ندارم، خدا کمکم کند يپدر، من با او کار دیولم کن) برگرداند  شیسرش را به طرف کش دیکوش )

خودم هر  دیبچه را زجر بده نیاز ا شتریاگر ب. را به آتش جهنم گرفتار کندشما  يخدا کمک تان کند؟ خدا هر دو-

.که اکنون دستخوش غضب شده بود یشما را خواهم کشت، رنگ چهره اش سرخ شده بود تنها کس يدو
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 گریمدبردم ه یاگر او را م. را بشنود زینگاه دارم تا همه چ نجایچرا من مجبور شدم او را ا دیبفهم دیتوان یشما نم-

.شعور یخودخواه ب يگذاشتم ، بدبخت ها یشما را به حال خود م یستیبا. دیکشت یرا م

:گفت یو ته گانهیب ییبا صدا فرانک

.گردم یروم و هرگز هم بر نم یشرمن م یمیمن به سراغ ج. روم یمن م. بس است-

:به زمزمه گفت يپد

.دیاز جمع همه ما عالقه دارد و هرگز مرا نخواهد بخش شتریو باو به ت. بدهم  یبه مادرت چه جواب ،يبرگرد دیتو با-

 تیواقع نیع نیباشم و ا یخودم کس يخواهم برا یم رایشرمن استخدام شده ام، ز یمیبهش بگو که من نزد ج-

.است

نداشت، فرانک قتیکه گفتم حق يزیچ-

برخورد، آنچنان  نیکه در اول یشمانهمان چ. دندیدرخش ریاز تحق یفرانک با برق بهیچشمان غر اه،یس چشمان

به  اهیبا چشمان س ي، پسر یبا چشمان آب يو پد يبا چشمان خاکستر یچگونه ف. شده بودند  شیکش رتیموجب ح

Mendelمندل نیوجود آورده بودند؟ پدر رالف قوان Johann( , که  یشیشناس معروف اتر اهیو گ شیکش

شناخت و از  یم یرا به خوب. ) از آن استنتاج نمود ینیبه عمل آورد و قوان اهانیدر مورد توارث نزد گ قیعم یمطالعات

.کرد یالزم را م يریگ جهیآن نت

.را برداشت شیکاله و پالتو فرانک

خاطره مامان در حال نواختن ارگ در . موضوع را حدس زده باشم نیا یستیبا شهیمن هم. داشت قتیاوه چرا حق-

و او  يکه تو بعد از من آمده ا ،يکه تو از آغاز با ما نبوده ا یو احساس. ت از آن تو باشدتوانس یگاه نم چیکه ه یسالن
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 یسالها تو را مقصر م نیکنم که در تمام ا یفکر م یو وقت)  دادصدا سر  یب يخنده ا( قبل از تو به من تعلق داشته 

.دممن بو. من بودم یکه مقصر اصل یدر حال. يدانستم که او را تنزل داده ا

:کرد فرانک را نگاه دارد گفت یم یکه سع یدر حال شیکش

.ستینظر نگر نیرا از ا زهایچ دیبا. بوده یاله تیمش نیفرانک، ا ستیکس ن چیه ریتقص-

.سبک ، تند به طرف درب روانه شد يخودش را از دست او خالص کرد و با قدم ها فرانک

 نالیکارد کیو تماشاگر مغز  یافتنیکه از قسمت دست ن يفکر .بوکسور مادرزاد کیرالف با خود فکر کرد ؛  پدر

.دیتراو یم

:آستانه درب، پسر جوان با تمسخر تکرار کرد در

که  میگو یمن م کاسار،یپدر دوبر د،یستین شتریب یطوط کی دیکن یم يرا باز شیرل کش یشما وقت! یاله تیمش-

.دیندار تیاز واقع يا یتلق نیکه کوچک تر دیهست یسما، شما تنها ک نیب رایز. شما را کمک کند دیخدا با

شده بود که  رهیخ یمگ يو چشمانش رو. مبهوت داشت یچهره رنگ باخته و حالت. در مبلش از حال رفته بود يپد

 یول ردیکرد، بلند شد تا دخترك را در آغوش بگ یم هیخورد و گر یزانو زده در کنار آتش، به جلو و عقب تاب م

.ممانعت کرد یسخت پدر رالف به

 یمن م. دیاز آن بنوش یاست، کم یسکیو شهیش کیدر بوفه . دیزجرش داده ا یبه حد کاف د،ینه راحتش بگذار-

د؟یدیحرفم را شن د،یگردم و با شما صحبت خواهم کرد پس بمان یروم بچه را در تختش بگذارم و بر م

 راهنیپ يدگمه ها شیسبز کم رنگ ، کش يبایبقه دوم در اتاق زدر ط. دیبله در انتظار شما خواهم بود او را بخوابان-

بالش  يرو یخوابش را که آن راهنیپ. تخت نشاند و کفش و جورابش را در آورد يدخترك را باز کرد و او را رو

هر  با او از نیح نیرا بپوشاند و در ا شیتا کامالً پاها تگذارده بود برداشت و آن را از سر به او پوشاند و گذاش
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 يخواستند باز شوند و از بند کفش ها یکه نم ییاحمقانه و خنده دار از دگمه ها يگفت، داستان ها یطرف سخن م

 ایامر که آ نیبردن به ا یپ. کرد  تیحکا شیوجه قصد گشوده شدن نداشتند ، برا چیکه به ه ییچموش و روبان ها

.ممکن بود ریدهد غ یبه سخنانش گوش م یگم

.ستینگر یدر خالء م يو غصه به نقطه ا یکودکانه ، با سرگشتگ ریسرشار از اندوه وصف ناپذ یبا چشمان او

زنم، غصه نخور، ما با هم در مورد همه  یبه تو سر م میآ یبعد م یکم ،یکن بخواب یو سع زمیحاال دراز بکش عز-

.کرد میبعداً صحبت خواه زهایچ نیا

:دیپرس يپدر رالف به سالن بازگشت پد یوقت

او آرام شد؟ ایآ-

.بزرگ را تا نصفه پر کرد یوانیبوفه قرار داشت دراز کرد و ل يکه رو یسکیو شهیدستش را به طرف ش شیکش

 ایها کدام است؟ الکل  يرلندیضعف ا نیخواست بدانم بزرگ تر یدلم م یلیخئاوندا، خ. يدانم پد ینم قتاًیحق-

. دیجوابم را بده ستینه الزم ن د؟یرا بگوئ زهایکه آن چ ختیبرانگشما را  يزیآخر چه چ. التأثرشان عیسر تیشخص

.ستیپسر شما ن وبردم که ا یفرانک پ داریلحظه د نیمن از اول. ریمتغ تیشخص

ماند مگر نه پدر؟ یاز چشم شما پنهان نم زیچ چیه-

.برد یم پمرد ياست که بتوان به رنج و گرفتار یدقت کاف یطور باشد، در هر حال کم نیا دیشا-

.پدر دیهست یلیشما مورد عالقه همه مردم گ-

:گفت یرا به لحنش ببخشد به تلخ یکه قادر نبود سبک دلخواه یرالف در حال پدر

.باشد میظاهر افهیمربوط به ق دیشا نیا-

.دیهست یخوب اریبس شیچون کش میما شما را دوست دار. ستین نیمن ا دهیعق د؟یکن یطور فکر م نیا-
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:غرولندکنان گفت دیرس یرالف که ناراحت به نظر م پدر

باشد که آنچه را در  نیبهتر ا دیشا. شما شده ام يها يمبهم آلوده گرفتار يکه من به طور نیدر هر حال مثل ا-

.دیکن تیحکا میکند برا یم ینیقلب تان سنگ

خواست فکرش را  یداد و م یرنجش م دیشد یمانیآتش دوخت، او که احساس پش يچشمانش را به شعله ها يپد

پدر . خورد یتکان م دیشد یدر دستش از لرزش یخال وانیل. فراوان شعله ور کرده بود زمیمنحرف کند، آتش را با ه

از آن آه  يجرعه ا دنیپس از نوش يپد. ختیر شیبرا یسکیو يرا برداشت و مقدار يرالف از جا برخاست بطر

.را پاك کرد شیشده بر گونه ها فراموشیو اشک ها دیکش

 یخانواده ف. را مالقات کنم اتفاق افتاده بود یماجرا قبل از آن که ف نیا. است یدانم پدر فرانک چه کس یمن نم-

جنوب  رهیآشبورتن واقع در جز یکیدر نزد عیوس یو پدرش مالک ملک. زالندنو بودند يها لیفام نیاز مهم تر یکی

و آن طور که بعدها . دختر کیداشت و  یحساب یبثروت . پرداخت یم يو دامدار يبود و در آنجا به کشاورز

. ستهیشا ياو به دربار و همسر یسفر به انگلستان، معرف. پروراند یدر سر م یبزرگ ياو آرزوها يپدرش برا دمیفهم

کار، خدمت يارینزده بود و مانند همه ثروتمندان در خانه شان تعداد بس دیو سف اهیاو هرگز در خانه دست به س

 یکه پسربچه کوچک یرا در حال یف یکردم و گاه یکار م یرفروشیمن در ش. بود ایمه لیاسب و اتومب شخدمت؛یسرپ

 )Jamesآرمسترانگ مزیروز ج کیسپس . دمید یبرد م یماه داشت به گردش م جدهیه باًیرا که تقر

Armst rong) داده و صاحب فرزند  بادخانواده را به  يکرد که دخترش آبرو تیحکا میو برا. به سراغ من آمد  ریپ

کنند  رونیخواسته بودند او را از خانه ب یوقت یول. شده و معلوم است که ماجرا در خفا نگه داشته شده بود ینامشروع

.که در خانه داشت، در آن جا ماند ییها یبا وجود ناراحت یبر پا کرده بود که ف ییمادربزرگش چنان غوغا
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. و فرزندش خالص شود یمانع از آن نبود که خانواده از وجود ف زیچ چیه گریبستر مرگ بود د مادربزرگ در یوقت

جنوب را ترك  رهیکه با دخترش ازدواج کنم و قول بدهم که جز یبه من اظهار کرد در صورت مزیمن مجرد بودم و ج

شد و من  یمحسوب م یانس بزرگمن ش يبرا نیا ر،بپردازد، به هر جهت پد ریل 500کنم خرج سفر ما را به اضافه 

 یجالب شنهادیپ. دمیرس یجا نم چیبودم که با دختران به ه یآنقدر خجالت شهیچون هم. هم از تجرد خسته شده بودم

. بود به دنبال من فرستاد ضیکرد، مادربزرگ از ماجرا باخبر شد و با آنکه مر یبود و وجود بچه هم مرا ناراحت نم

از پدر بچه اسم نبرد و  یول. با من صحبت کرد  یدرباره ف یاو کم. خانم واقعاً متشخص کی یو خشن ول درتباق یزن

دانست که  یخوب م رایاو از من قول گرفت که با نوه اش خوش رفتار باشم ز. نداشتم يمورد اصرار نیمن هم در ا

 مزیود که به پسرش جکند و هم او ب ركشد، خانه را ت یمجبور م یبه محض آنکه چشم از جهان فرو بندد ، ف

به نوه اش عالقه  یلیسوخت چون خ رزنیمن دلم به حال پ. دست و پا کند یف يبرا يکرده بود شوهر شنهادیپ

.پس ازدواج با او بود دمیرا شن یف يبار که صدا نیکه اول میاگر به شما بگو دیکن یپدر باور م. داشت

 يبطر د،یانداخت و آن را سر کش وانشیمشروب داخل لبه  ینگاه( کنم  یبله باور م: زمزمه کنان گفت شیکش

باالتر از  یلیاز طبقه خ یشما با زن ،يطور پد نیکه ا) ختیو خودش مشروب ر يپد يرا برداشت و برا یسکیو

د؟یخودتان ازدواج کرده ا

 یمقصودم را درك مدانم  یبود، نم یافتنیو دست ن بایدر آن موقع او آنقدر ز دم،یترس یواقعاً از او م لیبله اوا-

.افتاد یاتفاق م يگریکس د يبرا اناتیجر نیآنجا نبود و همه ا یکه او حت نیمثل ا د؟یکن

:رالف آهسته گفت پدر

.ابمیمادرش را باز یدوران جوان ییبایز یتوانم در چهره مگ یمن م باست،یاو هنوز هم ز-
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 ینم یبود و کس تیساخته بود؟ الاقل او با من در امن ياز دست من چه کار یاو آسان نبود پدر، ول يما برا یزندگ-

 ،يمن مجبور شدم به او آشپز. که من واقعاً شوهرش شوم نیتا ا دیدو سال طول کش. کند يتوانست با او بدرفتار

.دانست یکارها را نم نیاز ا کدام چیچون ه. بدهم ادیجاروکردن، شست و شو و اتو کردن را 

 هیو نه گر دهیباز نکرد، هرگز نه خند تیبار هم لب به شکا کی یازدواج مان، حت يهاوقت در تمام سال  چیه او

 یبر زبان نم یلحظات هم سخن نیدر ا یسپارد و حت یدر خلوت خود را به دست احساساتش م یفقط گاه. کرده

د را بر زبان کنم که اسم آن مر یم ساساح رایترسم، ز یم یمن آرزو داشتم که او با من درددل کند ول. آورد

موضوع را درك  نیآنقدر دوستش دارم که ا یکنم که او به من و بچه ها عالقه ندارد ول یآه من ادعا نم. خواهد آورد

دوست  شتریدانم که او فرانک را از تمام ما ب یمن م. فرانک در دل او مرده باشد يکنم که احساس عشق جز برا

بوده و چرا نتوانسته  یدانم چگونه آدم یدانم و نم یاز او نم يزیچ یول. دهیپرست یفرانک را م رپد نیدارد و همچن

.ازدواج کند یبا ف

.به هم خورد شیو پلک ها ستینگر شیرالف به دستها پدر

اش متوقف شده ام، آنقدر شهامت نداشته ام  هیخدا را شکر که من فقط در حاش. است  یچه جهنم یزندگ ،يآه پد-

.مکه واقعاً آن را لمس کن

.، بلند شد ستدیبا شیپا يتوانست رو یکه به زحمت م یدر حال يپد

.دیهرگز مرا نخواهد بخش یدانم که ف یتند رفتم و فرانک را مجبور به رفتن کردم، من م یلیبار من خ نیآه ا-

رها رفته بدون که فرانک همراه گروه بوکسو دییبه او بگو دیتوان یتنها م. دیکن فیتعر شیماجرا را برا دیشما نبا-

.شک باور خواهد کرد یشناسد و حرف شما را ب یم یسرگشته و ناآرام فرانک را به خوب هیهم روح یف. حیتوض

:گفت یبه تلخ يپد
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.کار را بکنم نیتوانم ا ینه من نم-

اضافه  اش یبه بدبخت گریمشقت و رنج تحمل کرده است؟ د یکه او به حد کاف دیکن ینم الیخ ،يالزم است پد یول-

.دینکن

را که به فرانک داشت به طرف تو و آن  یسرانجام او موفق شود عشق دیداند شا یچه م یکس« با خود فکر کرد  و

« .موجود کوچک اتاق باال برگرداند

پدر؟ دیکن یطور فکر م نیواقعاً ا-

.بماند یما باق نیب دیامشب با يبله ماجرا-

.دیرا شن زیاو همه چ ؟یچ یمگ یول-

باشد، او فقط  دهیفهم يزیکنم او واقعاً چ ینم الیمن خ. دهم یرا م بشیمن ترت. دینداشته باش ینگران یاز جانب مگ-

شماها با  يریکنم به او بفهمانم حال که فرانک رفته ، صحبت از درگ یم یسع. شما و فرانک شده نیب يمتوجه دعوا

با مادرش  ادیز یکنم که مگ یبه عالوه من تصور م. داشت خواهدن يا دهیفا دیافزایاز آنکه به رنج او ب ریمادرش غ

 فهیاز سر گرفتن وظ يکه فردا برا دیفراموش نکن ،يپد دیبخواب دیحاال برو) برخاست شیاز جا( کند  یصحبت نم

.دیو سرحال داشته باش یعیکامالً طب افهیق دیبا يتان در کنار مر

کنار تخت نشست و متوجه  شیکش. رنگ چراغ خواب کامالً باز بودند نور کم ریبود و چشمانش در ز دهینخواب یمگ

 يمو يرا از هم باز کرد و دسته ها يسرمه ا ياو با دقت گره روبان ها. مانده یاو به حالت بافته باق يشد که موها

:تمذاب درخشان بر بالش پخش شد و گف يطال از یلیمانند س سوانشیکه گ نیبافته را از هم جدا کرد تا ا

.فرانک رفت ،یمگ-

.دانم پدر یم-
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زم؟یچرا عز یدان یم-

.شد شیبا بابا دعوا-

کرد؟ یحاال چکار خواه-

.دارد اجیروم او به من احت یمن هم با فرانک م-

.کوچکم یممکن است مگ ریغ نیا-

 یول. ترسم یم یکیارکشش ندارند، از ت میپاها یخواستم امشب به دنبالش بروم، ول یمن م. چرا ، ممکن است-

.روم یفردا صبح دنبالش م

خودش را داشته باشد و حاال وقتش است که به دنبال آن  یزندگ دیفرانک با ن،یبب ،یکار را بکن نیا دینبا ،ینه مگ-

 دیتو نبا د،یکش یاست که او انتظار م يادیمدت ز یخواست او شما را ترك کند ول یدانم که تو دلت نم یمن م. برود

.کند یخواهد زندگ یگذاشت که او هر طور م دیبا ،یخواه باشخود

:کرد و ادامه داد یمکث

 افتهیکه در آن پرورش  يرا در خارج از خانه ا یزندگ میاست که بخواه یعیطب يامر نیا میشو یما بزرگ م یوقت-

 یفهم یم ایآ. مسر و خانوادهدارد، خانه، ه یبه زندگ اجیاو احت. است دهیو فرانک به سن بلوغ رس میادامه ده میا

 گرینبود که آنها همد لیدل نیگرفت و به ا یبرادرت سرچشمه م لیم نیاز هم زیفرانک و پدرت ن نیب يدعوا ؟یمگ

فرانک بهانه  يدعوا برا نیکنند و ا یطور خانواده شان را ترك م نیاز مردان جوان ا ياریچون بس. را دوست ندارند 

رفتن،  يبهانه برا کی. گرفته بود عمل کند شیکه از مدت ها پ یمیتوانست به تصم بیتتر نیاو بد. نبود  شیب يا

من؟ يکوچولو زیعز یکن یرا درك م نیا ایآ
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 یکه ناتوان، دردناك و سالخورده م یچشمان. شدند رهیبرگشتند و به او خ شیدخترك به طرف صورت کش چشمان

:نمودند، و بعد به زمزمه جواب داد

نتوانست،  یول. خواست ما را ترك کند یهم م گریدفعه د کیبودم فرانک  یکه من دختربچه کوچک یتدانم وق یم-

.پدرم او را به خانه برگرداند و مجبورش کرد که با ما بماند

باز  گریرفته است و د شهیهم يفرانک برا. قادر نخواهد بود رایز. بار پدرت او را بر نخواهد گرداند نیا یول-

.نخواهد گشت

د؟یهرگز نخواهم د گریپس او را د-

:صادقانه جواب داد شیکش

 شیرا پ ندهیتواند آ یکس نم چیه یباز خواهد گشت، ول يدهم که او روز نانیخواست به تو اطم یدانم، دلم م ینم-

تاده ، آنها اتفاق اف نیب ییکه دعوا ییبه مادرت بگو دیتو نبا یمگ) دیکش یقینفس عم. ( شیکش کی یکند حت ینیب

.ستیاو خوب ن یتسالم يبرا نیناراحت خواهد شد و ا یلیاو خ ؟یمتوجه هست

.است گریکه در انتظار بچه د نیا يبرا-

؟یدان یرا م نیتو چطور ا-

 یوقت یسازد، حت یم یخوشگل يداند، آنقدر بچه ها یکار را خوب م نیمامان دوست داردبچه درست کند و ا-

.فرانک را پر خواهد کرد يطور او جا نیمثل هال درست خواهم کرد و ا یکیمن هم . ستیحالش خوب ن

«ییبکرزا« لب گفت  ریز شیکش Part henogenesi s( که  یتخم لهیمثل به وس دیمذکر و مؤنث تول واناتیدر ح

؟یکن یچکار م یدرست کن يبچه ا یاگر نتوان یول یمگ یموفق باش) در معرض نر واقع نشود 

:گفت ينازك خواب آلوده ا يکرد با صدا یبالش فرو م انیرش را در مکه س یدر حال او
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ست؟یطور ن نیا. کرد دیمن در هر حال هال را دارم و شما هم که ما را ترك نخواه-

:پاسخ داد شیکش

 يکنم که مجبورم مدت ها ینگران نباش من احساس م. ها باشد يزود نیکنم به ا یتصور نم یول. دیروز شا کی-

.بمانم یگیدر ل دیمد

.بود یسرشار از تلخکام نگاهش

ششم فصل

 نیو استوارت به محض ا. توانست از کمکش صرفنظر کند ینم یف. به منزل بر گردد یستیبا یمگ. نبود يگرید چاره

 سرد اریدر آن ماه اوت هوا بس. باز گشت دایبه دروگ زیتنها ماند دست به اعتصاب غذا زد و او ن یلیکه در صومعه گ

. نمود یسخت تر م شیزمستان از زمستان سال پ نیا یولگذشت  یم ایسال از ورود آنها به استرال کیدرست . بود 

Greatدیوید تیگر يبر قله کوه ها. سوزاند  یها را م هیر يزده ا خی ينبود ، هوا ياز باران خبر Davi de( )  در

در غرب بورن  یول. سابقه نداشت ریاخ يال هانشسته بود، که در س یمیسمت شرق برف عظ يلومتریپانصد ک

BurrenJunctجانکشن i on( ) بود دهیقطره باران هم نبار کی یتاکنون حت یتابستان يها لیاز هنگام آمدن س .

دو باره خودش را  یکه خشکسال دیینخواهد پا يرید. گفتند یسخن م یخشکسال دیدوره جد کیمردم از  یلیدر گ

.مقدمه اش باشد نیا هم دیشا. دهد ینشان م

از  ییرها دیشا. در وجودش النه کرده است ینیبار سنگ ،يزیچ ییاحساس کرد که گو افتیمادرش را باز  یمگ یوقت

 یول. رخ نداده بود يادیز رییاز شکم بزرگش تغ ریغ یدر ظاهر ف. زن کیبه عنوان  تشیو درك وضع یدوران کودک

 ياثر. کند شده بود ستد،یاز کار با شیعقربه ها هگردد تا آن ک یهسته مکهنه که آ يواریساعت د کیدروناً مانند 



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٩

مطمئن نبود چطور  ایرفت که گو یراه م يو طور. نمانده بود یبود باق دهینزد مادرش د شهیهم یکه مگ یاز چابک

راه بود ابراز  که در ياز بچه ا یگونه شادمان چیو ه. شد یم دهید یکندذهن یدر رفتارش نوع. داشت یقدم بر م دیبا

پسر کوچک با . نبود يکه هنگام تولد هال از خود نشان داده ، خبر یتیاز آن اندك احساس رضا یحت. ردک ینم

 یحت یخورد و ف یور و آن ور م نیرفت دائماً به ا یکه در خانه چهاردست و پا راه م یاش در حال ییحنا يموها

 نیب يبه رفت و آمد ابد شهیو مانند هم شتبه او ندا یگونه توجه چیداد و ه یکردنش را هم به خود نم هیزحمت تنب

.ندارد یوجود خارج شیبرا گرید زیچ چیه ییداد که گو یادامه م ییآشپزخانه و ظرفشو زیاجاق و م

بچه  نیبه ا قاًیعم رایز. نبود يفداکار کیاز جانب او  نیا. ردیمادرش را بگ ينداشت جز آن که جا يگریراه د یمگ

ببخشد،  يگریرا که محتاج بود به د یعشق یتا تمام افتی یم یاو به خود امکان یو وابستگ یته بود و در ناتواندل بس

را به طرف او  شیدستها. آورد  ینامش را قبل از همه بر زبان م وکرد  یم هیجلب توجه او گر يبچه برا. نثار او کند

با . کرد  یدر خود احساس م يرینظ یب يشاد یند و مگو نوازشش ک ردیاو را در آغوش بگ یکرد تا مگ یدراز م

که بر دوشش بود  يو همه بار یکردن مرغدان زیتم ،یو اتوکش يشستشو ،یاطیخ ،یسخت خانه ، بافتن يوجود کارها

.افتی یرا مطبوع و دلخواه م یزندگ نیا

 یپستچ دنیترومپت که رس يآوا دنیشن يبار ، به صدا کیهر شش هفته  یول. برد یاز فرانک نم یکس اسم چیه

از فرانک  يخبر يگاه حاو چینامه ها را که ه تیخانم اسم یکرد و بعد وقت یسرش را بلند م یف. کرد یرا اعالم م

.شد یدر وجودش خاموش م دیداد جرقه ام ینبودند به او م

 )کیو پاتر ( )Jamesمزیج .آورد ایرنگ به دن ییحنا يدو پسر دوقلو با موها یف. تازه در خانه آغاز شد یزندگ دو

Pat r i ck به محض . پدرشان در آنها آشکار بود میو طبع مال یکه از هم اکنون خوش خلق یدو نوزاد دوست داشتن (

از  يتوجه و عالقه ا چیبه آنها ه ردادنیاز ش ریغ درشانما رایشدند ز یمحسوب م یدو جزو اموال عموم نیتولد، ا
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Jiمیمخفف ج یساما يبه زود. داد یخود نشان نم m( ) یو پاتسPat sy( ) يبه آنها داده شد و گل سرسبد زن ها 

مادرشدن در سر  يایو بدون بچه بودند، هر سه رو وهیکه ب شخدمتیو سرپ ردختریدو خدمتکار پ. خانه بزرگ شدند

اشتند و با گذشت زمان به و مهربان د ایدو، سه مادر مه نیا. آسان بود که دوقلوها را فراموش کند یف يو برا ندداشت

دو  نیتوانست ا ینم یمگ. شان را در خانه بزرگ بگذرانند يداریاوقات ب شتریکه آنها قسمت ب دیرس یم ينظر عاد

تمام وقت او را به خود اختصاص داده  شیو سلطه جو بانحصارطل عتیهال با طب رایز. ردیبال خود بگ ریبچه را ز

مرکز  یهال ، مگ يایتوانستند او را ارضاء کنند ، در دن یو کات نم ینیو م تینم اسمخا انهیناش يناز و نوازش ها. بود

.افتی یرا به جز او نم يزیخواست و چ ینم یرا به جز مگ یاو کس. مهر و محبت بود

هر  ينامه ها به جا بیترت نیعوض کرده بود و به ا ونیکام کیرا با  نشیسنگ يو گار لیاص ياسب ها امزیلیو ییبلو

از فرانک نبود و رفته رفته خاطره مرد جوان رنگ  يگاه خبر چیه یول دیرس یم دایبار به دروگ کی یشش هفته ماه

.میبه آنها داشته ا دیدش یکه دلبستگ یخاطرات یمانند همه خاطرات ، حت. باخت یم

 يچهره ا یو در خاطره مگ .ابدی یم امیالت جیفراموش نکردن، مغز به تدر يمان برا يرسد با همه پافشار ینظر م به

مبدل  یواقع ریغ يریکه به تصو يمبهم از خطوط چهره ا ينمود. شد شیصورت اصل نیگزیرنگ باخته از فرانک جا

مقدس و  ریتصو کینداشت، همان گونه که  یبا فرانک واقع یگونه ربط چیکه ه سیقد کیاز  یشد، تجسم یم

از اعماق  ینیگزیو جا لیتبد نیا یو در نزد ف. شر داشته باشدبا صورت ب یتواند ارتباط ینم یسیمعصوم حضرت ع

 يا دهیپد ینیگزیجا نیکامالً در خود فرو رفته بود و ا یچون که او زن. گرفت یروح سرکوب شده اش سرچشمه م

که  ییگو. داد یاز خود بروز نم ينشانه ا زیو او ن افتی یعالقه اش آن را در م موردبود که فقط شخص  یدرون

.سبک گرداند یرا کم شانیها ییآن دو به وجود آمده بود که بار تنها انیدر م یو ناگفتن یپنهان يوندیپ
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بچه ها تنها استوارت به مادرش شباهت داشت در  نیاز ب رایز. بود ریالزم و احتراز ناپذ يامر یوابستگ نیا دیشا

بر خالف  یول. مانده بود زیناخته و اسرار آمپدر و برادرانش ناش ياو به همان اندازه فرانک برا یچهارده سالگ

 یبود، به همان سخت عیهمواره مط یتیشکا چیخت، بدون هیانگ یرا بر نم گرانیگاه انزجار و خشم د چیفرانک او ه

بود از  ییبا آنکه حنا شیرنگ موها. آورد ینم شیها پ يریکل یدر زندگ یگونه مشکل چیکرد و ه یکار م گرانید

. کمرنگ شباهت داشت یآب يچشمانش به قطره ها. زد یم ییبه خرما شترینمود و ب یتر م رهیان تبرادر ریسا يمو

معتقد بود که  یکه مگ نیخواهد کرد گو ا دایپ یقابل توجه ییبایشد در سن بلوغ ز یم ینیب شیکه پ یتنها پسر ف

.از او سبقت خواهد گرفت ثیح نیاز ا یهال در بزرگ

 یاش را ابراز نم دهیگاه عق چیکم حرف بود و ه یمانند ف. در سر دارد يت چه فکردانست استوار یکس نم چیه

تر بود استوارت قادر  کیکه از لحاظ سن به او نزد یبه نظر مگ. حرکت و ساکن بماند یقادر بود ساعت ها ب. کرد

.ابدی تکس نتواند به او دس چیکه ه زدیچنان دوردست بگر ییبود به جاها

 دایاو را از صومعه به دروگ شیاعتصاب غذا، کش یکه در پ يروز. ستینگر یبه ماجرا م يگرید رالف از نظر پدر

:گفته بود نیبازگردانده بود درباره اش چن

 یمگ يبرا یابراز دلتنگ ایبه بازگشت به خانه  لیکه اظهار تما دیاگر فکر کن. ستیپسر ن نیضعف در وجود ا چیه-

 يگنده و ذهن ها يکله ها يرفتارش برا لیو آنقدر منتظر ماند تا دل دیاز غذا کشدست  یفقط به سادگ. کرد، ابداً

خواهد به  یدلش م ایکه آ دمیاز او پرس یوقت. نکرد بازو تضرع  تیبار هم لب به شکا کی یحت. کور ما روشن شود

.سر تکان داد دییزد و به عنوان تأ يخانه بازگردد فقط لبخند

داد ، مانند پدر و برادرانش به  یمقرر شد که استوارت با آن که سنش اجازه م یضمن و ضمن توافق امیگذشت ا با

.محوطه ها نرود
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و . دیدوش یکرد و گوسفندان را م یشکست ، از باغچه مواظبت م یم زمیکرد، ه یم یدگیخانه رس يبه کارها استو

 کی یمرد، حت کیبودن . دیرس یدند مکه زن ها با وجود سه بچه کوچک ، به انجامش قادر نبو ییکارها ریبه سا

 یحوال نیداد که برادران و پدرش در هم یو محتاطانه بود و حضور او نشان م دهیپسند يپسر جوان در خانه امر

 نیپشت خانه طن یچوب يپله ها يبر رو ییها نیپوت يو صدا. دندییپا یمزاحم ، خانه را م یرهگذران یگاه. هستند

:گفت یم يا بهیغر يانداخت و صدا یم

د؟یدار يزیخوردن چ يسالم خانم، برا-

شان را در  یکه کوله پشت ییکاره ها یکار، ب يدر جست و جو یمردان. ییآدم ها نیآنجا پر بود از چن يمرکز ینواح

نکرده  يکه بخت به آنها رو یاشخاص. دندیکش یبه دوش م گریبه ملک د یاز ملک ایکتوریو و نزلندیکوئ نیفاصله ب

 يدر جست و جو لومترهایدادند که ک یم حیبودند و ترج نروگردا کنواختیکه از هر نوع کار منظم و  ییآنها ایبود 

 یم یمفصل يغذا دهیبودند که از راه نرس يآنها اشخاص ساده ا شتریب. کنند ییمای، راه پ يزیداند چه چ ی، خدا م

 وچپاندند و در جاده بارکوال  یاسب شان م نیز نیورجشد در خ یرا که به آنها داده م يو آرد يقند و چا دند،یبلع

Barculنارن گنگ aandNaruonegonge( ) یکج و معوج يفلز يها یکه قوط یدر حال. شدند یاز نظر دور م 

ولگردان . کردند یآنها را دنبال م فینح يکردند و سگ ها یخوردند و صدا م یم گریکه به کمر بسته بودند به همد

که  ییبه سراغ زن ها یافتاد که راهزن یاتفاق م زین یرفتند، گاه یراه م ادهیراندند و غالباً پ یکمتر اسب م ییایاسترال

 کی شهیهم یخاطر ف نیبه هم. تجاوز به آنها، بلکه به خاطر دستبردزدن  يآمد، نه برا یشوهران شان نبودند م

 هکرد که از تازه وارد ب یم يکار شهیو هم. داشت یم از آشپزخانه، دور از بچه ها نگاه يپر در گوشه ا يتفنگ شکار

.دهد صیطرف را تشخ تیتر باشد تا آن که با چشم پر تجربه اش ماه کیتفنگ نزد
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اما همه . را به او واگذار کرد يتفنگ شکار ازیامت یف دیگرد ضیحفاظت از خانه به استوارت تعو فهیکه وظ یوقت

 یبه طور مثال گاه. با آنها بود  تیبا آن که اکثر. دادند ینم لیار تشکک یعابران را دوره گردها و کارگران ب

)نیدستفروش مغازه واتک

Wat ki ns  چیکه ه يعطر يدر بساط او از مرهم زخم اسب گرفته تا صابون ها دیرس یبا فورد کهنه اش از راه م (

 افتی زیکرد ، نداشتند، همه چ یم و سود درست یچرب لهیبه وس یکه ف ییرختشو يبا صابون ها یگونه وجه تشابه

از او از  ریبود که مردم غ یو اجناس. سوخته بخشک آفتا يپوست ها يبرا ییانواع عطر و ادکلن و کرم ها. شد یم

پزشکان  زیداروخانه و تجو يفروخت مؤثرتر از دارو یکه او م یبه طور مثال مرهم دند،یخر ینم گریکس د چیه

.دیبخش یسگ گرفته تا جراحت استخوان پا را بهبود م يهلورا از زخم پ زیو همه چ. بود

 يبه انتظار بازکردن چمدان ها يصبر یشتافتند و با ب یآمد م یکه او در آنجا فرود م ییها به آشپزخانه خانه ها زن

و . دزدن یبه آنجا سر م يهم بودند که به طور نامنظم تر يگریفروشندگان دوره گرد د. ستادندیا یمملو از جنس م

 يهم لباس ها یپارچه و گاه يمختلف، توپ ها يو چپق ها گاریس. فروختند یم زیو همه چ. بود یمقدمشان گرام

 شتریدو بار ب یکیکه در سال  یوسط هیناح يزن ها. رنگارنگ يبه روبان ها نیمز يو کرست ها زیشگفت انگ ریز

 ،یدنیباشکوه س يدور از مغازه ها. محروم بودند زیکردند از همه چ یشهر محل اقامت شان سفر نم نیتر کیبه نزد

.ناتیمد و تزئ يایندور از د

 یبود، حت دهیبود که باران نبار يدیمدت مد. با مگس ها و گرد و خاك احاطه شده باشد یکه زندگ دیرس ینظر م به

، تعداد  دیبار یمهر چه باران کمتر  رایز.بردن مگس ها نیفرونشاندن گرد و خاك و از ب يرگبار کوچک برا کی

شده  ختهیمگس کش آو يکاغذ يخانه ها رشته ها قفبه تمام س. بود و مقدار گرد و غبار افزون تر شتریمگس ها ب

کردن شان نگذشته بود که  زانیاز آو یخوردند و هنوز چند ساعت یتکان م یشده از حشرات به آرام اهیبود که س
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 یباز گذاشت ب يلحظه ا یشد حت یرا نم یظرف چیدر ه. اندندپوش یسطح آنها را م يحشرات به طرز چندش آور

النبون پخش  لیمغازه گ میو تقو وارها،یاسباب ها ، د يآنها رو زیر يو فضله ها. آنکه ظرف پر از مگس ها نشود

.بود

 نیتربه دربسته  یرنگ که در همه جا حت يپودر نرم قهوه ا نیشد از شر ا ینم یمتیق چیبه ه. اما گرد و غبار و

 يها نیدر چ. کرد یتازه شسته را کدر و پوست ها را زبر م يکه موها یگرد و خاک. کرد خالص شد یظروف رخنه م

و گرد و خاك و . پوشاند یبرق انداخته را م يزهایم يا هیبه صورت ال يریپس از گردگ. کرد یلباس و پرده نفوذ م

 یمجبور شد که قال یف. پوشاند یکف اتاق ها را م یمیضخ هیبه صورت ال دیوز یکه از در و پنجره ها م یگرم يبادها

 يداریخر یگیمکاتبه از مغازه ل قیرا که به طر یرا جمع کند و استوارت را به کار گماشت تا مشمع شیرانیا يها

از چوب  یآمد و شد در آنجا بود، با کف پوش شتریآشپزخانه که ب. پهن کند نیها، بر زم یقال يبه جا بودکرده 

.شده بود دیو صابون سف يبا برس فلز رینا پذ انیپا يها دنییحکم پوشانده شده بود که به واسطه سام

از آب  يکردند و قطره ا یکف پخش م يآورد و رو یم زمیرا که استوارت از انبار ه يخاك اره ا یو مگ یف

 یجارو م رونیاست به طرف بخ یچوب از آن بر م يو سپس توده مرطوب را که بو دندیپاش یپرارزش را بر آن م

 یم لیو به خاك برگ تبد دیپوس یم نشد و آنجا به مرور زما یم ریسپس خاك اره ها به طرف باغچه سراز. کردند

 ینم گریشد د يا کهیبه آب بار لیکه آب نهر خشک و تبد یو هنگام. جلودار گرد و خاك نبود زیچ چیه یول. شد

رفت و  قیعم يچاه ها يمخزن دار به سو ونیبه دست آورد، استوارت با کامآشپزخانه و حمام  يبرا یشد از آن آب

ظروف و رخت ها  يشست و شو يکرد و زن ها مجبور شدند برا یاز آب انبارها خال یکیپس از پرکردن آن را در 

ه خاطر نامطبوع تر از آب گل آلود نهر بود و ظروف ب اریآب بس نیا. از آب عادت کنند گرید یو خودشان به نوع

.داشتند اجیاحت يتر قیخاست به خشک کردن دق یکه از آن بر م يتند گوگرد يبو
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و  دنینوش يمانده بود مطلقاً برا شانیکه برا یکرد و مقدار آب باران کم یآب موها را مانند کاه کدر و خشک م نیا

.شد ینگه داشته م يآشپز

کوچکش تلوتلو  يپاها يرا که رو یپاتس يو فرفر ییحنا ياکرد ، او داشت موه یرا تماشا م یرالف با شفقت مگ پدر

 رهیبه او خ4کم رنگ دوستانه  یدو جفت چشم آب. در انتظار نوبتش بود يبا بردبار مزیزد و ج یخورد شانه م یم

.شده بودند

که زن ها نسبت به  یبیوسواس غر نی، ا یسرسپردگ نیکه ا ییگو ،یمادر واقع کی. با خود فکر کرد  شیکش

امر  یلذت واقع کی يبه جا یستیکار با نیا یاست وگرنه در سن و سال مگ يزیحس غر کیکودکان دارند 

در . دیمشغول نما يکننده تر مکند و خود را با کار سرگر یآن شانه خال ریاز ز ستیبود که با يپرزحمت و دشوار

کرد و به آنها حالت  یانگشتانش صاف م نیمو را ب يحلقه ها. گذاشت یکار م نیبر سر ا اریوقت بس یکه مگ یحال

 يچکمه ها يحالت باصفا ماند و سپس شالقش را بر رو نیا ییرایگ ریتحت تأث يلحظه ا شیکش. داد یم

ها و  چکیو پ پتوسیخانه بزرگ انداخت که در پناه درختان اوکال يسوبه  ینگاه وانیو از ا. غبارآلودش رها کرد

 يمر. پنهان شده بود يشکاریخانه پ یعنی یفلفل، جداافتاده از مرکز زندگ وابسته و درختان يانبوه عمارت ها

بود؟ شهیکارسون در چه اند

:گفت زیاعتراض آم یبا لحن یمگ

د؟یکن یپدر نگاه نم-

.کردم یداشتم فکر م یمرا ببخش مگ-

و  ستندینگر ینفر به او مرا تمام کرده بود به طرف آنها بازگشت، هر سه  مزیج يشانه کردن موها یکه مگ یحال در

.دوقلوها را بغل کند شیانتظار داشتند که کش



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٦

:گفت شیکش

.يعمه مر دنیبه د میرو یم-

.راه افتاد شیرا گرفته بود به دنبال کش انیافسار ماد گرشیو با دست د شیدست شالق کش کیکه با  یدر حال یمگ

آنکه خم  یو ب یفاصله داشت پدر رالف بچه ها را با راحت يشکاریبا منزل پ میمتر و ن لویک کیکه خانه بزرگ  نیا با

در  يبه سو یسپرد و خود در کنار مگ تیتا خانه بزرگ بغل کرد و در آشپزخانه آنها را به خانم اسم اوردیبه ابرو ب

 یم به ندرت از آنجا تکان گریاو اکنون د. دارش نشسته بود هکارسون در مبل دست يمر. خانه به راه افتاد یاصل

حضورش در محوطه ها  گریکرد و د یم یدگیبه همه کارها رس یستگیبه شا يکه پد یبه خصوص از هنگام. خورد

نگاه خصمانه خانم سالخورده بچه را مجبور کرد که . وارد شد یپدر رالف دست در دست مگ یوقت. آنقدرها الزم نبود

 يو دلدار یرا از سر مهربان شیبازو. رك تند شدهو پدر رالف متوجه شد که نبض دخت اندازدیب نییرا پا انشچشم

.نامفهوم داد یلب سالم ریکرد و ز یمیتعظ انهیدخترك ناش. فشار داد

:گفت یکارسون به خشک يمر

.بخور تیرا با خانم اسم تیبرو به آشپزخانه و چا-

:دیداخت، پرسان یکرد م یم یمبل که به مرور از آن خود تلق يکه خود را به رو یرالف در حال پدر

د؟یچرا او را دوست ندار-

.دیکه شما دوستش دار نیا يبرا-

:گفت زیاعتراض آم یتر از او احساس کرد و با لحن نییپا یتیبار خود را در موقع نینخست يبرا شیکش

.يمر ستیکس ن چیبچه است که مورد توجه ه کیاو فقط  دییگو یچه م-

.دیکن ینگاهش نم دید نیشما از ا یول-
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.کرد یاحساس م يشتریشدند و اکنون آرامش ب رهیبا تمسخر به خانم کارسون خ يلحظه ا یقشنگ آب چشمان

 کیمن  زیکه قبل از هر چ دیکه من بتوانم روابط نامشروع با بچه ها برقرار کنم؟ فراموش نکن دیکن یتصور م-

.هستم شیکش

بخشد نه  یبه شما م یتیبودن فقط احساس امن شیکش کاسار،یرالف دوبر دیمرد هست کی زیشما قبل از هر چ-

.از آن شتریب يزیچ

 یکارسون را در خود نم يکرد، او توان پاسخ گفتن در برابر مر يآنکه علتش را بداند خنده ا یزده ب رتیح شیکش

باال رفتن  هم علتش دیشا. بود ختهیباالخره زهرش را ر ریبرده بود عنکبوت پ یکه او به نقطه ضعفش پ ییگو افتی

 نیا ای. دییگرا یم یآتش درونش به خاموش. کرد یعادت م یلیجلوه در گ یو ب رانهیحق یزندگ نیسنش بود و به ا

:پاسخ داد يتازه شعله ور بود و به تند یکه روحش از عشق

.شمیکش کی ستمیمرد ن کیمن -

شنوم؟ یت که من ماس کاساریدوبر نالیکارد يصدا نیا ایآ. دیآه رالف، چقدر عوض شده ا-

:را در بر گرفت و گفت شینگاه کش يلحظه ا یاز درماندگ يا هیسا

.ابمیدست  یدلم بخواهد به چنان مراتب عال گریکنم د یمن فکر نم.  ستیممکن ن-

شده و  رهیکه به چهره اش خ یسر داد و در حال يخورد قهقهه ا یبه جلو وعقب تاب م شیکه در صندل یدر حال يمر

:داشت گفت یدست بر نم شیشااز تما

. دیجا بپوس نیگذارم که در ا یخوب باشد من شما را به حال خود وام ست؟یشما ن يآرزو گرید نیا. واقعاً رالف-

نه قبل از دو سه سال  دیشا ،يزود نینه به ا د،ینداشته باش دیترد. داد دیکه کفاره پس خواه دیخواهد رس يروز یول

گفتم ،  یکه به حد کاف نیآه مثل ا... گردم و به شما ظاهربر شما  یطانیمن به صورت ش آن روز خواهد آمد که یول
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که تاکنون فرصت  دیهست يمرد نیتر زیشما سحرانگ. خواهم کشاند یشما را به عذاب روح. دیمطمئن باش یول

قرار  میعظ یرا در بن بست من شما یول. دیکن یم رمانیو تحق دیکش یتان را به رخ ما م ییبایز. مالقاتش را داشته ام

د؟یباز هم شک دار دیشما را مجبور خواهم کرد خود را بفروش تانیداد و با استفاده از ضعف ها واهمخ

:زد يخود را به عقب انداخت و لبخند شیکش

مرا شناخته  دیکن یم الیکنم آن طور که خ یتصور نم یول. کرد دیخودتان را خواه یمن شک ندارم که شما سع-

.دیاشب

جز انتظار  زیچ چیو ه رمیمن پ. خوب، گذشت زمان به ما نشان خواهد داد رالف، فقط گذشت زمان اریآه نه؟ بس-

.نمانده یباق میبرا

.زمان و گرد و خاك و مگس ها. فقط زمان. يدارم؟ زمان مر اریدر اخت يزیمن چه چ دیکن یو تصور م-

طوفان خشک  نیکارسون اظهار کرد ا يمر. باران ببارد يبود که به زود ردوایام يدر آسمان انباشته شدند و پد ابرها

.نخواهد بود ياز باران خبر يادیو مدت ز ستندیاست ابرها باران زا ن

را که طوفان  يخاطر بود که اثر نیاند به ا دهیرا چش ایاسترال يکردند که طعم آب و هوا یها تصور م يریکل اگر

که هم اکنون از رطوبت آرامش بخش  نیزم یخشک. بودند دهیگذاشت به چشم ند یم يبه جا ریخشک بر کو يها

نامطبوع که هر  یکرد، اصطکاک یم دایپ كشد و اصطکا یم دهیبه هم کش خت،یآم یهوا در م یمحروم بود، با خشک

محوطه ها  در رونیب. مجبور شد چراغ ها را روشن کند یبود که ف رهیآسمان چنان گرفته و ت. شد یلحظه افزون م

 یقفس شان چنگ م يمرغ ها به چوب ها دندیپر یاز جا م ییصدا نیو با کوچک تر دندیلرز یاسب ها به خود م

خوك ها . دندیچ یشان را بر م زانیآو يو لب ها دندیپر یکردند، سگ ها به هم م یبال فرو م ریانداختند و سر به ز

 یکردند و با نگاه درخشان و نگران شان اطراف را م یفرو م گشتند پوزه شان را در خاك یزباله ها م انیکه در م
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انداخت که تا  یزنده م جوداتبه جان همه مو یکه در دل آسمان مکتوم بود چنان ترس يفشرده ا يروهاین. دندییپا

.کرد یمغز استخوان شان نفوذ م

 يدیغبار خورش کیبازگرداندن  يراو خود را ب دندیبلع یهمه نورها را م ریانبوه و نفوذناپذ يکه ابرها یحال در

در افق، امواج باال رونده به . شد داریپد نیسنگ يکردند، رعد و برق از دور دست ها با گام ها یسوزان آماده م

 یکردند و در اعماق آب یکننده شان بخار م رهیخ يدیبستند و قله ها با سف یو برجسته نقش م زیر یصورت خطوط

و آن را در چشم  دیمک یکه گرد و غبار را م يو زبر کننده ا ریبا طوفان ز بتیگاه مص و آن دندیچیپ یشب در هم م

 چیه ییگو. نبود  لیبه تصور خشم خداوند در انج یاجیاحت گرید. آغاز شد دیدم یباز م يها، گوش ها و دهان ها

انعکاس  ییاك که گوآنقدر سهمن ينجهد، انفجار يرعد و برق از جا يصدا نیا دنیتوانست از شن ینم يموجود

.در حال انهدام بود ییایدن ياهویخشم و ه

نهر و  يخانه رساندند و به سو وانیهمه ساکنان خانه به آن عادت کردند، آنقدر که خود را به ا یپس از مدت یول

بست  یبر آسمان نقش م نیآتش ياز نور به صورت رگه ها یمیعظ يچنگک ها. دوردست نظر انداختند يمحوطه ها

ابرها  انیدر م نیآتش يارهایشکافت و ش یمآسمان را  یاپیشد که پ یم لیاز آنها به رعد و برق تبد کیهر و 

 يباز کیدرست مانند . شد یانبوه ابرها ظاهر م انیشد و سپس دوباره از م یمستور م يلحظه ا. افتی یگسترش م

.رینظ یموشک ب میقا

خاست و سرانجام همه  یو دود از آنها بر م دیچیپ یها را در هم مآمد آن یتک افتاده فرود م يبر درخت ها صاعقه

 یفضا را سرشار م يا یعیمرموز ماوراء الطب يروین. محوطه ها چگونه مرده بودند يتنها يقراول ها نیبردند که ا یپ

،  نیریش ییسوخت و بو یبنفش و زرد گوگرد م ،یصورت ينبود از درون با نورها دایناپ يزیچ گریجو که د. کرد

.کرد یپخش م صیقابل تشخ ریفرار و غ
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شده  خیبازوشان س يو مو دیکش یآتش زبانه م يها همانند شعله ها يریکل ییزلف حنا.  دندیدرخش یها م درخت

.بود

به طرف مشرق روان شد  یغروب توده ابرها به آرام يها یکیکه نزد نیوحشت تمام بعدازظهر ادامه داشت تا ا نیا

 نیو سالم از ا حیواقعاً که صح. بودند یشده و عصب جییآنها ته. آورد رونیالت جادوشده و وحشت بو همه را از ح

موضوع مورد بحث همه محافل بود مخصوصاً که  کی یکه ط ییماجرا. مانست یماجرا جان به در بردن به معجزه م

.بود دهیقطره باران هم نبار کی یهمراه با آن حت

:کرد ینیب شیشوم پ یکارسون با لحن يمر

.باز هم تکرار خواهد شد-

ها  يریحکمفرما شد که کل ییچنان سرما ،یزمستان خشکسال نیدوم یط. دوباره تکرار شد انیجر نیهم ا قتاًیحق و

 یم دایضخامت پ متریتا چند سانت خی يها هیهنگام شب ال. برف تصور کنند زشیتوانستند وجود آن را بدون ر ینم

 یبه دست آوردن کم يفشردند و برا یخود را به هم م دندیلرز یکه در النه شان به خود م یکرد و سگ ها در حال

شد به  یبود که م دهیرس یباالخره زمان. شدند یفراوان آن حمله ور م يها یبه گوشت کانگورو و چرب ،يگرما و انرژ

بر افروخته بودند و  یمیدر منزل آتش عظ. از گوشت گاو و خوك استفاده کرد یشگیگوشت گوسفند هم يجا

 یول. داد یهوا به آنها اجازه چادر زدن در محوطه ها را نم يسرد رایآمدند ز یمردان به اجبار شب ها به خانه باز م

تر انجام دهند و کم تر  عیتوانستند کارشان را سر یم رایخوشحال بودند ز دندیرس یکه از راه م ییها نیپشم چ

.عرق کنند

 یدر پ یپ يروزها. افتی یبه سرعت نقصان م یبود ول یباق نیعلف بر زم یته، هنوز کمسال گذش لیعلن س به

 ییو پرده ها دیکش یباد در محوطه ها زوزه م. نبود ياز ابر بود، اما باز هم از باران خبر دهیرنگ و پوش یآسمان سرب
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از آب رنج  یردان را با نشان دادن سرابکرد و م یبلند م واآورد به ه یم ادیباران را به  زشیاز گرد و غبار را که ر

جوراب  یوقت. کردند یچنان ترك خورده بود که از لبخند زدن حذر م شانیلب ها یبچه ها از سرمازدگ. داد یم

به خاطر باد سخت حفظ . شد یبا آنها جدا م شانیکردند که پوست پاها یآوردند ، فکر م یم رونیرا از پا ب شانیها

ساخته شده بود که هوا را به داخل خانه بکشند  يمخصوصاً که همه منازل طور. بود رممکنیغگرما در خانه  ختصرم

 یشد و در انتظار بود که مادر کم داریو ب دیزده خواب خی يدر اتاق ها یستیبا. کنند  يرینه آن که از ورود آن جلوگ

تنفس با . ک شروع به سرفه کردهال کوچ يروز. نشودمبدل  یبتیاجاق بگذارد تا شست و شو به مص يآب بر رو

کرد و آن  هیچسبنده از پودر زغال چوب ته يضماد یف. دییسوت توأم شد و حالش به سرعت به وخامت گرا يصدا

 یدر آغاز ف. کار بچه را آرام کرده باشد نیکه ا دیرس یبه نظر نم یکوچک تپنده اش گذاشت ول نهیس يرا بر رو

 نیبر بال یمگ. را گم کرد شیداشت که دست و پا یشرفتیچنان پ يماریاعات، ببا گذشت س یول نبودآنقدرها نگران 

.بود يبر زبانش جار يمانند ورد) فرستم  یمقدس به شما درود م میپدر ما و مر(  يبود و دعاها ستادهیبرادرش ا

رنگ شده  یآب شیو لب ها دیرس یبه گوش م وانیبچه از ا ينفس ها يبه منزل آمد صدا يپد 6در ساعت  یوقت

به بچه بخور گوگرد . رفته بود يگرید ماریب نیدکتر به بال یتلفن کردن به خانه بزرگ شتافت ول يفوراً برا يپد. بود

 زیبخور ن یول. بردارد انیشد از م یمانع تنفسش م وشده  شیرا که سد گلو ییغشا دیآن که شا دیداغ دادند، به ام

و تنفس  دییگرا یم یرگیبه ت جیصورتش به تدر. و غشاء را نابود کند ابدیراه  نهیبه قفسه س ینتوانست به حد کاف

 دنیخواند و قلبش از د یکرد، دعا م یدر کنارش نشسته و نوازشش م یمگ. شد یمتشنج و مشکل م شیاز پ شیب

 ترزیاو از همه برادرانش عز يهال برا. شد یداد فشرده م یتنفس به خرج م يبرادرش هر بار برا هکه ک یکوشش

 یآرزو نکرده بود که کاش مانند ف دانهیآنقدر ناام نیاز ا شیهرگز پ. کرد یم یخود را مانند مادر او تلق یو مگ. بود 

 رایتوانست او را بهبود ببخشد ز ینم یف. افتی یمدرمانش  يبرا یصورت حتماً راه نیچرا که در ا. بود یم یزن بالغ
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او را در  دیکوش یفشرد و م ی، بدن کوچک تپنده را به خود م یشانیدستخوش وحشت و پر یمگ. که مادرش نبود

در کنار تخت به  يو پد یکه ف یهنگام یحت. ردیکرد که هال ممکن است بم یبه ذهنش خطور نم. دهد ياریتنفس 

.شروع به دعاخواندن کردند دانهیامزانو درآمدند و نا

بالش ها قرار  يبدن کوچک را رو متیجدا کرد و با مالجان بچه  یرا از دور بدن ب یمگ يبازوها يشب پد مهین در

:و گفت) که هال از دست و پازدن افتاده بود به خواب رفته بود یآن هنگام کیاو ( به هم خورد  یمگ يپلک ها. داد

.آه بابا حالش بهتر است-

هفته  کی شیموها و ر انیدر م یخی يکرد و نور چراغ با تارها یجلوه م ریتکان داد به نظر پژمرده و پ يسر يپد

.ختیآم یاش در م دهینتراش

او . وستهیاو آرامشش را به دست آورده و به خدا پ یول. بهتر نشده  یکن یوضع هال آن طور که تو فکر م ،ینه مگ-

.کشد یدرد نم گرید

:سرد گفت یبا لحن یف

.است که او مرده نیمقصود بابا ا-

.او نمرده است. رده باشدتواند م یآه نه، بابا، نه، او نم-

بود به محض آن که به او  دهیند يکه هرگز مرده ا نیبا ا یموجود کوچک فرورفته در بالش ها مرده بود مگ یول

برخاست و به سراغ  شیاز جا. شباهت داشت یاز بچه به عروسک شتریهال ب. بود افتهینگاه کرده بود آن را در

استفاده  يتخت دوقلوها را برا تیاسم نماق کز کرده بودند رفت، خابرادرانش که مضطرب و مشوش در اطراف اج

.کرد یآنها مواظبت شان م نیآشپزخانه به آن جا کشانده بود و نشسته بر بال ياز گرما

:گفت یمگ
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.هال مرده است-

.به خود آمد یدوردست لیکه از عالم تخ ییگو استوارت

.ا به دست آوردهاو آرامشش ر. بهتر است  يطور نیا. بهتر شد-

مامان تو : ادامه داد) آنکه به مادرش دست بزند یبرخاست و ب يآمد از جا یم شیبه طرف آنها پ یکه ف یاو هنگام )

.ایب...کنم یاتاقت را روشن م يبرو استراحت کن ، من بخار ،یخسته باش یلیخ دیبا

لحظه  یفیرفت؛ برادرانش با بالتکل وانیا يبه روباب بلند شد و . او را دنبال کرد يبرگشت و بدون ابراز کلمه ا یف

آورد  وانیکالسکه را از گوشه ا تیخانم اسم. نبود يخبر ياز پد. ماندند و سپس به او ملحق شدند ينشسته بر جا يا

 يانداخت که اشک به پهنا یبه مگ یدر آن قرار داد و نگاه متیرا که به خواب رفته بودند با مال یو پاتس مزیو ج

.بود يش جارصورت

بهتر است در  یول. گردم یبرم و فردا صبح برم یرا هم با خود م یو پاتس مزیگردم، ج یمن به خانه بر م ،یمگ-

.به مادرت هم خبر بده. و کت باشند ینیحال حاضر بچه ها با من و م

اشت و اکنون مرده هال به او تعلق د. قرار داد شیزانوها يوار رو بیرا صل شینشست و دست ها یصندل يرو یمگ

 نهیاو هنوز گرما و وزن بچه را بر س. بود و توجه و محبت نثارش کرده بود زیعز شیکه آنقدر برا یهال کوچک. بود

که  یدر حال. نمود یوحشتناك م شیبود برا دهرگز نخواه گریتماس د نیکه ا نیدانستن ا. کرد یاش احساس م

آگنس قابل  يدر مورد ماجرا دیاشک ها شا. بودند  دهیفا یاشک ها ب نه،. چهار سال تمام او را در بر گرفته بود 

پشت سر گذارده  شهیهم يکه آن را برا يا یکودک.یوارد آمده بر الك شکننده غرور کودک یجراحت. بودند هیتوج

.بود
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راده ادامه ا. دیوقفه به دوش کش یاش آن را ب ینیتا آخر عمر با همه سنگ یستیبود که با يبار صحبت از بار نیا

اراده مانند  نیا یدر مگ. تر است فیضع گرانیو نزد د يقو اریاز آدم ها بس ینزد بعض ،يگریپس از مرگ د یزندگ

.و مقاوم بود يفوالد قو

او با اشاره، راهرو را به آنها نشان داد و . افتیحال  نیرا به هم یکه پدر رالف همراه دکتر وارد شد مگ یهنگام

بتواند آن طور  شیگذشت قبل از آن که کش يادیمدت زمان ز. دنبال کردن آنها نکرد يراب یحرکت نیکوچک تر

 نیاز وجودش به ا يزیبا او باشد و چ. ابدیرا تنها باز  یکارسون به خانه اش، آرزو کرده بود مگ يکه پس از تلفن مر

.، ببخشد گرانیجدا از د ينوایموجود ب

.او باشد يکه تنها برا يزیچ. شیاز وجود خو يزیچ

مدت  یستیبه هر حال با یول. برده باشد یبود پ یمگ يآن چه که هال برا یکس به تمام چیواقعاً شک داشت که ه او

 یکرد، بعد ف یخارج شدن روح از بدن اجرا م يمراسم توبه وسرا القربان را برا دیچون که با. در انتظار بماند يادیز

.داد یم رمراسم نظ ياکرد و در مورد اجر یرا مالقات م يو پد

سبب آن بود  مارانیراه ب يدور شتریها که ب بتیمص نیاو مدت ها بود که به ا. رفته بود، درمانده و خسته دکتر

متخصصان  ياریو  مارستانیکه به هر حال دور از ب دیرس یبه نظر م نیآنها چن يبه عالوه از گفته ها. عادت کرده بود

. داد یفوت کلمه خناق را نشان م یگواه. بودند دهیخر جانآنان خطرات را به . وداز دستش ساخته نب يادی، کار ز

.جیرا يماریب کی

باب و برادرانش به کارگاه . رفته بود  یبه سراغ ف يپد. را به اتمام رسانده بود فشیوظا زیپدر رالف ن سرانجام

. کز کرده بود يدر گوشه ا نشیق والدکف اتا ياستوارت رو. کوچک آماده کنند  یرفته بودند که تابوت ينجار

 میپنجره ترس يآسمان کدر شب آن سو يومادرش شباهت داشت ر مرخیکه آنقدر به ن شیبایمشخص و ز مرخین
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فرم نامشخص  يبود و نگاهش بر رو يبود سرش بر بالش و دستش در دست پد دهیدر آنجا دراز کش یف. شده بود

شان را سر داده  یقوقول یبود و خروس ها از خوا برخاسته و قوقول 5 ساعت. مانده بود رهیخ نیکز کرده بر زم

.صبح مانده بود دنیهنوز به رس یبودند ول

شعله . اجاق آشپزخانه خم شد و آتش را شعله ور کرد يفراموش شده بر گردن ، رو یارغوان یرالف ، با شال پدر

 یمقابل او نشست چقدر مگ یمکتیبر ن ندیبهتر بب را یکه مگ نیا يآورد و برا نییپشت سرش را پا زیم يچراغ رو

 یحال شانیبا نگاه کردن به او پر. گذاشت یپشت سر م یتاخت و او را محروم و خال یچهارنعل م. بزرگ شده بود

.افتی یدردناك درباره شجاعتش در م دیترد ياز عمر شتریاش را ب

 یهراس داشت؟ او م ياز رو به رو شدن با چه واقعه اافتاد  یاتفاق م يداشت و اگر روز میب يزیاو از چه چ یول

در  ریناپذ فیتوص زیچ نیدر درونش، ا یول. از آنها نداشت یمیگونه ب چیباشد و ه يقو گرانیتوانست در برابر د

 یکه مگ یشناخت در حال یو احساس ترس را باز م. ردک یرخنه م شیکه اصالً انتظار آن را نداشت در آگاه یلحظات

 کیبود ، او جز  سیقد کی یکه مگ نیگرفت نه ا یکرد و از او سبقت م یسال جوانتر از او به سرعت رشد م جدهیه

در وجود  زهایچ رفتنیپذ ياستعداد برا یو نوع. کرد یباز نم تینبود که هرگز لب به شکا يزیدختر ساده کوچک چ

رو به  یتوانست اتفاق افتد به آسان یم ایاد و افت یبا هر چه که اتفاق م) از بخت بدش بود نیهم ا دیشا( خود داشت

 یبهره م دیکش یکه در درونش شراره م یزنده نگاه داشتن آتش يو از آن برا. رفتیپذ یشد و آن را م یرو م

 یداشت انعکاس یکه او از مگ يتصور ایآ د؟بو یاستعداد آموختن نیا ایرا به او آموخته بود؟ آ نیا یچه کس. جست

آنچه که  ای یواقع یمهم تر بود؟ مگ يزیداد؟ چه چ یواقع یتیشد به آن اهم یم ایخودش نبود آ نشایاز افکار پر

:و به زمزمه گفت دیکش یآه یاز سر ناتوان. کرد باشد یخود تصور م

.یاوه مگ-
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 یسرشار از عشق يلبخند. نثارش کرد يلبخند شیرها از رنج خو ينگاهش را به طرف او برگرداند و لحظه ا یمگ

گونه مورد  نینداشت ا یاو راه يایزنانه هنوز در دن اتیمحرمات و منه. کرد یآلوده اش نم زیچ چیخالص که ه

در وجودش  یکه گاه شیکه به درگاه خدا دبه وجود آورد و وادارش کر یانقالب شیقرار گرفتن در روح کش شیستا

 فیتوص زیهمان چ ایآ کاسار،یرالف دوبر از بندگانش باشد به جز يگریکرد استغاثه کند که هر بنده د یشک م

حرکت مقابلش نشسته بود و به  یهم چنان ب یو مگ. را دوست داشت یحد مگ نیچرا تا به ا. بود؟ آه خداوندا ریناپذ

.زد یاو لبخند م

به همراه  تیسپس خانم اسم. استوارت به او کمک کرد. آماده کردن صبحانه از جا برخاست يبرا یف سحرگاهان

و دردناك  کنواختیخفه و  ییگفت و گو. و چهار زن در کنار آتش اجاق به گفت و گو نشستند. دندیو کت رس ینیم

 يبرا يروکش پنبه دوز کیشروع به دوختن  یبعد از صبحانه مگ. دندیفهم یاز آن نم يزیچ شیو نه کش یکه نه مگ

ساتن  راهنیپ کی يبدون ابراز کلمه ا یف. داده بودند قلیدرون تابوت کرد که برادرانش آن را صاف کرده و ص

 يرا با دقت در گوشه ها يپنبه دوز يبود به دستش داده بود و او ابتدا نوارها دهییگرا يرا که به مرور به زرد دیسف

داد آن را با  یو به او م دیبر یقطعه اسفنج م کیاز  ییکه پدر رالف تکه ها ینیو در ح. نصب کرد تداخل تابو زیت

شده را به کمک چند پونز در داخل تابوت  يبرد و سپس روکش پنبه دوز یم یاطیچرخ خ ریوشاند و به زپ یساتن م

را شانه کرد و او را داخل تابوت  شسر د،یلباس مخمل پسرش را به او پوشان نیقشنگ تر یمحکم کرد پس از آن ف

مادر  نیکه با وجود ا یاز مگ یینه بو یول. بود یعطرش بر بدن بچه باق يکه هنوز بو یگرم و نرم قرار داد در حال

.بود که از دست داده بود يفرزند نیاول نیا. کنان در تابوت را بست  هیگر يپد. اش بود یواقع

 يسن مار يراهبه ها. گرفت یبه عنوان نمازخانه مورد استفاده قرار م دایدروگ ییرایسالن بزرگ پذ ش،یسال ها پ از

'arydدورسو ursoSn( - M) از پارچه زربفت ساخته  دهیپوش یگوشه آن محراب کیدر  ره،یمبلغ هزار ل يدر ازا



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٧

 يشب بو، گل ها يکرده بود گل ها نیتزئ دایباغ دروگ یزمستان يسالن و محراب را با گل ها تیخانم اسم. بودند

پدر رالف . س بودشان در عطر آنها منعک يو زنگار یصورت يرنگ ها یکه هماهنگ ییشکفته، انبوه گل ها ریسرخ د

.آورد يرا به جا تی، نماز دفن م ینیتزئ چیه یب اهیساده و لباده س دیبا جامه سف

گورستان در . کرد یخود دفن م نیرا در زم شیمرده ها دایمرسوم بود، دروگ هیامالك آن ناح شتریچنان که در ب هم

. کرد یحدود آن را مشخص م یآهن یرنگ دیسف يو نرده ها. کنار نهر واقع بود دیدرخت ب هیآن طرف باغ، در سا

کارسون و فرزندش در  کلیما. مخازن بود يآب ها ونیرا مد يسرسبز نیا یغرق در سبزه بود و با وجود خشکسال

 يبه دست در باال ریشمش یعیطب يبودند و مجسمه فرشته در اندازه ها دهیاز سنگ مرمر آرم يآنجا در مقبره ا

 بیشدند که فقط صل یم دهیدر اطراف مقبره بزرگ د زیاز آن چند گور ساده تر ن ریغ یول. شان بود شیمقبره آسا

هم  ینام یگورها حت نیاز ا یکرد، بعض یم نییحدود آنها را تع یکوچک يمشخص و تاق ها راآنها  يساده ا يها

 دایمنزل شان دروگ نیکه آخر يسه ولگرد ایمرده بود، دو  ینزاع نینام و نشان که در ح یب نیپشم چ کی. نداشتند

 يکارسون که بر فراز گورش چتر کلیما ینیشده بود، آشپز چ افتهیاز محوطه ها  یکیناشناخته که در  یبوده، اسکلت

. آورد ینامش را به صدا در م ییبود که با وزش باد گو زانیبه آن آو يریحق يقرمز رنگ نهاده بودند و زنگوله ها

 کی يخمره ا یچارل« : خورد یکلمات به چشم م نیگورش فقط ا بیبر صل چوپان که کیو . نگیس یه نگ،یس یه

.متعلق به زنان بود زین یضکه بع گرید يو گورها» آدم خوب 

تابوت ساخته شده توسط برادرانش به . نبود دایهال برادرزاده مالک دروگ ستهیشا ،يساده ا فاتیچنان تشر یول

 جیگذشت و به تدر یزمان م. او بسته شدند يبه نقوش شلوغ به رو نیمز يبرنز يداخل مقبره گذارده شد و درها

از  یاندوهش رنگ. دیکش یبار غصه اش را به دوش م یمگ. آمد یبر زبان ها نم یجز در مواقع اتفاق گرید ياسم ها

زمره رو عیپوشش وقا ریهمه اندوه را در ز نیاش ا یهمه جوان نیبا ا.کودکان را داشت زیمنطق و رمز آم یماتم ب
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بزرگ شده  یبرادرانش آنقدرها متأثر نبودند، به جز باب که به حد کاف. کرد یکم م تشیکرد و از اهم یمدفون م

.دل نسبت به بچه احساس کند در یبود که محبت

 یبه نظر م. برد یفقدان رنج م نیتا چه حد از ا یدانست که ف یکس نم چیه یول. بود قیعم یدستخوش اندوه يپد

مخصوصاً از استوارت که  يپد. شود یدور م شیاز شوهر و بچه ها شیاز پ شیاز هر احساس، ب یخال که او دیرس

که تنها و بدون  یعکس العمل زنش را هنگام وا. داد سپاسگزار بود ینسبت به مادر نشان م يادیمراقبت و توجه ز

و . نشد داریپد يدر نگاه آرام خاکستر جانیاز ه ینشان نیکوچک تر. آورد یبازگشته بود به خاطر م یلیفرانک از گ

لحظه  نیانتظار چن شهیاو هم دیرس یبه نظر م. نداد رییو نفرت و غم چهره اش را تغ ،یاز سرسخت یگونه حالت چیه

 ریو ناگز شیآگاه از سرنوشت خو. که او را از پا در خواهد آورد يمحکوم در انتظار گلوله ا یمانند سگ. را داشت يا

.از آن

.دانستم که او بر نخواهد گشت یمن م-

.برگردد دیشا یسیبه او بنو ياگر فور-

به  دایلب فرو بست همان بهتر بود که فرانک دور از او و دروگ یحیاز هر گونه توض شهیسر تکان داد و مانند هم او

فرانک را باز خواهد کلمه از جانب او  کیدانست که  یم یشناخت و به خوب یاو فرانک را م. داد یاش ادامه م یزندگ

 یستیبا یاز شکست ادامه داشتند م یو با طعم یتلخ و طوالن وزهااگر ر. بر زبان آورد دیکلمه را نبا نیگرداند، پس ا

.شد ینم افتیهم  يبهتر از پد یآدم یول. او نبود  یمرد انتخاب يپد. تحمل کرد یآنها را به خاموش

او سال ها از . شوند یتحمل م رقابلیداشت که سرانجام غ دین چنان شدآ یبود که احساسات یانیاز آن جمله آدم یف

به بار  یخوب جهینت یسرسخت نیممانعت کرده بود و حتم داشت که سرانجام ا شیبه زندگ یجانیورود هر گونه ه

.خواهد آورد
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باران بود، نه باران  همراه با يتابستان بعد. افتیادامه  نیو موزون زم انیپا یبا گردش ب یشگیبه روال هم یزندگ

خشک جان گرفتند و گرد و  يها شهیو مخازن پر شدند و ر بارهایاز آن، جو يصورت آرام تر یمعروف مونسون ول

 هیبه گر باًیتقر یپرداختند از فرط خوشحال یم یفصل يکه به کارها یمردان در حال. نشست نیغبار سرگردان بر زم

شد و  یم افتی یعلف به حد کاف. رفته بود انیگوسفندان از م هیتغذ يه براعلوف هیته ینگران گریافتاده بودند و د

.دندیگوسفندان رسان هیشد به مصرف تغذ یآنها انتخاب م نیتازه تر نیزرد شده را که از ب يپس از آن درختچه ها

 یآن بستگ يمنوال نبود، تعداد حشم هر ملک به وسعت چراگاه ها نیمنطقه ، وضع بد گریدر تمام امالك د یول

 یباق يادتریعلف مدت ز ن،یبود و بنابرا يحشم کمتر يبه نسبت دارا ادشیبه واسطه وسعت ز دایداشت و دروگ

.ماند

شلوغ و پردردسر پرورش گوسفندان بود هر بره  ياز دوران ها یکیمتعاقب آن  يها و هفته ها شیم شیزا فصل

شد و اگر بره نر بود و به درد  یم يعالمت گذار شیهاگوش  يخورد و رو یدم آن گره م. شد یگرفته م یستیبا

. کرد یهمه مردان را به خون آغشته م هو منزجرکننده ک فیکث يکار. کردند یخورد آن را اخته م یمثل نم دیتول

تخم آنها  یستیبا. اخته کردن هزاران هزار بره نر وجود داشت يراه برا کیکه داشتند فقط  یبا فرصت کوتاه رایز

دم گوسفندان نر و ماده با . کردند یتف م نیفشردند و با دندان آنها را کنده و بر زم یم شانیانگشت ها انیم را در

 نیا. افتاد یشد و م یکرد و خشک م یباد م دیرس یکه خون به آنها نم جیشد و به تدر یبسته م یآهن يها میس

 یپشم جهان را عرضه م نیداد کارگر، قشنگ ترتع نیسابقه بود با کمتر یب ایکه تعددشان در تمام دن واناتیح

 ینیاز پشم چ یستیبا یم اولکه  بیترت نیبد. شده بود ینیب شینقص پ یپشم ب کی دیتول يبرا زیهمه چ. کردند

 يمرده ا ياز مگس ها دهیپوست آغشته به فضوالت و پوش گاهیدر اطراف ته. گوسفندان آغاز کرد یقسمت تحتان

داشت که  يتر قیعم ینیبه پشم چ اجیکه احت يزیچ. دادند یم لیدست بر آن تشک کی و اهیس يبود که توده ا
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 يها نیگرفت کار پشم چ یکه به آن تعلق م يادیکار با وجود دستمزد ز نیا. گفتند یم»  یشلوارکن« اصطالحاً به آن 

بت به غوطه ورکردن و سپس نو. تعفن و هجوم مگس ها يتوأم با بو ند،یناخوشا اریبس يکار. بود نییسطح پا

 ازتودرتو مملو  يحوضچه ها انیکنان به م زیهزاران هزار گوسفند بع بع کنان و جست و خ. دیرس یگوسفندان م

 نیو بعد از ا. ابندی یخالص گرید فیها و انواع حشرات کث یلیتا از شر کنه گوسفند و طف. شدند یفنول فرستاده م

.شد یم قیتزر شانیدر گلو ییتوسط سرنگ ها يروده ا يبردن انگل ها نیاز ب يبود که برا ییحمام، نوبت داروها

 وانات،یبود، ح يگرینوبت کار د دیرس یم انیکه کار به پا یوقت. نداشت یگاه تمام چیپرورش گوسفندان کار ه در

پشم  از آن، يریو جلوگ يریجفت گ. شدند یم گریمحوطه روانه محوطه د کیو از . شدند یم يسرجمع و دسته بند

.بود انیپا یکار ب نیاز ا ي، شمه ا ارو غوطه ور کردن، معالجه و کشتن و عرضه کردن آنها به باز ینیچ

بود و در  شتریب یلیاستفاده گوسفندان خ یدر تملک داشت ول کیگاو درجه  يادیاز گوسفندان تعداد ز ریغ دایدروگ

 نیا. کرد یم هیهزار گوسفند را تغذ نیرفته چند هم يرو یعنیگوسفند در هکتار  کی دایدروگ زیحاصلخ يسال ها

.شدند یفروخته نم شانگوشت  يگاه برا چیبودند که ه نوسیگوسفندان همه از نژاد مر

و اسلحه  یدباغ عیشدند و در صنا یم لیو چسب تبد هیپ ن،یپشم گوسفندان، به پوست النول دیدوره تول انیپا در

 يخواندن برا. به خود گرفت  ییها معنا يریدر نظر کل يمرغزار اتیکه ادب گونه بود نیبد. رفتند یبه کار م يساز

 نیخارج فقط توسط هم يایو رابطه با دن. بود افتهی شهیاز هم يشتریب تیگوشه دورافتاده جهان اهم نیخانواده در ا

 يبه شهر برا یگوجود نداشت و سفر هفت اریکتابخانه س کی یحت نجایدر ا یول. امکان داشت زیسحرآم ينوشته ها

 يالنبون، کتاب ها لیخالء را توسط غارت کتابخانه گ نیپدر رالف ا. نبود رینامه و کتاب امکان پذ يجست و جو

و  امزیلیو ییبه کمک بلو بیترت نیکه به ا افتیدر یو صومعه پر کرد و با کمال تعجب پس از مدت ودخ یشخص

از فرط  شانیکتب کهنه را که گوشه ها نیاو مرتب ا. تکرده اس سیتأس اریکتابخانه س کیاش  یپست ونیکام
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Briپول يا چیرو ب بانید بانی، بوگال، د دایبه دروگ ونشیاستفاده کردن پاره شده بود با کام uchYpwl l( )  و

Cunnamutکوناموتا t a( ) زجیاو -  چیو اEach( - Ui sge آنها را با  اتیبرد و مردم تشنه فرهنگ و ادب یم (

 یول. دادند یکرد با تأسف پس م یتوجه شان را جلب م شتریرا که ب يآثار. دندیقاپ یو امتنان م یحق شناس کمال

.کردند یم ادداشتی يها را با دقت در دفتر کتابپدر رالف و خواهران مقصد 

 هیوان هدآنها را به عن یحیتوض چیداد و بدون ه یسفارش م یلیگ یبه کتاب فروش ییاوقات هم او کتاب ها یبعض

 نیپرواتر یدوران، ب نیدر ا. گذاشت یکارسون م يبه حساب مر» مقدس  بیصل« انجمن کتاب دوستان  يبرا يا

 انیمرز م. ختندیانگ یرا بر نم حساساتعاشقانه ا يو بخش ها. در بر نداشت يزیمعصومانه چ يکتاب جز بوسه ا

به سن و  يو اگر مرد. بود صین به زحمت قابل تشخکودکا يافراد بزرگسال و کتاب ها ينوشته شده برا يکتاب ها

و » و کانگورو  ( )Dotدات« را که مناسب فرزندانش بود دوست داشت تعجب آور نبود  ییکتاب ها يسال پد

Jiمیج یکه حوادث زندگ ییها الیسر m( ) نوا ،Noah( ) یو والWal l y( ) یکردند و اثر جاودان یم تیرا حکا 

.مورد عالقه همه بود»  زلندیشمال کوئ مانیما مق« ؛ با عنوان  ( )AeneasGunnخانم آناس گان

Banjاز بانجو پاترسون يبه نوبت اشعار یآشپزخانه هر کس در o Pat erson( ) سیدن. یج. یو سC J( . . 

Denni s »  یپسر احساسات «آورد و  یشان م جانیبه ه» زده  خیمرد رودخانه « خواند، حماسه  یبلند م يرا با صدا (

'Johnoاثر جان اوهارا» خندان  يمر« و . انداخت یبه خنده شان م Hara( ) ياز چشمان شان جار یاشک پنهان 

Clاورفلو یکالنس. کرد یم ancy Overf l ow( ) دییمحبوب تر از همه بود و بانجو به عنوان شاعر خوب مورد تأ 

مردم  انیاو از م. مردم با فرهنگ سروده نشده بود ياشعار برا نیا یبودند ول انهیعام دیاشعار او شا. همگان بود

.مردم ساده نوشته بود نیهم ياشعارش را برا وبرخاسته بود 
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سونیمانند تن یاشعار پرابهام شاعران. آنها را در خاطرشان از حفظ داشتند ایاز مردم استرال يادیزمان عده ز نیا در

Tennyson( ) و ورزورثWordsw( ort h اشاره به گل . گرفتند یآنها از انگلستان الهام م رایز. شناختند یرا نم (

گلها در  نیکردن که ا یم یزندگ ینیآنها در سرزم رایز شتندا ییها معنا يریکل يبرا شیسر يعشق و بوته ها

.آنجا ناشناخته بودند

که اورفلو  رایکردند ز یبهتر درك م زیسروده شده بود از همه چ يریگرمس یکه درباره نواح يها اشعار يریکل

راه ها ، نه  نیاز ا یکی. بود تیواقع کیمخصوص آنها،  يبود و حرکات گوسفندان بر جاده ها کیکامالً به آنها نزد

 ستیبا یکه م یانیچارپا ییو به منظور جابه جا ینحنآزاد کورون به شکل م نیچندان دور از رودخانه بارون بر زم

.ا سرتاسر بروند، ساخته شده بودآنجا ر یقسمت شرق

گذاشتند که به علف ها و سبزه زارها صدمه وارد آورند و  یرا به حال خود م شانیزمان گذشته چوپان ها، گله ها در

که در تملک  ییعلفزارها انیرا از م شانیکه گاوها یکسان. شد یمردم از حضور آنان م يامر باعث ناخشنود نیا

 يدر آن موقع با ساختن جاده ها یول. آوردند یم وجوددر آنها به  یگذراندند نفرت واقع یبود م نانیمستعمره نش

. دهات دوستانه تر شده بود یچوپان ها و اهال نیبا گاوها جزو افسانه در آمده و روابط ب یدشمن ان،یمخصوص چارپا

 یم يشدن در غذا به خانه ا میآبجو و چند کلمه حرف و سه وانیل کی دنینوش يکه برا یولگردان ایو چوپان ها 

 یسوار بودند که اسب يکهنه ا يکردند، آنها بر گار یم یآنها را همراه یزنان یگاه. بود یمقدم آنها گرام درفتن

. کردند یبود و هنگام حرکت مانند زنگوله صدا م زانیبه دور آن آو ییو قابلمه و بشکه ها د،یکش یآن را م فینح

 یراه م ( )Caryيتا کار ( )Kynunaنونایک ازبودند که  يمرکز ینواح يزن ها نیبدخلق تر ای نیآنها شادتر

سخت شده شان  يها هیکل ریرا ز ( )Capukeکاپوك يبر سر نداشتند و هرگز تشک ها یوقت سقف چیه مودند،یپ

گسترده بود  شانیپا ریکه مدام در ز ینیکنند و مانند سرزم ییحس نکرده بودند، آنها قادر بودند با مردان زورآزما
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درختان غرق در آفتاب، خانه کرده  انیبودند که در م یو مانند پرندگان یوحش شانیبچه ها. بودند دهیدلجوج و رنج

 نیکه والد یدر حال. گرفتند یدر چوب ها سنگر م ایشدند  یپنهان م يگار يدر پشت چرخ ها ییبا کمرو. بودند

 ییها غامیدادند که پ یو قول م نمودند یکردند و کتاب رد و بدل م یبت مصح دند،ینوش یم يشان با صاحبخانه چا

Hoopiنزیکول رونیرا به هوپ تیاهم یب ronCdl i ns( ) واترز یو برومبBrumby Wat ers( ) و از . برسانند

Pommyجکارو یپوم زیشگفت انگ يماجرا Jakaroo( ) که تازه به گنار لونگا ینیمستعمره نشGnarl un( ga ) 

 هیرا در سا یدوست ایکندند و در آن زن، شوهر  یم يدوره گردان گور نیا یگاه. ها داشتند تیبود حکا دهیرس

به درخت قبل و  هیکامالً شب یبا آن که درخت. شد یکه تا ابد در خاطرشان حک م یدرخت. سپردند یبه خاك م یدرخت

بخصوص را در  درخت کی گانه،یدرخت  کیتواند  یم یدمدانستند چطور دل آ یکه نم ییآنها يبرا. بعد از آن بود

.دهد صیانبوه درختان تشخ انیم

دست به دست هم  زیهمه چ رایز. خبر بود ینام برد ب»  یزندگ اتیواقع« شود آن را  یآنچه که م ياز معنا یحت یمگ

.ببندند شید به رورهنمون سازن یآگاه نیتوانستند او را به ا یرا که م ییداده بودند تا تمام راه ها

گوسفندان  يریجفت گ ایمانند پرورش  یموضوعات. مردان و زنان خانواده برپا کرده بود انیدر م يسد پدرش

که  ییکتاب ها. شدند ینم دایو مردان هرگز جز با لباس کامل در مقابلش پ. شد یهرگز در حضور او مطرح نم

 نیهم نداشت که بتواند در ا یسن مو ه دیرس ینم دایوگکند هرگز به در ياریشناخت  نیممکن بود او را در ا

 یجسمان تیگونه فعال چیخانه بود و در آن حول و حوش ه اجاتیاو کامالً بر محور احت یزندگ. آموزش کمکش کند

.بودند میعق یهمگ باًیداشتند تقر يجا يکه در محوطه مرکز یواناتیح. شد ینم دهید

 ينگاه دار. دیخر یمالک بوگال م نگیک نیرا از مارت شینداشت و اسب ها يکارسون به پرورش اسب عالقه ا يمر

اسب ها  نیاز ا دایدر دروگ لیدل نیداشت و به ا اریبس يها ي، جز به منظور پرورش اسب، گرفتار یاسب تخم
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و . ودممنوع ب شیبرا يبه محوطه مرکز ودو سبع که ور یوحش یوانیگاو نر در آنجا بود ، ح کیفقط . نبود يخبر

بودند و جفت  دهیکش ریبه زنج شانیرفت، سگ ها در النه ها ینم کشیگاه نزد چیکه ه دیترس یچنان از او م یمگ

شدن در  قیدق يبرا يادیوقت ز یو مگ. گرفت یو باب صورت م يتحت نظر پد یعلم یآنها به صورت يریگ

 .نداشت ودحرکات خوك ها که از آنها متنفر ب

.داد یا غذا هم مبه آنه دیکه با بخصوص

. است ی، نادان ،یو ثمره نادان. جز دو برادر کوچکش نداشت زیچ چیمراقبت از ه يبرا يادیوقت ز یمگ قتیحق در

.گذرد یم یبه نادان ابدی یفوراً آنها را در م اریوجود هوش کیکه  یاناتیجسم و ذهن خواب آلوده از کنار جر کی

 گریدو روز د یکیمشاهده کرد که پس از  رشیدر لباس ز ییلکه ها یمگاش  یقبل از جشن تولد پانزده سالگ یکم

او بار اول آنها را به . شد لیبه وحشت تبد یهفته بعد دوباره لکه ها ظاهر شد و شرم مگ 6 یاز آن نبود ول يخبر

 یلکه ها ب نیا. ماند ینم یباق یشک يبار جا نیدوماما . بود  نیدر نظافت گذاشته بود و شرمگ يحساب سهل انگار

 یزد که از او خون خارج م یحدس م یاز منشأ آن نداشت ول یگونه اطالع چیاو ه. خون بودند يلکه ها يدیترد چیه

متوجه  یو خوشبختانه کس. از آن نشد يسه روز ادامه داشت و سپس مدت دو ماه خبر فیخف يزیخون ر. شود

 نیهمه لباس ها را به عهده داشت، سوم يشست و شو باًیکه او خود تقر راینشد ز رشیلباس ز یپنهان يشست و شو

بود  دتریشد يزیرفت و خون ر یدستگاه گوارش فراتر م يکه از دردها ییدردها نیاول. عارضه همراه با درد بود

.و وحشت زده بود مناكیب دیشد یلیخ

 وانهیاز بدنش واقعاً د يزیخون ر یول. شباهت داشت عهیماوراء الطب زیهراس انگ شینما کیهال در نظر او به  مرگ

در  حیو توض. شرم آور است یکه او در حال مردن از مرض دیپدر خودش بگو ای یتوانست به ف یچطور م. کننده بود

 یلیخ نجایاو از ا یول. او بازگو کند ياش را برا یاحتتوانست نار یم دیاگر فرانک بود شا. بود رممکنیمورد آن غ
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در مورد سرطان معده  ییزهایشدند چ یدور هم جمع م يچا یفنجان دنینوش يبرا یگاهکه  ییاو از زن ها. دور بود

مطمئن بود که در دلش  یبود و مگ دهیشان پس از ماه ها درد و رنج شن شاوندانیو مرگ وحشتناك دوستان و خو

اش  شهیاند. دریخواست بم یآه ، نه، او نم. کند یم يشرویشده و به سرعت به طرف قلب مضطربش پ دایپ يغده ا

 یمگ يچگونه خواهد بود، برا ایدر آن دن تشیتوانست تصور کند که وضع یدر مورد مرگ مبهم و پراکنده بود و نم

.يتجربه معنو کیبود تا  نیسلسله قوان کی شتریمذهب ب

 یآگاهش هجوم م ریضم یسخنان و جمالت به طور پراکنده به آشفتگ. دهد يتوانست او را دلدار ینم نیا پس

بود و سخنان  دهیشن نیها به هنگام مراسم تدف شیکه از پدر و مادر و دوستان شان، راهبه ها و کش یسخنان. آوردند

مداوا با مرگ وجود  يبرا یراه چیاو ه يبرا. دندید یتدارك م یمهلک يبدذات کتاب ها که انتقام ها يها تیشخص

کرد مرگ را به  یبود و کوشش م ریناپذ فیوصت یدر بستر، دستخوش وحشت دهیو شب به شب درازکش. نداشت

 ای. از آن بگذرد  گریطرف د ییبه مزارع طال دنیرس يبرا یستیکه با یشب اول قبر، آتش جهنم. تصور درآورد

 يو غرق در نور یآسمان يکرد، سرشار از سرودها یم سهیمقا میبالون عظ کیبا  اآنها ر شتریکه ب ییمحوطه ها

.دیتاب یدر آن م یرنگ يکه از پنجره ها میمال

استوارت  ییایو رؤ فیلط يریبا گوشه گ یوجه تشابه چیکه به ه یآرامش. آرامش بر او حاکم شده بود  ینوع

 یوقت. خزنده شباهت داشت کینگاه ثابت  کیافسون شده در مقابل  وانیح کی یآرامش او به بهت زدگ. نداشت

 یکه به تلخ یدر حال دندیطلب یاو را م ادکنانیگر بچه ها فرجست و ا یم ياز جا يگفتند به تند یبا او سخن م

هال ، تنها  دارید يداد برا یدست م یو هر بار که فرصت دیپلک یکرد دور و بر آنها م یخود را مالمت م یحواس پرت

 که در او رخ داده بود، شده یو دگرگون رییتغ نیهمه متوجه ا. ختیگر یشناخت به گورستان م یکه م يمرده ا
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 یسن بلوغ سبب چه تحوالت نیآنکه از خود بپرسند که ا یگذاشتند ب یبحران سن بلوغ م سابآن را به ح یول. بودند

.در درون او گشته است

 يکه رو یگرفته بود و کنترل يگذشته خوب در ذهنش جا يدرس ها. کرد یو رنجش را با مهارت پنهان م یناتوان او

در  ينشانه ا چیه. گذرد یدر درون او م زیبداند چه چ یستیبا یهرگز نمکس  چیه.آور بود رتیرفتارش داشت ح

از همان  زین یو مگ. گرفته تا فرانک و استوارت ینمونه آن در خانواده کم نبود، از ف. شهیهم يبرا نیظاهر او ، و ا

متوجه شد  دا،یاز دروگمتعددش  يدارهایپدر رالف در د ن،یبا وجود ا. سرشت را به ارث برده بود نیخانواده بود و ا

 یم لیکه سرشت کودکانه اش را تقل یتحول. زنانه همراه است ریتحول دلپذ یهمراه با نوع یو تحول مگ راتییکه تغ

.ادد

در مقابل  یو ذهن یجسم یدگرگون کی. مبدل شد دیشد یو سپس به اضطراب یبه نگران شیکش یذهن تیمشغول

 کیبه صورت  جیکه به تدر ندیتوانست بب یبود و او نم گانهی يموجود او يبرا یمگ یول. گرفت یچشمان او شکل م

پوست . هولناك نبود يانداز چشمدرشت گشوده بر  یجز چشمان گریچهره کوچک فشرده، د. ابدیتحول  گرید یف

در آن به وجود  یگونه کک و مک چیسوزاند و ه یپر و گوشتالو بود و آفتاب آن را نم یرنگ چهره که زمان يریش

غرق  شیدر خو یمگ يروز ابد،یگونه ادامه  نیکه اگر ا دیشیاند یو او م. شد یشفاف م شیاز پ شیآورد، ب ینم

.دیخواهد گرد

.دیکش یزبانش م ریبه زور از ز دیاگر شده با یحت. گذرد یچه م یبرد که در درون مگ یم یپ یستیبا یاو م آه

 يشکاریاز خانه پ شیکش دارید نیو به کمتر. دیرس ینظر مپرتوقع تر به  شهیکارسون از هم يدوران مر نیا در

و ظرافت طبع بود که پدر رالف توانسته بود در برابر  یصبر و تحمل، تردست ياریفقط به . دیورز یحسادت م

نتوانسته بود ذکاوت  زین یمورد مگ دراو  دیشد ینگران یحت. مسلط باشد شیبر خو رزنیخشونت افزون شونده پ
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 يسرکش مانند مر يجاذبه اش بر موجود ریرا که از تأث یو احساس خوش. او را خدشه دار کند ستایتوأم با س

آدم  کی شیخفته در وجودش به خاطر آسا ،یکه دل نگران یدر حال. ببرد نیداد از ب یکارسون به او دست م

قساوت سرد و . کنددر درونش اعتراف  گرید تیماه کیبه وجود  ستیبا یکرد، م یبخصوص افکارش را آشفته م

.اعتبار کند یاحمق ب کیکه بتواند او را تا حد  نیبه ا دیدار و مغرور، ام شتنیزن خو کیبر  يروزیپ يسرسخت برا

.او را نشناخته بود دیهرگز آن طور که با ریعنکبوت پ. افتی یم ندیرا خوشا يباز نیکه چقدر ا آه

مجسمه  هیرا در گورستان کوچک در سا یمگ ابد،ی یصکارسون خال يروز توانست از دست مر کیکه  سرانجام

که  یدر حال. روح مجسمه بود یصورت ب يسرگرم تماشا يرعادیکبود و غ يکرد که با چهره ا ریفرشته انتقام، غافلگ

 یول. یاحساس یاحساس و ب انیم ییبایزبا خود فکر کرد تضاد  شیکش. کرد یم انیرا ب یچهره خودش احساس ترس

 فهیوظ نیکه ا یدر حال. دیدو یم یاز حد دلسوز به دنبال مگ شیب يماجرا چکاره بود که مانند مادر نیاآخر او در 

 يبرا یمگ راینشده بودند ز يزیاو متوجه چ نیوالد یول. ابندیدخترشان را در  یحال شانیبود که علت پر يو پد یف

او . باشد دیدرد و رنج و تنها و ناام ریاس يبخش دل ها یتسل یستیاو با شیاز نظر کش. داشت يرکمت تیآنها اهم

.ندیرا بدبخت و درمانده بب یقادر نبود مگ

جفت  شیزانوها يرا رو شیدست ها. به طرف او برگشت دیرا بر علف ها شن شیقدم ها يصداها یکه مگ یهنگام

 یو لباده اش با ب را به بغل گرفت، دامن شینشست زانو ها کشیپدر رالف نزد. دوخت نیکرد و نگاهش را بر زم

و تعلل  دیکه ترد دیشیبا خود اند. نداشت يدر آن جا یجسم چیکه ه ییگو. در اطرافش پخش شده بود ییاعتنا

.ختیگر یتوانست فوراً از دستش م یاگر م یمگ ست،ین زیجا

؟یشود مگ یترا چه م-

.ستین یمهم زیچ-
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.کنم یباور نم-

.میتوانم بگو یمن نمکنم،  یکنم ، پدر خواهش م یخواهش م-

من به  ،ییرا به من بگو زیهمه چ یتوان یتو م ؟يندار نانیمگر تو به من اطم مان،یا یدختر شکاك و ب ،یآه مگ-

دهد  یآزارت م يزیچه چ ییبه من بگو دیتو با. هستم شیخاطر است که کش نیهم يهستم و برا نجایمنظور ا نیهم

فرشته محافظ و  کیمانند . خواهم کرد تتیحما شهیکنم کمکت کنم و هم یم یزنده هستم سع یو من تا وقت. زمیعز

اگر مرا  یمگ) به جلو خم شد  یو کم دیکش یقینفس عم(  يکرد یم شیتوده مرمر که تو تماشا نیبهتر از ا یلیخ

کند؟ یقدر ناراحتت م نیا زیبه من بگو چه چ يدوست دار

:فتگ دیچیپ یرا به هم م شیکه دست ها یدر حال یمگ

.خواهم مرد، من سرطان دارم يپدر، من به زود-

.الیخ یاز آسودگ یخنده بزند، واکنش ریبود به ز کیابتدا نزد شیکش

 يزیچ( شد و دلش به درد آمد و  قیکوچک دق يبازوها يالغر ده،یو رنگ پر فیبا دقت به پوست نازك و لط سپس

.دخوان یفرا م يادیو فر هیدر اعماق وجودش او را به گر

.داشت یوجود م یموجه لیدل یستیتصور کند با یو منطق لیگونه دل چیرا بدون ه نهایتوانست همه ا ینم یمگ نه

دلم؟ زیفکر شده عز نیباعث ا يزیچه چ-

مجبور شد سرش را به  شیبه اعتراف گرفت و کش میسرانجام تصم یشد تا آن که مگ يسپر یطوالن یزمان مدت

اعتراف به گناهان  گاهیو اعتراف کننده در جا شیکه کش یتصنع یو ناخودآگاه با ژست آورد نییاو پا يلب ها يسو

 ياز نگاه دخترك پنهان کرده بود و گوش ها اچهره اش ر شیکه با دست ها یکنند در انتظار ماند، در حال یاتخاذ م

.اعترافات بودند دنیدر انتظار شن فشیظر
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و آه  یمعمول ينه مانند دل دردها یدارم ول يدیشد ين دل دردهام. شروع شده شیاز شش ماه پ انیپدر، جر-

.شود یهم از پشتم خارج م يادیپدر، خون ز میچطور بگو

به سر  ینگاه. زد یاعتراف به گناهان از او سر نم گاهیگاه در جا چیکه ه یسرش را به عقب انداخت ، حرکت او

 یتوانست به آسان یشد که نم رهیبر او چ میآن چنان عظ يبار شرم خم شده بود انداخت و تأثر ریکه در ز یکوچک

توأم با  یشیکه حاضر به کشتنش بود، ستا ینسبت به ف یخشم هوده،یو ب زیدل انگ يتسلس خاطر. ابدیرا باز  شیخو

 یرا تحمل کند، و احساس شرم یکوچک توانسته بود چنان عذاب روح نیچن يکه چگونه موجود نیهراس از فکر ا

 دایگرفته تا دروگ نیدر تمام شهرها از دوبل. افکار زمانه اش بود یزندان ،یاو هم به اندازه مگ. غالب وحشتناك و

را  شانیها يباز الیو خ دندیلغزان یاعتراف به گناهان م چهیو ولگرد عمداً خود را به پشت در هرزه يدختربچه ها

ذهن  تیکه تنها مشغول یدر حال. پوشاندند یم قتیتصورات شان جامه حق نیکردند و به ا یدر گوشش زمزمه م

را در  يزیکه وجودشان چ نندتوانستند باور ک یکه نم یدر حال. اش یبود و جنبه مردانگ شیشان فقط شخص کش

 ینامشروع بر زبان م يها يکه به آنان تجاوز کرده بودند و عشق باز یکند، داستان ها از مردان ینم داریب شیکش

 یم تیحکا شیکش کیبا  يعشقباز انیاز جر یداشتند شرح مبسوط يشتریب لیدرت تخکه ق ییراندند و آنها

.کردند

کرد به سخنان شان  ینسبت به آنها در دل احساس م يدیشد ریکه تنفر و تحق یاحساس ، در حال یاو کامالً ب و

 زهاینوع چ نیود اخ يقو تیها را شناخته بود و با شخص شیمدرسه ، کش یاو انضباط و سخت رایز. داد یگوش م

.راپشت سر گذاشته بود

 یکرد نم یبدن شان که آنها را از مردان جدا م یخصوص تیبه فعال يگاه و هرگز اشاره ا چیهمان دختران، ه یول

.کردند
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چهره گلگون شده از شرمش را . کند يریخون به صورتش جلوگ انیخود نتوانست از هجوم جر یبا همه سع شیکش

 ینم یبه مگ یکمک چیامر ه نیا یول. بار با آن به مبارزه پرداخت نینخست يپنهان کرد و برا شیدست ها انیدر م

مرمر  يسکو يبلند کرد و رو را یصورتش برطرف شده برخاست و مگ یکه مطمئن شد که سرخ یهنگام. کرد

.ردیتا صورتش در برابر چهره او قرار گ. نشاند 

.نبه من نگاه کن، نه ، به من نگاه ک یمگ-

و آنگاه . دیرا د شیمانست به طرف او باال برد و لبخند کش یوحشت زده م یوانیرا که به چشمان ح دگانشید یمگ

 یم یاو به خوب. دیخند ینم شیاگر او در حال مردن بود کش. وجودش را فرا گرفت يسراپا ریوصفناپذ ینیتسک

احساسش را از او پنهان نگاه نداشته  هگا چیه شیکش رایاست، ز زیپدر رالف عز يدانست که چقدر وجودش برا

.بود

تصور  یکنم ول حیتشر تیرا برا انیکه جر ستیبه عهده من ن نیا ،يسرطان همندار ،یستیتو در حال مردن ن یمگ-

درباره آن با تو صحبت کرده باشد و تو را  شیپ یلیاز خ یستیبا یمادرت م. کار را انجام دهم نیکنم مجبورم ا یم

حرکت که بر  یب یبه فرشته سنگ ینگاه میو ن. کرده يمورد سهل انگار نیفهمم چطور در ا ینم. ه باشدآماده کرد

:و خفه سر داد بیغر يبود انداخت و خنده ا ستادهیفراز سرش ا

که سنت باال  یسال ها بعد ، هنگام) برگشت ینگاهش به طرف مگ(  یکن یم لیبه من تحم یفیآه خداوندا، چه وظا-

 ادیبه  یشرم و سرافکندگ یو حت یامروز را با ناراحت دی، شا ياموزیب یزندگ اتیدرباره واقع يشتریب يزهایرود و چ

.خجلت و شرم وجود ندارد يبرا يردمو چیه ،یکن خاطره امروز را فراموش کن یسع یول. يآور

را به  نیشتافته، فقط ا تیرایو خداوند توسط من به  يو به کمک من محتاج بود يدیترس یم یلیحال حاضر، تو خ در

 يسال ها یط. افتد یهمه زنان اتفاق م ياست که برا يآمده امر شیپ تیآنچه برا. خاطر بسپار من مرد خدا هستم
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سال  13تا  12 نیسن نینشانه ها معموالً ب نیشد و ا اهدخو يبار در ماه به مدت چند روز خون از تو جار کی ،یطوالن

؟يدارتو چند سال . شود یظاهر م

- .سال پدر15

:تکان داد يسر يبا ناباور شیکش

- . یررسیتوان گفت تو د یصورت م نیدر ا. حرفت را باور کنم دیبا ییگو یسال، تو؟ خوب پس چون خودت م15

گردش ماه و  بیزنان به همان نظم و ترت ینزد بعض. ادامه خواهد داشت تیاز زندگ یپنجاه سال یط دهیپد نیا یول

 چارهیاز زنان ب ياریکه بس یدر صورت نند،ک یاحساس نم يها درد یبعض. است ینیب شیکمتر قابل پ نگراینزد د

 یدان یم. نشانه بلوغ توست يزیخونر نیبه هر حال ا. ستیاختالفات هنوز روشن ن نیا لیدل. کشند یم اریرنج بس

دارد؟ ییبلوغ چه معنا

.است که من بزرگ شده ام نیاش ا یخوانم، معن یمعلوم است پدر، من کتاب م-

 نیداشتن فرزند را دارد، ا یها ادامه داشته باشند زن آمادگ يزیکه خونر یتا وقت. است یکاف حیتوض نیخوب ا-

رسد که در دوران قبل از وقوع گناه بزرگ ، حوا عادت ماهانه  یبه نظر م. مربوط است نشیبا حلقه آفر يزیخونر

.داده شده دهیپد نیبه ااست که  یاصطالح نینداشته است، ا

زن در نظر گرفت  يبرا يتر نیخوردند، خداوند مجازات سنگ بیکه آدم و حوا فر یهنگام یول. عادت ماهانه ،یمگ

را به خاطر  لیکلمات انج. مرد بود یاو مسؤول گمراه. گناه را به گردن داشت نیا تیاز مرد مسؤول شتریچرا که او ب

بود که در زنان آنچه که به فرزندان مربوط  نیخدا ا قصودو م» درد و رنج خواهد بود همراه با مانتیزا«  ؟يآور یم

.جانکاه ییرنج ها زیبزرگ و ن ییها يشاد. شود سرچشمه درد و رنج خواهد بود یم
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.يریآن را بپذ دیتوست و با ریتقد نیا

. داد یمذهبش م روانیاز پ کیهر به يدلدار د،یبخش یم یکه او را تسل وهیبه همان ش شیکش یدانست ول ینم یمگ

آنکه اضطراب و  یو ب یکدلیبا همان ن. شد یکمتر به او مربوط م یلیآنها خ یشخص يها يکه گرفتار نیو با ا

 یتسل ریاو تأث يریفاصله گ نیو ا دیبخش یم امشآنها را آر یمنطق یبا روش. بگذارد ریشان بر او تأث یحال شانیپر

آوردند،  یآرامش به او رو م يکه در جست و جو یاز اشخاص کی چیکرد، ه یم را دو چندان شیبخش گفته ها

 اریکند، چون بس یم رشانیاو تحق ای رند،یگ یمورد مالمت قرار م شانیکردند که به خاطر ضعف ها یاحساس نم

 یول. کردند یرها م یوانیح يو خو یاقتیل یکنندگان را در احساس گناه، عذاب وجدان، ب فکه اعترا یشانیبودند کش

 فیتوص ییرنج ها دیشا. است یدرون يدستخوش رنج و اضطراب ها زیداد که خود او ن یطور نشان م نیرالف ا

که  ردیخواست بپذ یدانست و نم یاو نم. که درد آنها یهمان قدر واقع یقابل درك، ول ریغ ییو اضطراب ها ریناپذ

که در خود  یتیو مسؤول فهیشد، بلکه وظ ینم شیظاهر افهیمردم، مربوط به ق يافسون و جاذبه اش برا شتریب

توانست با  یاو به همان گونه که فرانک م یدر مورد مگ. گرداند یکرد او را نزد آن اشخاص محبوب م یاحساس م

او از فرانک مسن تر و عاقلتر بود و به مراتب  یول. يمتساو یتیدر موقع ممانند دو آد. رفتار کرده بود دیاو سخن بگو

.مطمئن تر يافرهنگ تر و محرم رازب

آورد و هرگونه  یم ادیرطوبت که انگلستان را به  يبا بو ختهیآم يرلندیداشت، با آن ته لهجه ا یقشنگ يچه صدا و

.کرد یرا نابود م یترس و اضطراب

 شیه مدام در خوک ییو ابداً با فلسفه گمراه کننده آنها. ناشناخته زیجوان بود و کنجکاو و تشنه شناختن هر چ یمگ

.نداشت یخوب انهیگردند م یم» چرا « به دنبال »  یچه کس«  يبه جا

.دوستش بود شیکش
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را به  نهایا یستیبا یمادرم م دیگفت یچرا م د؟یمسأله با من صحبت کن نیپدر، چرا به عهده شما نبود که درباره ا-

د؟یمن بگو

صحبت در مورد عادت ماهانه، در مقابل . ندیگو یسخن مخودشان از آن  نیاست که زن ها فقط ب یموضوع نیا-

.قلمرو مختص زنان است نیا ،یمگ ستین زیمردان جا

چرا؟-

:دیتکان داد و خند يسر او

مورد جز با مادرت  نیو در ا یحرفم را باور کن دیبا یول. باشد نیچن نیخواست ا یدانم و دلم نم یمن هم واقعاً نم-

.میباره باهم بحث کرده ا نیما در ا ییکه به او بگو ستین یاجیاحت یحت ،یصحبت نکن يگریبا کس د

.باشد پدر، به او نخواهم گفت-

.را در نظر آورد یعمل يهمه راه ها نیا یستیبا یبود م یعجب نقش مشکل يمادر نقش

واهد داد که چطور از او به تو نشان خ. يداشته ا يزیکه خونر ییو به مادرت بگو يبه خانه برگرد دیحاال با یمگ-

.یمراقبت کن تیلباس ها

دارد؟ يزیمامان هم خونر ایآ-

 نیشود و با ا یموقتاً تا تولد بچه قطع م يزیهستند خونر يکه منتظر بچه ا یهنگام یول. سالم دارند يهمه زن ها-

.برند یم یدر درون شان پ ينشان است که آنها به وجود بچه ا

د؟یآ یبند م يزیخونر یچرا هنگام حاملگ-

.متأسفم ،یدانم مگ یمن واقعاً نم-

پدر؟ دیآ یم رونیچرا خون از پشتم ب-
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که زنان با آن  ییها يو نسبت به گرفتار ستینگر یخشمناك بر مجسمه انداخت که با آرامش به او م ینگاه او

.نمود یم تفاوتیب رند،یدرگ

. کرد یدخترك که معموالً سکوت م يزده از پافشار رتیح. بود دهیرس یپدر رالف به مرحله مشکل يبرا مسأله

 یمگ يبرا یمنبع آگاه کیکه به صورت  دیفهم یاش را از چشم او پنهان نگاه دارد، او م یکرد شرم و ناراحت یسع

.کرد یاز او نم یگاه سؤال چیه گریرفت و د یدر خود فرو م یداد مگ یبه خرج م یدرآمده و اگر عکس العمل

:صبر و حوصله گفتبا کمال  پس

.شود یبچه دارد خارج م مانیبا زا یکیکه رابطه نزد ییخون از مجرا-

.آورد نییزد و دست در کمر او انداخت و او را از سکو پا يآنگاه لبخند شیکش

.دیآ یبچه چطور به وجود م یدان یم ایآ یمگ-

:دانست گفت یرا م يزیکه باالخره جواب چ نیاز ا یبا خوشحال یمگ

.دهند یآه بله آنها را پرورش م-

کند؟ یچطور شروع به رشد و نمو م یدان یم ایو آ-

.میاز ته دل خواستار آن باش یوقت-

را به تو گفته؟ نهایا یچه کس-

.ام دهیفهم ییکس پدر، خودم به تنها چیه-

که  یو با وجود همه ترحم. دهدجا خاتمه  نیبود مسأله را در هم یرالف چشمانش را بست و فکر کرد که بهتر م پدر

 یکاف شیتجربه دشوار امروز برا. به او بکند يشتریمقدور نبود کمک ب شیکرد، برا یدر دل نسبت به او احساس م

.بود
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هفتم فصل

 یدر سر م دا،یبزرگ در دروگ یمهمان کی يبرگزار يبرا ییشد و نقشه ها یساله م 72 يکارسون به زود يمر

.قابل تحمل بود یگیمردم ل يکه گرما هنوز حداقل برا یماه نوامبر بود، وقت لیو اواروز تولد ا. پروراند

:نجواکنان گفت ینیم

.او روز سوم نوامبر متولد شده دیفراموش نکن میگو یرا که من به شما م يزیچ تیخانم اسم-

:دیامور خانه پرس سرپرست

ست؟یخوب، مقصودت چ-

.کرد یرا خرد م کلیه يمحکم و قو یسیزن انگل نیکرد ، اعصاب ا یحاطه مرا ا ینیمختص نژاد سلت که م حالت

د؟یدهد که او در برج عقرب متولد شده، عقرب، متوجه هست ینشان م نیا د،یفهم یچطور نم-

.ینیفهمم م ینم يزیچ اتیچرند نیمن از ا-

.مداخله کرد دیکش یم بیکه صل یبا چشمان از حدقه درآمده در حال کت،

:گفت يقرار نگرفته بود با خونسرد ریکه ابداً تحت تأث تیاسم خانم

.دیهست یمشکل يواقعاً که شما دو نفر آدم ها-

 انیپا یکارسون دستورات يمر. گرفت یبه خود م يتر عیابعاد وس جیبر تمام خانه حکمفرما بود و به تدر جانیه

. را جمع کرد ییزهایآورد و چ رونیرا ب ییزهایکرد، چ کار را کرد، آن کار را نیا یستیبا یم. کرد یصادر م ریناپذ

Haviلندیهاو يبایز ینیو ظروف چ دندییسا ینقره ها را م يرلندیدو خدمتکار ا l and( ) شستند، نمازخانه را  یرا م

. دادند یمجاور قرار م يدر اتاق ها يبلند يغذاخور يزهایآوردند، م یدر م ییرایدوباره به صورت سالن پذ
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کردند،  یم جادیاز کمک ، مزاحمت ا شتریو برادران کوچکش، که ب ياز کارگران کشاورز یرت به کمک گروهاستوا

ها، خاك اره  یکاش يبردن جرم ال نیاز ب يکندند، برا یهرزه دور گلها را م يعلف ها دند،یچ یچمن ها را م

ارکستر . دیآسان تر بر آن رقصتا بشود  دندیپاش یو کف سالن، گچ خشک م. ختندیر یم وانیمرطوب بر کف ا

Clکالرسن اتول arsene O' t ool( ) تعداد . وارد شوند یدنیخرچنگ ها، از س گو،یهمراه با صدف، م یستیبا

 ،يمور شینیگرفته تا ا شیاز رونداهان. کمک کنند یاستخدام شده بودند که در راه انداختن مهمان یگیزن از ل يادیز

.حکمروا شده بود هیبر تمام ناح یجوش جنب و. از بوگال تا نارن گنگ

 یشدند منعکس م یجابه جا م ادیز يو سروصدا اهویرا که با ه ییایاش يرعادیغ يکه مرمر سرسرا، صداها یحال در

و قلمش را  دیکش رونیب یفیکاغذ ظر. کارش نشست  زیکارسون مبل دسته دارش را ترك کرد و پشت م يمر. کرد

 کیگذاشتن  يبرا یحت ،یو دودل دیرداز ت یدر طرز نوشتنش نشان. نوشتن کرد در دوات فرو برد و شروع به

به  یاش را آنقدر در مغزش پرورانده بود تا به کلمات دهیچیسال گذشته، همه جمالت پ 5او در عرض . ، نبود رگولیو

م و دو سوم ورق صفحه تما کی یوقتش را نگرفت و در مدت کم ادینامه ز نینوشتن ا. بود افتهیجا و درست دست 

حرکت  یب شیدر صندل يرساند لحظه ا یم انیجمله اش را به پا نیکه آخر یهنگام یول. را پر کرده بود يگرید

 يصدا. بود سربرگرداند و چمن ها را مشاهده کند یکارش درست در کنار پنجره بزرگ قرار داشت و کاف زیم. ماند

وجودش را  ياپانداد و سپس احساس کرد خشم سر یتین اهمنخست به آ. توجهش را جلب کرد رونیاز ب يخنده ا

!خدا لعنتش کند، او و وسوسه اش را...در بر گرفته است

گاه بر  چیدر ده تا به حال ه یبا وجود زندگ یمگ. اموزدیب ياسب سوار یفکر افتاده بود که به مگ نیرالف به ا پدر

متعلق به خانواده  ییبود که دختران جوان روستا بیعج. افتاد ییبه فکر چاره جو شیو کش. ننشسته بود یاسب نیز

جوان ثروتمند  يده و چه در شهرها ، مختص خانم ها رورزش چه د نیا. کردند یم يبه ندرت اسب سوار ریفق يها
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 یحت. راه ببرند دیکش یرا که آن را م ییو اسب ها يقادر بودند گار یاست که دختران از طبقه مگ یهیبد. بود

.بود متیو گران ق یاشراف يهنر يهنر سوار. نشستند یاما به ندرت بر اسب م. هم برانند نیو ماشتراکتور 

آورده و آنها را با  یلیاز گ يشلوار اسب سوار کیجفت چکمه با ساق کش دار و  کیپدر رالف  یروز آفتاب کی

.ها انداخته بود يریآشپزخانه کل زیم يسروصدا بر رو

:دیبه او انداخت و پرس زیتعجب انگ یو نگاه ادستیاز خواندن باز ا يپد

پدر؟ ستیچ گرید نیا-

.یمگ يبرا يلباس اسب سوار کی-

؟يزیچه چ-

:سؤال کرد يخفه ا يبا صدا یمگ

د؟یچه گفت-

ولز  نیسرزم نیبه عنوان وارث بزرگ تر د،یریشما اصالح ناپذ يواقعاً که پد ،یمگ يبرا يلباس اسب سوار کی-

 زهیدوش يکه او بتواند همپا دیکن یچطور تصور م د؟ینداده ا يهنوز به تنها دخترتان اجازه اسب سوار جنوب، چطور

که چطور  ردیبگ ادی دیبا یمگ. ماهرند یشانسوارکارانشود که همه  نگیک یهوپتون و خانم آنتون زهیدوش کل،یکارما

نه، من خودم هنر اسب  ای دیایچه خوشتان ب د،یدانم که شما گرفتار هست یمن م ند،یطرفه و دوطرفه بر اسب بنش کی

چند  يهفته ا یستیبا یف. ستیوارد آورد مهم ن يخانه لطمه ا يکار به کارها نیو اگر ا. آموزم یرا به او م يسوار

.ستیهم ن گریبحث د يصرفنظر کند و جا یاز کمک مگ ساعت

.را شروع کرد ياسب سوار میلتع یو از همان هنگام، مگ. مخالفت کند شیتوانست با کش ینم يپد
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 انیموضوع را با پدرش در م نیا ییبار با کمرو کی یو حت ابدیکار را ب نیسال او آرزو کرده بود که امکان ا يها سال

را دنبال نکرده بود، به گمان آن  شیتقاضا یاو را فراموش نموده بود و مگ يپدرش همان لحظه تقاضا یول. نهاده بود

.گرفتن خواهش او بود دهیاز نشن ينه اکه رفتار پدرش نشا

 رایز. آن را در دلش نگه دارد دیکوش یکه م يا يشاد. او بود يبرا یبزرگ ينظر پدر رالف شاد ریز يسوار میتعل

 یو با آن که م. بلوغ داده بود نیخود را به عشق سوزان سن يجا شیاو در برابر کش یفتگیدوران حالت ش نیدر ا

 الیدر عالم خ. کند یباف الیداد که درباره اش خ یماجازه  شتنیگذارد به خو یناممکن گام م يدانست که در قلمرو

گونه  چیه رایز. رفت یفراتر نم نیاز ا شیاهایرو یول. دید یاو م يبوسه ها ریخود را در آغوش او و تحت تأث

 زیکه ممکن است چ دیسر یبه فکرش هم نم یبه دنبال داشت در ذهنش نبود و حت اهایاز آنچه که رو يتصور

قدر نبود که  ست،ین دهیپسند شیکش کیها درباره  یباف الیخ نیدانست ا یبا آن که م. باشدهم در کار  يگرید

به خود گرفته بود از او پنهان نگاه  شیها شهیرا که اند يصورت تازه ا دیکوش یفقط م. را مهار کند شیها شهیاند

.دارد

 يبه طرف اصطبل که در انتها ی، پدر رالف و مگ دییپا یپنجره سالن آنها را مکارسون از پشت  يکه مر یحال در

 دهیشدند که هرگز داخل اصطبل را ند یسوار م یفینح يکارگران خانه بر اسب ها. رفتند یخانه بزرگ واقع بود م

اصطبل  یول دندیچر یمحوطه م يعلف ها انیهنگام استراحت در م ایگشتند  یول م اطیح انیبودند و همواره در م

 لیکارسون دو اسب اص يمر. کرد یوجود داشت که در آن موقع پدر رالف از آنها استفاده م دایدر دروگ یخوب يها

 يکه او از مر یو هنگام. خوردند یبه درد او نم ریو پ فینح يداشت، اسب ها یدر آنجا نگاه م شیاستفاده کش يبرا

دختر جوان برادرزاده اش بود و . ابراز کند یسوار شود او نتوانست مخالفتاز آنها را  یکی یبود که مگ تهاجازه خواس

.اموزدیرا ب ياسب سوار ستیبا یمگ: مورد حق داشت نیپدر رالف در ا
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حداقل  ایتقاضا را رد کند  نیتوانست ا یکاش م يکرد که ا یکارسون در اعماق وجود فرسوده اش، آرزو م يمر

 نیز يقادر نبود خود را تا رو نیمخالفت کند و همچن شیکش يتوانست با تقاضا یاو نم یول. کند یآنها را همراه

 ییبا شلوار چسبان و چکمه ها شیکش. آورد ددر او به وجو دیشد یچمن ها خشم يآنها رو دنید. اسب باال بکشد

 یبا قامت يوار سواررا داشت و دختر جوان در شل نیبالر کی تیباز، جذاب قهی دیسف راهنیپ د،یرس یکه تا سر زانو م

.نمود یپسرانه م یاندک با،یو ز فیظر

.برد یآنها رشک نم یمیکس جز او، به روابط صم چیچرا ه. کارسون با خود فکر کرد  يبار مر نیهزارم يبرا دیشا

گفت و پسرها آنها را همانند خواهر  ینم يزیچ شهیچوب خشک، مانند هم نیا ،یف. موضوع خشنود بود نیاز ا يپد

.کردند یم یبرادر تلقو 

 لیقوه تخ ایتوجه اش نبودند  گرانیکه د دید یرا م يزیرا دوست داشت چ کاساریچون خود او پدر رالف دوبر ایآ

ساله و  35 باًیمرد تقر کی انیرفاقت، م کیجز  يگرید زیواقعاً چ ایآ. آورد یفکرها را در او به وجود م نیاش ا

 ینم کاساریرالف دوبر ی، حت يساله ا 35مرد  چیه! وجود داشت؟ محال است که هنوز کامالً زن نشده بود يدختر

 زیچ چیه. کاساریآه بخصوص رالف دوبر. کاساریرالف دوبر یحت. ردیبگ دهیرا ناد یتوانست شکفتن غنچه گل سرخ

وجود صفحه به  نییدر پا ییرا فرا گرفت و جوهر قلمش لکه ها شیدست ها یلرزش. ماند یاز چشم او پنهان نم

و قلم را دوباره در جوهر فرو کرد و کلمات را  دیکش رونیب زیم ياز کشو يگریخورده، کاغذ د هانگشتان گر. آورد

:را تا دم در کشاند و صدا زد کلشیبرخاست و ه شیآن گاه از جا. کرد یسیبار اول باز نو یو روان نانیبا همان اطم

.ینیم ،ینیم-

:زد ادیفر یروشن يبا صدا شخدمتیپ
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که  یو در حال) شد  داریدر پد ياز کک و مکش از ال دهیصورت پوش( خواهد؟  یآه خدا کمک مان کند، باز چه م-

:دیرا صدا نکرده است پرس تیخانم اسم شهیمثل هم رزنیچرا پ دیپرس یاز خود م

ز؟یبکنم خانم کارسون عز تانیتوانم برا یچکار م-

.ندیایب نجایردوتاشان فوراً به ابرو دنبال مرد حصارکش و تام و بگو ه-

اطالع بدهم؟ تیاول به خانم اسم دینبا-

.را که از تو خواسته شده انجام بده، دخترم ينه همان کار-

او قبالً مدت . اشتغال داشت یبود که از سال ها قبل به باغبان دهیفرسوده و چروک رمردیپ کیباغبان و همه کاره ،  تام

مرد . دلباخته بود، نتوانسته بود آنجا را ترك کند دایدروگ يکرده بود و چون به باغ ها يدها در جاده ها دوره گر

دور محوطه ها  يها لهیم انیدر فاصله م ،یآهن يها میکار وصل کردن س ش،یولگرد مانند همقطارها کیحصارکش، 

آنها وحشت زده از . شغول بوددور منزل م یحصار چوب ریبه تعم یهمانیو در آن وقت به خاطر م. را به عهده داشت

با  هک یفالنل در حال قهیکار، بند شلوار و جل يو با شلوارها دندیبه خانه بزرگ رس قهیحصار، در عرض چند دق نیا

:دیکارسون پرس يمر. کارسون ظاهر شدند يچرخاندند، در مقابل مر یدستان شان م انیاضطراب کاله شان را در م

د؟یاند یشما نوشتن م يهردو ایآ-

.سر فرود آوردند دییدادند به عالمت تأ یکه آب دهان شان را قورت م یدر حال آنها

 ریو با ذکر اسم و آدرستان در ز دیکاغذ باش نیا يمن در پا يخواهم که شما شاهد امضا یخوب من م اریبس-

.رفتندیآنها پذ د؟یدیفهم. دیکن قیمن آن را تصد يامضا
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تان را هم به طور  یو آدرس دائم. دیسینو یاسناد م ریت همان باشد که معموالً در زدرس تانیکه امضا دیکن یسع-

 دایبه شرط آن که در موقع لزوم بشود شما را پ. محل کار باشد ای یندارد اگر آدرس پست یتیاهم. دیسیخوانا بنو

.کرد

 شیبار امضا نیاول يبرا. کردند یمگذاشت هر دو مرد با دقت به او نگاه  ینامه م يرا در پا شیکه امضا ینیدر ح و

 یکاغذ چرخاند و آن گاه مرد حصارکش با حروف ينوك قلم را به رو يتام جلو رفت و به دشوار. روشن و خوانا بود

Chasنزیچس هاوک« مدور نوشت  Howki ns» ( ) کارسون با  يمر. به آن اضافه کرد یدنیهم در س ار یو آدرس

به آنها  یداد و به خشک يا رهیاسکناس ده ل کیکه کارشان تمام شد به هر کدام  یمکرد و هنگا یم شانیدقت تماشا

.بزنند یحرف یباره با کس نیدر ا دیکرد که نبا میتفه

 گرید يکارش نشست و کاغذ زیکارسون پشت م يشده بودند، مر دیبود که از نظر ناپد يادیمدت ز شیو کش یمگ

رفت و به دفعات  یجلو نم یو روان یبار نوشته اش آن قدرها به آسان نیا .آورد و دوباره به نوشتن پرداخت رونیب

بست آن را از سر  یروح بر لبانش نقش م یب يبخندکه ل یو دوباره در حال ستادیا یفکر کردن از نوشتن باز م يبرا

به  کیطور نزدکلمات نوشته اش به هم فشرده بودند و س. داشته باشد اریبس یکه گفتن دیرس یگرفت به نظر م یم

کاغذها را به هم متصل کرد . بار مرور کرد کیسرانجام آنچه که نوشته بود . کرد  دایپ اجیاحت یهم و او به کاغذ دوم

.گذاشت و در آن را با موم قرمز الك و مهر کرد یو آنها را در پاکت کردو تا 

 تیو رضا یو استوارت با خوشحال یو هاگ .ابندیحضور  یهمانیمجاز بودند که در م یو مگ یباب، جک، ف ،يپد تنها

.مراقبت از دو برادر خردسال شان را به عهده گرفتند

 یلیشد در گ یکه م ییلباس ها نیها با بهتر يریرا شل کرده بود و همه کل سهیکارسون سر ک يمر ییطور استثنا به

 ونیو پاپ قهیبلند آهاردار ، جل قهیو  نهیس شیبا پ ییها راهنیباب و جک در پ ،يپد. کرد نونوار شده بودند دایپ
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 راهنیمردان ، و پ يبرا دیو کت دنباله دار و کراوات سف اهیبود و شلوار س یفاتیکامالً تشر یهمانیم. داشتند دیسف

.بود یزنان الزام يبلند برا يها

 یم نیتا زم فیظر ياه نیدامن آن با چ. نمود یبه او برازنده م اری، بس يخاکستر - یبا رنک آب ،یکرپ ف راهنیپ

شده بود،  يدوز دیداشت و همه لباس، مروار یبلند چسبان يها نیآست یباز بود ول یبه حد کاف راهنیپ قهی. دیرس

مغازه . سرش جمع کرده بود يدرشت در باال يها قهرا با حل شیو مانند او مغرور، موها يبه سبک پرنس مر یکم

 یماهرانه که م يدیتقل. فرستاده بود شیانند آن همراه با لباس برام يبا گوشواره ها يدیگردنبند مروار یگیل

بادبزن از پر شترمرغ هم  کیبه آن نگاه نکنند،  کینزد یلیبه شرط آن که از خ بدیها را بفر همانیتوانست همه م

از نسبت به ب د،یرس یمرحله به نظر م نیتر از آنچه که در ا میهوا مال. کرد یم لیاو را تکم شیآرا راهنشیرنگ پ

.رفت یدرجه فراتر م 27شب درجه حرارت از  لیگرم بود و در اوا یلیفصل قبل، خ

در آستانه در اتاق شان ظاهر شدند ، پسرها بهت شان زد، هرگز تا آن وقت پدر و مادرشان را آن  يو پد یف یوقت

با چنان  یداد ول ینش را نشان مسال س 61 يپد. متفاوت بودند شهیبودند، چقدر با هم دهیو باشکوه ند بایگونه ز

شد  یابداً نم. که ناگهان ده سال جوان تر شده ییگو یگرفت، اما ف استمداریس کی يشد او را به جا یکه م یتشخص

.معجزه آسا لبخند بر لب ي، سرزنده و به طرز بایز. سال دارد 48باور کرد که او 

شان را باز  یشگیهم یعیکه آنها حالت طب یو تا وقت دیترکشان کرد و بغض شان  یبیآنها غر دنیاز د یو پاتس میج

.کردند یم يبودند از نگاه کردن شان خوددار افتهی

گرفتند و  شیپ یعیطب يمامان و بابا رفتار. نداشت ییو عزت نفس جا يشان، خوددار رتیبا ح ختهیاندوه آم در

.آنان شدند نیغرق تحس يدوقلوها به زود
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را  شیخو یدوران نوجوان دیکه شا یدر حال یلیگ اطیخ. ود که توجه همه را به خود جلب کردب یمگ نیهمه، ا نیا با

سفارش داده بودند،  یدنیخود را به س يلباس ها ،یجوان مهمان يکه همه زن ها نیاز ا یآورده بود و عصبان ادیبه 

.به کار برده بود یهمه وجود و احساسش را در دوختن لباس مگ

از آن استقبال نکرده بود  ادیابتدا ز یف. خورد یم نیچ نهیباز که در جلو س اریبس يا قهیبود با  نیتبدون آس یراهنیپ

داده بود که همه دختران جوان لباس  نانیبه او اطم اطیو خ. به خود گرفته بود يواقعاً حالت التماس کننده ا یمگ یول

 کیو مانند  ردیمورد تمسخر قرار گ یواست که مگخ یاو دلش م ایآبود  دهیو پرس. پوشند یسبک م نیبه ا ییها

 یاز جنس کرپ ژرژت بود و افت خوب یراهنیپ. داده بود تیسرانجام رضا یو ف د؟یامل به نظر آ یدختر دهات

از همان جنس پارچه قرار گرفته  بیار يها نیبا چ يدامن کمر يرو یول. کمر آن به زحمت مشخص بود . داشت

 یو مگ. دندینام یکه در آن زمان آن را خاکستر گل سرخ م ی، رنگ یصورت - يخاکستراز رنگ  یسمفون کی. بود

را هم  یگیچون ل یکوچک يشهرها یکه حت يمد. را تا آنجا که امکان داشت به مدل پسرانه کوتاه کرده بود شیموها

با خطوط چهره اش  ینچوپا شیآرا نیا یمناسب نبودند ول ادیمدل ز نیا يتابدارش برا يموها. در بر گرفته بود

 یاز مگ يگونه اثر چیناشناس تازه وارد که در او ه نیدهان باز کرد که در مقابل ا يپد. داشت یکامالً هماهنگ

 شیپ یمدت زمان شیکه در خانه کش یدرس. لب فرو بست ياظهار کلمه ا یب یول. خشم برآورد ادیکوچکش نبود فر

کوچکش دختر  یمگ. از آن او نخواهد بود شهیهم ینه، مگ. شده بود نیبا او عج شهیهم يبا فرانک آموخته بود برا

دستش را به طرف او دراز . مشکل تر کند چارهیبچه ب نیا يکه هست برا نیرا از ا زهایچرا چ گرید. شده بود یجوان

:بر لب آورد يزیکرد و لبخند مهرآم

.خواهند کرد یا همراهباب و جک مادرت ر. ایهمراه من ب. يچقدر خوشگل شده ا یآه مگ-
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 شهیاو هم ،یمگ یول. کرد یم یاحساس سالخوردگ یبار در زندگ نینخست يبرا يشد و پد یساله م 17 ندهیماه آ او

با گام  همانان،یزودتر از م یلیآنها خ. وارد کند يبه ورود او به اجتماع لطمه ا یستیبا ینم زیچ چیو ه. دلش بود زیعز

به  همانانیکردند و در استقبال از م یکارسون صرف م يبا مر راشام  دیبا رایشدند، ز آرام رهسپار خانه بزرگ يها

در  ییمایراه پ میو ن لومتریک کیو  ابندیدر آنجا حضور  فیکث يتوانستند با کفش ها یآنها نم. کردند یاو کمک م

ها در آشپزخانه توقف  شلوار و دامن نیینظافت کفش ها و پا يگرد و خاك مجبورشان کرد که نخست برا انیم

.کنند

 یکم یتوانست به اندازه ردا با برش صاف و دامن ینم يلباس مردانه ا چیه. ردا بر تن داشت شهیرالف مانند هم پدر

رنگ،  یارغوان هیبه حاش نیپهن، مز يلباس ادامه داشت و با کمر نییتا پا قهیکه از  يشمار یب ي، با دگمه ها بیار

 دیشترمرغ سف يو پرها د،یسف يتورها د،یساتن سف. بود دهیرا برگز دیکارسون رنگ سف يمر. برازنده او باشد

عروس وار و  هودهیآنقدر به نظر نامتناسب، آنقدر ب شیآرا نیا. پرداخت شیبه تماشا يزده لحظه ا رتیح یف. رنگ

خود را به  يخر چرا مرآ. آورد رونیاش ب یشگیهم یتفاوت یاز ب ينمود که او را لحظه ا یو جلف م زیاغراق آم

 يزیهم چاق شده بود، چ یلیخ یبه تازگ. سوزد در آورده بود یجلف که در حسرت شوهر م ردختریک پیصورت 

.کرد یکه وضع او را عوض نم

.و شادمان به طرف خواهرش رفت و دست او را در دست گرفت. نشده بود يرعادیغ زیمتوجه چ ییگو يپد

:منظره سرگرم شده بود با خود گفت نیهم از ا یکرد و اندک یم ریس گرید يفضا که فکرش در یرالف در حال پدر

!يو افتاده ا نیچه آدم نازن-

.دختر جوان کیدرست مانند  ،يشده ا زیتو واقعاً جذاب و سحرانگ يآه مر: گفت يپد
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و همان دو خط . قبل از مرگش گرفته شده بود یبود که کم ایکتوریاز ملکه و یعکس هیاو درست شب قتیحق در

.سرکش اش بود تیبزرگ و دهان لجوج که نشانگر شخص ینیمشخص اطراف ب

پدر رالف از برادرزاده  يباینگاه ز. شدند رهیخ یاز حدقه درآمده و سرد و ثابت بدون مژه برهم زدن به مگ چشمان

.به طرف عمه و دوباره به طرف برادرزاده برگشت

خواهد کرد و  یرا همراه یف کاساریپدر دوبر.  یکن یشام همراه زیبه سر مرفتن  يمرا برا یتوان یتو م يپد-

.قانع باشند گنیبه م یستیپسرها با

گن؟یم یخواهد امشب برقص یدلت نم) به دختر جوان انداخت یشانه اش نگاه ياز رو )

:مداخله کرد يپد

.سالش نشده 17هنوز . جوان است یلینه او هنوز خ-

 یکدام از فرزندانش رقص نم چیه. آورده بود ادیفرزندانش را به  گریکمبود د کی یگرانن یناگهان با کم او

.دانستند

.تأسف است يجا-

درباره  همانانیم انیبود که بعداً م ییها فیتنها چند تا از توص نیا! یدرخشان، و فراموش نشدن ،یمجلل ، عال یمجلس

.آن ردو بدل شد

Royalاومارا الیرو O' Mara( )ينشبوریاز اI ni shburray( )  همراه همسر، پسرها و تنها دخترش از ملک

از  ینواح نیساکنان ا. تعجب آور نبود نیا یول. آمده بودند دایبه دروگ یمانیحضور در م يدور دست شان برا

.خود داشت يکه جا یهمانیم ند،نداشت ییمسابقه چوگان ابا کی يتماشا يبرا یطوالن يراه ها مودنیپ
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را  یاسم نیچن نیانتخاب ا لیکس نتوانسته بود او را وادار کند که دل چیه. آمد یم زگیـ او چیگوردون از ا انکند

.دور بود بازگو کند ایملکش که آنقدر از در يبرا

را  نانیاو سمت سرپرست مستعمره نش. و همسر او حضور داشت یبه همراه همسر و پسرش آنتون زین نگیک نیمارت

اورورك  کینیپول، دوم يا چیپرگ از بر وانیا. گرفت یسمت به او تعلق نم نیکارسون زن بود، ا يمرچون . داشت

.بودند همانانی، از جمله م گرید يها تیخصاز ش نیدوج نیو چند لیب لیهوپتون از ب يو هار بانیـ د بانیاز د

 يبه تعداد متساو همانانیم انیدر م. داشتند یسیانگل ياز آنان اسم ها یبودند و تعداد کم کیکاتول یهمگ باًیتقر آنها

.مملکت ولز حضور داشتند یو اهال ياسکاتلند ،يرلندیا

 یبوم يها به لطف پروتستان ها کینداشتند همان طور که کاتول دیبه استقالل شان در برابر انگلستان ام آنها

.اسکاتلند و کشور ولز دل نبسته بودند

 یبودند که م یالنبون را احاطه کرده بود، آنها دولتمردان لیکه گ نیزم لومتریر کدر دل هزاران هزا نجایدر ا یول

 ندیتوانست بب یکه چشم م ییزهایو بر همه چ ستندیبا یسیانگل يتوانستند به خود اجازه دهند در برابر رؤسا

.اشتد ییاروپا يکشورها یشتر از بعضیب یمساحت ه،یملک ناح نیتر عیوس دایدروگ. کنند ییحکمروا

Monacoموناکو نیپرنس نش( موناکو  يها پرنس در مرز  یکوچک نیپرنس نش(  نیاشتا ختنیل يدوك ها (

Liو آلمان سیسوئ echt enst ei n) بس شامخ تر از شماست یمقام يکارسون دارا ي، مر.

مشاهده رقص  يسپردند و آن گاه برا یکرد م یاجرا م یدنیکه ارکستر معروف س ییخود را به آهنگ ها همانانیم

یخوردند و شامپان یخرچنگ و صدف م چیساندو. گرفتند یرقص کناره م ستیچارلستون، جوان ها از پ

Champagne(  دهیداشتند عق يشتریب رأتو اگر ج دندینوش یدوازده ساله م یسکیو و يپانزده ساله فرانسو (

و آبجو  ( )Bundabergا روم بوندا برگگوسفند و گوشت گوساله همراه ب يگویژ حیبر ترج یشان را مبن یباطن
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Crantکرانتون on( ) خرسند  شانیغذاها را بچشند، برا نیتر یانیتوانستند طعم اع یکه م نیا یول. کردند یابراز م

.کننده بود

آمد با مراقبت  یپرحاصل به دست م يکه از فروش پشم در سال ها ییو پول ها. کم نبودند یتنگدست يسال ها ،یبل

 ینیب شیتوانست آمدن باران را پ یگاه نم چیکس ه چیه رایشد ز یم رهیدر صندوقچه ها ذخ ییسال ها نیچن يبرا

 يآنان که در دشت ها يبرا. پول خرج کردن يراب یکم يآمده بود و فرصت ها شیپ ییاما حاال دوران شکوفا. کند

با  سهیدر جهان قابل مقا ينقطه ا چیدند ، هآمده بو ایبزرگ به دن یشمال غرب نیسرزم اهیاز خاك س دهیپوش عیوس

کردند زادگاه  یرفتند چون فکر م ینم شیخو یزادگاه قبل دنیگاه به د چیه نیسرزم نیزادگاه شان نبود و ساکنان ا

 یدر حال. قرار داده بود هیشان آنها را در حاش ینکرده بود جز آن که به خاطر اعتقادات مذهب يکار آنها يشان برا

آنان  هنیبزرگ م یشمال غرب نیرا اعمال کند و سرزم یمذهب يتر از آن بود که تعصبات نژاد کیکاتول ایالکه استر

اجازه را  نیتوانست ا یپرداخت و او کامالً م یرا م یهمانیکارسون بود که خرج م يمر نیا نها،یگذشته از همه ا. بود

 يگذار هیاو سرما. ست با ثروتش شاه انگلستان را بخردتوان یبود که او م نیاز ا یحاک یعموم عهیشا. به خود بدهد

.در فوالد، نقره، پلمپ زنگ مس و طال کرده بود و در صدها مؤسسه پول ساز سهم داشت یمیعظ يها

 یسرگرم کیجز  يزیچ گریشد و ملک بزرگ، د یدرآمدش محسوب نم یممر اصل گرید شیاز مدت ها پ دایدروگ

.نبود شیپرمنفعت برا

دختر . کرد ییاعتنا یحرف نزد و عمداً به او ب یکلمه با مگ کی افتیشام و در تمام مدت ض زیدر سر م رالف پدر

برده بود در دل  یاو پ یشانیپدر رالف که به پر. کرد یجوان، سرخورده و مغموم او را با نگاه در همه جا دنبال م

 سیگدردون و م سیم کل،یاز کارما شتریدهد که اگر نسبت به او ب حیتوض شیآرزو داشت که نزدش رود و برا

 یاو هم مانند مگ. آنها لطمه بزند يتوجه ممکن بود به شهرت هر دو نیداشت ا یمبذول م يشتریاومارا توجه ب
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آن دو از همه اشخاص حاضر در  ییبایکه ز یبه راست. را به خود جلب کرد ياریبس يو مثل او نگاه ها دینرقص

.بود شتریب افتیض

دلربا،  راهنیکوتاه، پ يموها. رفتیپذ ینمود نم یرا آن چنان که آن شب جلوه م یوجود پدر رالف، مگاز  یقسمت

 یول. کرده بود دایپ ياو بزرگ شده بود و اندام زنانه ا. یسانت 5 يبا پاشنه ها یصورت يخاکستر یشمیابر يکفش ها

.کرد، مغرور بود یمحو م جلوه و یبرا  گریوجود همه دختران د یکه حضور مگ نیدر درونش از ا

بافته  يموها نگیک سیم. بهره بود یب یمگ یمس ییاز شکوه زلف طال یداشت ول یاشراف يچهره ا کلیکارما مسلماً

 یداشت ول يبرازنده ا کلیه لیمک ک سیشد و م ینم دهیو حرکاتش د کلیدر ه ینرمش یداشت ول ییبایبلوند ز

.مشغول باشد یبیحصار به خوردن س کی انیمانست که از م یم یصورتش به اسب

 زیخواست که مانند بچه عز یرا م یاو دخترك کوچک. باشد یخواست شاهد تحول و بزرگ شدن مگ یدلش نم او

.کند تشیمراقبت و حما يکرده ا

بود اگر  یچه احساس خوش. بر لبانش نقش بست يمالحظه کرد و لبخند زین يفکر را در صورت پد نیهم انعکاس

و شغلش که سرنگاه  تیعادت، طرز ترب یول. اش را بر مال سازد یمکنونات قلب یبار در زندگ کی يت براتوانس یم

.داشت شهیدر او ر قاًیاز ملزومات آن بود عم يدار

خود را به روم و آبجو داد  يجا یسکیو و یشامپان. آمد رونیاش ب یفاتیگذشت ساعات مجلس رقص از حالت تشر با

تنها، نبودن . را به خود گرفت یلیگ یمردم يو جشن ها ینیدوره پشم چ انیلس رقص پاو مجلس رنگ شاد مجا

.کرد یم زیجشن ها متما نی، آن را از ا یو دختران دهات يکارگران کشاورز

آنها  متیکه پدر و مادرشان اصالً متوجه عز یمجلس را ترك کردند در حال یباب و جک به همراه مگ 12ساعت  در

 یمحروم نم يشاد نیدانستند ، آنها خود را از ا یامالً سرگرم بودند و بر خالف بچه ها که رقص نمآنها ک. نشدند
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 یب. دادند یم لیرا تشک يرالف آنها زوج مناسب تر نظرناگهان به . دندیچرخ یداشتند و به دفعات با هم در سالن م

. کم بود اریلذت ببرند بس گریکدیوجود کنند و از  حیتوانستند تفر یگونه که آن دو م نیاز ا ییشک فرصت ها

 یم یو فکر کرد که زندگ. باشد دهیاز دامن شان د زانیآو يآورد که آنها را هرگز بدون بچه ا ینم ادیبه  شیکش

با هم تنها بمانند مگر در  يتوانستند هرگز لحظه ا یسخت باشد چون نم اریپراوالد بس يپدر و مادر ها يبرا یستیبا

شوخ و  شهیمانند هم يپد. در سر داشتند گریکدیجز لذت بردن از صحبت  يفکر عتاًینجا هم طباتاق خواب که آ

را به رقص دعوت کرد  ینینش تعمرهکه شوهرش زن مس یو هنگام دیدرخش یم یاز شادمان یف یسرشاد بود ول

با همه . ماندند یانتظار مجوان تر از او در  يزن ها ياریکه بس یکم نبودند در حال زیتقاضاکنندگان در اطراف او ن

سالن را ترك  یکه مگ نیبه محض ا. نگذراند يریخانواده کل يبه تماشا شتریچند را ب ياحوال پدر رالف لحظه ا نیا

به رقص بالك باتوم کلیکارما سیناگهان به جنب و جوش آمد و با دعوت م. جوان تر شده بود الده س ایکرد او گو

Bl ack boht om( ) و سپس به نوبت با همه . ختی، گوردون و اومارا را برانگ لیهوپتون، ماک زگانیدوش رتی، ح

)Pughپو زهیبا دوش یدختران جوان حت اوقات همه مهمانان  نیو چون در ا دیآنها بود، رقص نی، که زشت تر (

ماد و او اعت یهمت و مهربان نیدر واقع ا. خرده نگرفت شیکس بر رفتار کش چیسرخوش و بانشاط بودند ه

توانستند ادعا کنند که دخترشان امکان رقص با  ینم همانانیکدام از م چیبه ارمغان آورد و ه شیبرا زین یتیمحبوب

 ستیتوانست به پ ینبود او هرگز نکم یخصوص یهمانیم نیمسلماً اگر ا. بود اوردهیرا به دست ن کاساریدوبر شیکش

 يکردن داده بود، شاد حیبار واقعاً به خود اجازه تفر کی يجذاب که برا نیچن يمرد دنید یول. شود کیرقص نزد

.بود نیآفر

:دیکش ازهیو خم ستادیا شیپاها يبر رو ینیکارسون به سنگ يشب مر مهیساعت بعد از ن چند
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قصد را دارم  نیتوانم بروم بخوابم و هم یمن اگر خسته باشم ، هم چنان که هستم م. هنوز تمام نشده یهمانینه، م-

و . هوس رقص داشته باشد خواهد نواخت یکه کس یاست و ارکستر هم تا هنگام یو مشروب هنوز باق یخوردن یول

:دخواهند کر یهمراه یمرا به طرز مطبوع ياهایسر و صدا رو یکم

د؟یکن ياریباال رفتن از پله ها  يتوانم خواهش کنم مرا برا یپدر م-

 هیپدر رالف تک يبر بازو ینیکه به سنگ یان مجلل رفت و در حالکه از سالن خارج شدند او به طرف پلک یهنگام

که به او داده  يدیبا کل شیتا کش دیاش کشاند، درب آن قفل بود و انتظار کش یکرده بود او را به طرف سالن خصوص

.بعد جلو افتاد و داخل سالن شد. بود درب را باز کند

.يمر یباشکوه یهمانیچه م-

.میهمانیم نیآخر-

.زمیعز دیطور حرف نزن نیآه ا-

.خواهم به آن خاتمه دهم یکردن خسته شده ام رالف و م یچرا؟ من از زندگ-

(.شد دایدر نگاه سختش پ يحالت تمسخر )

. داشته ام انجام داده ام لیدلم خواسته و هر موقع که م ياز هفتاد سال است که من هر کار شیب د،یدان یم خودتان

که  یمن در همان وقت. کند که او لحظه رفتن مرا انتخاب خواهد کرد سخت در اشتباه است یپس اگر مرگ تصور م

راند و  یم شیاست که ما را پ یادامه زندگ نیا. باشد انیدر م یخودکش يآنکه پا یو ب. انتخاب کرده ام خواهم مرد

 میخواهم به زندگ یه شده ام و ممن خست میاگر واقعاً خواستار آن باش میمان خاتمه ده یکه به زندگ ستیمشکل ن

.ساده است یلیخ. بخشم انیپا
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 ینگاه م یمدام خود را در پشت آن مخف ستیبا یکه م یتظاهرکردن یول ینه کامالً از زندگ. خسته بود زین شیکش

اتاق ...داشته باشد، از خودش یخودش که با آنها منافع مشترک تیدر موقع یداشت ، از آب و هوا، از نداشتن دوستان

به  یساخته شده بود روشن بود و نور قرمز رنگ و شفاف ییگرانبها یارغوان شهیبلند که از ش یالمپ نفت کیفقط با 

.دیبخش یافسون کننده م یبه چانه لجوجش حالت دیتاب یکارسون م يصورت مر

که  يوجود بود با دهیبود که آنقدر نرقص دیمد يمدت ها. کرد یاحساس م شیدر دست و پا ییدردها شیکش

روستا، پس آن  شیساله و کش 35. مد روز باخبر است يها دهیپد نیدتریکرد که از جد یبه خود افتخار م شهیهم

و  ،یسخنان جوان یالیخ یو ب یجوان ياهایرفته بود؟ آه رو انیقبل از به وجود آمدن از م سا،یقدرتمند کل تیشخص

گاه اشتباهش را  چیه گرید یول دیآ رونیسربلند ب شیآزما نبود که از بوته ياو آنقدر قو یجوان يها تیعصبان

.گاه چیه. گاه  چیه. تکرار نخواهد کرد

نخواهد کرد،  يبه او رو گریسعادت د يچه سود که هما. دیکش یم ازهیخم ستدیتوانست سرپا با یکه نم یحال در

 یخشک او را از تفکر که خستگ ییصدا. نداش را رها ک هودهیب ياهایو رو دیو ام ندیها را بب تیوقت آن بود که واقع

.زد يکرد و لبخند ینگاه رسونکا يبه مر. دیکش رونیاش او را در آن غوطه ور کرده بود ب

خواهم کرد  يشما را با سالح خودتان شکست خواهم داد؟ و کار. را که به شما گفتم يرالف روز دیآور یم ادیبه -

د؟یشوگرفتار  دیکه خود گسترده ا یکه در دام

وجود شما  یدانم چطور ب یفراموش نکرده ام و نم دیرا که به من گفته ا ییاز حرف ها کی چیمن ه. زمیعز يمر-

.یشما و برداشت تان از زندگ یذکاوت شما ، نکته دان. توانستم بگذرانم یسال ها را م نیا

آرزو  یمن با چه حالوت دیتصور کن دیوانت یشما نم. انداختم یشما را به دام م يگریاگر جوان تر بودم به طرز د-

 یام م یبرگرداندن جوان يشد و روحم را در ازا یبر من ظاهر م طانیاگر ش. سال جوان تر بودم 30داشتم که کاش 
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قهرمان  )Faustآن ، مانند فاوست یدر پ یتأسف نیکردم، هرگز بدون کوچک تر یدرنگ نم ي، من لحظه ا دیطلب

گوته در . فروشد یم طانیبه ش يویدن ينعمت ها يکه در آن او روحش را در ازا کالیو موز یاز آثار ادب ياریبس

. ) کند میشود ترس یم شیسرنوشت انسان را که حرکت جنبش سبب رستگار دهینام کوش نیاثرش به هم نیمهم تر

 د،یدان یم. معتقد باشم نطایشوم نه به وجود خداوند و نه به ش یو من موفق نم ستیدر کار ن یطانیش یول. ریاحمق پ

شما چطور؟. دمیند شانیوجود لیاز دل يا هیسا یمن هرگز حت

و . است یمذهب مانیبه ا یوجود آنها متک. بر وجود آنها ندارد یمبتن یلیبه دل یاجیاما اعتقاد ، احت. ام دهیمن هم ند-

.وجود ندارد زیچ چیه مانیا نیبدون ا

.ساده یاستدالل-

با  شهیمورد من، هم نیدارد و در ا شیرا از بدو تولد در وجود خو مانیا نیکنم که آدم ا یتصور ممن . ممکن است-

.هرگز آن را رها نخواهم کرد یول بانمیدست به گر یدرون یکشمکش

.خواست شما را در هم بشکنم یدلم م یلیمن خ-

:کند گفتاف یدر آن م يخاکستر يا هیچراغ سا ییطنزآلود که روشنا یبا نگاه شیکش

.دانم یرا م نیا زمیعز يآه مر-

چرا؟ دیدان یم یول-

.آن را از خود راند يبه تند یاو را در بر گرفت ول يریپذ بیاحساس ترس و آس ینوع

.و از آن متأسفم يدانم مر یم-

از مادرتان ، چند زن شما را دوست داشته اند؟ ریغ-
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مرحله  نیهمه زن ها به ا. بود که از من متنفر شده بود دهیرس ییه جادانم او ب یمادرم مرا دوست داشته؟ نم ایآ-

Hiتیپولیه یستیبا یاسم من م. رسند یم ppol yt e( قدر  شیباشد که نامادر ینام پسر تزه م ونانی يدر افسانه ها

.بود یم.) ردیکرد که شوهرش تزه از او انتقام بگ ياش کار ییاعتنا یبه او دل باخت و به خاطر ب

.دارد يادیز یگفته تان معن نیآه ا-

نباشد  زیاغراق آم دیشا. دختربچه است کیاو  یول. نمیب یرا نم یکس یاز مگ ریزنان ، من غ گریو اما راجع به د-

کنم که  یرسد و تصور نم یم دیاما در مورد دوست داشتن؟ به نظرم بع. خواسته اند یکه صدها زن مرا م میاگر بگو

.است در کار بوده یعشق

:گفت شانیپر یبا حالت يمر

.من شما را دوست داشته ام-

که سن تان شما را از  ییزهایهمه آن چ دیکن یبه من نگاه م یوقت. شما هستم یسالخوردگ يبرا يا زهینه، من انگ-

.شود یکند، در خاطرتان زنده م یآنها منع م

.شق شما بودمرالف، من شما را دوست داشتم، من عا دیکن یشما اشتباه م-

.است رممکنیامر غ نیدر سن و سال من ا دیکن یداند تا چه حد، حتماً فکر م یخدا م و

 یم یجسم مسخره، من هنوز احساس جوان نیدر درون ا. میرا به شما بگو ينکته ا دیبگذار کاسار،یپدر دوبر پس

 تیدارم و هنوز از محدود شیدر خو یدارم، جوش و خروش ییایکنم و رو یهنوز حس دارم، هنوز هوس م. کنم

ما در نظر  يانتقام جو برا يکه خدا است یمجازات نیوحشتناك تر يریپ. برم یکه بر بدنم اعمال گشته رنج م ییها

اش انداخت، چشمانش را بست و  یصندل یخود را بر پشت.( دارد یرا به روح قلب ما روا نم يریپ نیگرفته، چرا هم
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که  دوارمیقبل از آن ام یول. من مسلماً به جهنم خواهم رفت) شد انینما زیتمسخرآم يلبخند ياز البال شیدندان ها

.است ییانتقام جو تیکه چه شخص میبگو ییاالبتوانم به آن ب

و  دیازدواج کن يگریبا کس د دیتوانست یخداوند به شما حق انتخاب داده بود و م. دیبوده ا وهیب يادیشما مدت ز-

.خود شماست نه با خداوند ریتقص دیکن ییو احساس تنها دیه مجرد بمانک دیداده ا حیاگر ترج

فشردند سپس اندك اندك آرام گرفت و  یمبل را م يدسته ها یاو به سخت يدست ها. در سکوت گذشت  يا لحظه

سخت تر،  يزیچ. اشک يبدون قطره ا یول دند،یدرخش ینور چراغ م ریچشمان سرخش در ز. چشمانش را باز کرد

.ترس داشت احساس یحبس کرده بود و اندک نهینفس در س شیکش. نده تر در آنها خانه داشتدرخش

.دیاوریب میلطفاً آن را برا. پاکت است کیکارم  زیم يرالف رو-

به  ینگاه يکار رفت، ، پاکت را برداشت و با کنجکاو زیو به طرف م رخاستی شیاز جا دهیدردناك و ترس شیکش

 کیقوچ و  کیکارسون عبارت از سر  يکه مهر مر يپشت آن با موم قرمز یبود ول دی سفپاکت کامالً. آن افکند

-Dد( حرف  .که آن را احاطه کرده بود و مهر و موم شده بود (

.ندیکرد و به او اشاره کرد که بنش ياز گرفتن آن خوددار يمر یول. را به طرف او دراز کرد  پاکت

 انیپا يحربه برا نیو برنده تر نیآخر. آن سند سرنوشت شماست يمحتوو . پاکت متعلق به شماست نیا-

خواهد  شیدانم چه پ یم یول. آن باشم جیمن نخواهم بود تا شاهد نتا گریکه د فیح. ما یبه مبارزه طوالن دنیبخش

پاکت  نیا! تحمل تان را رقابلیغ یپرستخود. دیزن یاز آنچه که حدس م شتریشناسم، ب یچون شما را خوب م. آمد

شما را  زیمطمئنم که او ن یشما را از دست بدهم ول یمن مجبورم به نفع مگ. و روح شماست یسرنوشت زندگ يحاو

.نخواهد داشت

د؟ینفرت دار یحد از مگ نیچرا تا به ا-
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.دیچون شما او را دوست دار. را تا به حال گفته ام نیا-

 یمگ م،یلبخند زندگ. توانم داشته باشم یگاه نم چیاست که من ه ياو فرزند د،یکن یکه شما تصور م ینه به صورت-

.است شهیاند کی

خواهم وقتم را با  یو نم دیهرگز شما را نخواهم د گریمن د. صحبت کنم زتانیعز یخواهم راجع به مگ ینم-

قبل از آن که  که دیقسم بخور شیکش کیخواهم که شما به عنوان  یدر مورد نامه، من م. صحبت درباره او تلف کنم

. که مرا دفن کنند نیقبل از ا د،یآن را باز کن يو سپس فور دیآن را باز نکن د،یا دهیمرگ مرا به چشم خودتان ند

.دیقسم بخور

.انجام خواهم داد دیمن آنچه را که از من خواسته ا. است هودهیقسم خوردن ب-

.رمیگ ینامه را پس م ای دیخور یقسم م ای-

.به نشانه قبول فرود آورد يانداخت سر یشانه باال م که یدر حال او

که  نیمرده شما باز نکنم، و آن را قبل از ا ذنیکنم که نامه را قبل از د یم ادیخوب به تمام مقدسات سوگند  اریبس-

.شما را به خاك بسپارند بخوانم

.خوب اریخوب، بس اریبس-

 دیشماست و فردا صبح به آن خواه يها یاز بوالهوس یکیباز ،  نیا. دینداشته باش ینگران چیه. کنم یتمنا م يمر-

.دیخند

شما در  داریکه در انتظار لذت د ستمین فیمن آنقدرها ضع. من امشب خواهم مرد. دیمن فردا صبح را نخواهم د-

د؟یکن یپله ها همراه يمرا تا باال دیتوان یخواهم بروم بخوابم م یحال م. یچه فقدان قدرت. خاك بغلتم
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نبود  یتیکارسون در موقع يندارد و مر يدانست که بحث کردن سود یم یگرفت ول ینم يسخنان او را جد شیکش

که خودمان به  نیمگر ا. ستیمرگ به دست آدم ها ن. منصرف کرد شیها یباف الیاو را از خ یکه بتوان با شوخ

. به او کمک کرد که از پله ها باال رود نیبرارد بناندا یو او اظهار کرده بود که قصد خودکش میمان خاتمه ده یزندگ

.نمود یبس دشوار م شیباال رفتن از پله ها برا رایکمک الزم، ز

.دیرا به عقب کش شیدست ها يمر یول. بر آنها نهد ياو را گرفت و خم شد که بوسه ا يپلکان دست ها يباال در

عروس و داماد در شب زفاف  کیشب رفتارمان مانند رفتار رالف، دوست دارم ام دیرا نبوس مینه امشب دست ها نه،

.باشد

کردند احساس تنفر را  یرا روشن م افتیکه با چهارصد شمع، مجلس ض ییکننده شمعدان ها رهیسپس در نور خ و

که  یرا احساس کرد و واقعاً مرگ را آرزو نمود و با چنان شدت شیزیخوردن غر کهی. مشاهده کرد شیبر چهره کش

.توانست منتظر بماند ینم گرید

.توانم یهستم، نم شیمن کش يمر ـ

بار  کیکنم که شما  یفکر م یوقت. دورو شیکش کیموجود دورو و  کی. دیهست ییآه رالف، چه آدم مکار و دورو ـ

.که آن را رد خواهم کرد؟ چقدر متأسفم دیواقعاً آنقدر مطمئن بود دیبه من بده يعشقباز شنهادیپ دیجرأت کرد

ناتوان که  شیکش کیمرد ناتوان و  کیآدم مکار، ناتوان،  کی. رالف دیستین يگرید زیشما چ. رو دو رو دو رو  ود

.گر لهیح يدو رو کاساریپدر دوبر د؟یشده ا کیگاه تحر چیتا به حال ه ایآ. ندارد یمردانگ تیقابل

را  دایدروگ یآرامش بخش و سوزان یکیربود تا دهیصبح کاذب هم فرا نرس یهنوز سر نزده بود حت دهیسپ رونیب در

 واریبه د وارید گانیاگر ملک همسا. به خود گرفته بود اهویشلوغ و پره یدر بر گرفته بود و مجلس جشن صورت

کرد و  یاستفراغ م یمهتاب يرو يزیتنفر انگ تمرد مست به حال کی. بود یحتم شیپ یاز مدت سیداشت ، مداخله پل
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و چمن تازه . از کنار مرد مست و دلدادگان گذشت یپدر رالف به آرام. دندیچیپ یدر هم مدر پناه بوته ها دو نفر 

 یتیکشانند و اهم یاو را به کجا م شیدانست قدم ها یحال که نم شانیآن چنان پر. دیشده و نرم را در نورد دهیچ

رفت، دور  یوس مرگ فرو م، در کاب بایز نیچن نیا یکرد در شب یکه تصور م يخواست از مر یم تنهانداشت او 

گل  نیو عطر سنگ. داد یساکن را تکان م يهوا یسبک میموقع صبح گرما هنوز قابل تحمل بود و نس نیدر ا. شود

 ریگرمس مهیو ن ریگرمس ینواح یکه فقط اهال یسکون و آرامش اله. کرد یمحوطه را سرشار م ا،یسرخ ها و بوردن

در . را در آغوش گرفتن و آزادبودن یشب و زندگ. ین، زنده بودن واقعزنده بود. آه خداوندا. شناسن یآن را م

 ينشانه ها يو چشمانش را به طرف آسمان بلند کرد و با تمام وجودش به جست و جو ستادیچمنزار ناگهان ا يانتها

ساطع  یفتنایآن چنان خالص و دست ن يدرخشان که انوار ينقطه ها يالبال ییجا اال،در آن ب. یبل. خداوند پرداخت

 داریتنها د. افراشت یکه سر بر م يبر فراز روز لگونین یدر خود پنهان داشت؟ سرپوش يکنند آسمان چه راز یم

.خداوند متقاعد سازد تیرا به ابد انیتوانست آدم یپرستاره م یینایگنبد م نیا

 یکه م یآدم. نه مرد ش،یه کشن. گر واقعاً دو رو بود  لهیح کیاو . کارسون بود يمورد حق با مر کیدر  مسلماً

مرد . توانند در کنار هم وجود داشته باشند یو مرد نم شیکش. و نه آن نینه ا. آن شود ای نیخواست بداند چگونه ا

.نبودن شیکش یعنیبودن 

چه  ينامه حاو نیا. کنم یسهمناك تر از آن است که من تصور م دیاش گرفتار شدم؟ ضربه او شا لهیدر دام ح چرا

و  یهودگیتنها ب. دانستن و حدس زدن وجود دارد يبرا يچه امر. پرده یب زیبه چه چ. داند یاست؟ او چه م یبمطل

فقط . شدن در من وجود دارد جیته تیقابل. يمر دیکن یحال شما اشتباه م نیبا ا. شک و رنج، همواره رنج. ییتنها

و  کیحس تحر نیام تا به خود ثابت کنم که ا است که من انتخاب کرده ام و سال ها وقت صرف کرده نیمسأله ا

.شد رهیشود بر آن چ یو م. تواند کنترل و رام شود یم جیته
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.شمیکش کیاز آن مردان است و من  جیو ته کیتحر

را باال زد و از  شیدامن ردا. توانست باشد یم یاز او چه کس ریغ. بود یکرد و مسلماً مگ یم هیدر گورستان گر یکی

از زنان  یکیاگر او با . راند یم یمگ ياو را به سو ریاجتناب ناپذ یکه احساس ییگو. دیگورستان پر یهنحصار آ يرو

 ریعنکبوت پ. شادمانه اش به او بازگشت يدیق یب. شود مواجههم  يگریبا آن د یستیرو به رو شده بود با شیزندگ

.به جهنم. هنم بفرستد روحش را به ج! خداوند. ردیآن را از او بگ يادیتوانست مدت ز ینم

:نشست گفت یم یعلف پرشبنم در کنار مگ يکه رو یحال در

دختر خوب  کیو مثل  ریرا بگ نیزن ها هرگز دستمال ندارند ا. يبندم که باز دستمال ندار یشرط م زم،یعز یمگ ـ

.را خشک کن تیاشک ها

.کرد يرویدستمال را گرفت و از حرفش پ یمگ

؟یینجایشب ا مهیاز ن ایآ يرا هم عوض نکرده اقشنگت  راهنیپ یتو حت ـ

.بله-

؟ییدانند تو کجا یباب و جک م ایآ-

.روم بخوابم یبه آنها گفتم م-

؟یشود مگ یتو را چه م-

.دیکلمه با من حرف نزد کی یهمانیشما در تمام مدت م-

.به من نگاه کن ،یبس است مگ. زدم یآه حدس م-
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 يبا آوا دایدروگ يشکافت و خروس ها یرا م یکیگون تار دیمروار ياشعه ا طرف مشرق در دور دست ، در

 ییبایتوانستند به ز یاشک ها هم نم یکه حت دیشیاند شیو کش. گفتند یثمرات صبحگاه را سالم م نیبلندشان اول

.چشمان او لطمه وارد کنند

 جابیام ا فهیاز آنچه وظ شتریب یلیکه من خدانند  یو همه م يبود یهمانیدختر م نیباتریز یبیتو به طور عج یمگ-

( همانند زن سزار  یمبرا باشم، کم یاز هر گونه تهمت یستیبا نیو بنابرا شمیمن کش. میآ یم دایکند به دروگ یم

و در دل . داشت ریگونه حس تعب نیاز ا یبرداشت ونهکارسون چگ يدرنگ کرد و با خود فکر کرد که مر يلحظه ا

 یمطلع م انیچشم به هم زدن از جر کیدر  یگیدادم ، تمام ل یبه تو نشان م یتوجه نیکتراگر من کوچ) دیخند

ست؟یمقصودم چ یفهم یکردند م یخبر را پخش م یتلفن نواح يشدند و تمام خط ها

رفت، هر لحظه درخشان تر  یم یکه رو به فزون یصبحگاه ییروشنا ریکوتاه زلفش در ز يحلقه ها. سر تکان داد او

.ودنم یم

 نیا شهیو به نظرم که مثل هم ياموزیآنها را ب یستیبا یم یول یرا بشناس ایدن نیکه رسوم ا یتو هنوز جوان تر از آن-

است که مردم خواهند گفت که من به عنوان  نیخواهم به تو بفهمانم ا یکه من م يزیچ. به عهده من است فهیوظ

.شیکش کیمرد به تو توجه دارم نه به عنوان  کی

!پدر-

:ادامه داد يبا لبخند او

.توانم به تو قول بدهم یاست که آنها خواهند گفت، من م يزیچ نیا یول ست؟یطور ن نیخجالت آور است ا-
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که چطور عالقه ات را  يا اموختهیهنوز ن یول. یدختر جوان کیتو . یستیدختربچه ن کی گریتو د ؟یمگ یفهم یم

 انتیشدم، چشمانت به تو خ یم کیحرف زدن به تو نزد يجلو چشم همه براو اگر من در . یکن ینسبت به من مخف

.کردند یم ریتعب گرید يو مردم رفتارت را به نحو. کردند یم

سپس با خشونت سرش را . نگاهش را پوشاند ریو نفوذ نا پذ یناگهان يو پرده ا. نگاهش کرد بیعج یبا حالت یمگ

.ماشا گذاشترا در برابر او به ت مرخشیبرگرداند و ن

.بودم دهیرا نفهم نیاحمقم که ا یلیمن خ. فهمم یبله م-

در  یاگر کس یول دیخواهند خواب شتریامروز همه ب ؟يکه موقع آن است که به خانه ات برگرد یکن یحاال، فکر نم-

 یحت. یمگ ،يکه با من بوده ا ییبگو یتوان یگرفت و نم یقرار خواه یخاص تیشود تو در موقع داریساعت معمول ب

.به پدر و مادر و برادرانت

:کرد شیماند و تماشا يحرکت بر جا یب يبرخاست و لحظه ا یمگ

را  یتصورات نیکس چن چیه گریشناختند تا د یخواست که مردم شما را بهتر م یچقدر دلم م یروم، ول یپدر من م-

ت؟سیطور ن نیا د؟یدر سر ندار يافکار نیشما که چن. درباره تان نداشت

از سخنان تلخ و  کی چیکه ه يا جهینت ق،یعم یگفته او، پدر رالف را رنجاند، رنجش نینامفهوم ، ا یلیدل به

.بودند اوردهیکارسون به بار ن يمر زیتمسخرآم

.در سر ندارم يافکار نیمن چن. حق با توست ،ینه مگ-

 یآمد اگر به تو گفتم که دلم م یم بیجبه نظرت ع ایآ)بر لبانش نقش بست  نیغمگ یبرخاست و تبسم شیاز جا )

برگرد به خانه ات . خواهم ینه، من ابداً آن را نم) قرار داد یسر مگ يدستش را رو( بود؟  یم نیچن نیخواست ا

:انداخت گفت یبه طرف او م نیغمگ یکه نگاه یدر حال یبرگرد به خانه ات و مگ. یمگ
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.پدر ریشب به خ-

.آنها بوسه زد را گرفت و بر شیدست ها شیکش

.زمیعز يکوچولو یمگ ریشب به خ-

در . او را دنبال کرد شینگاه کش دیپر یگذشت و از فراز حصار به آن طرف م یگورها م انیکه او از م یدر حال و

 ینظر م زبهیانگ الیخ یزنانه و کم ف،یشد ظر یکه از او دور م یگل سرخ، قامت يشده از غنچه ها يگلدوز راهنیپ

:سرخ، و خطاب به مجسمه فرشته گفت يکستر گل هاخا. دیرس

.شد ینم نیاز ا باتریز يریتعب-

 نیآخر. کردند یرا ترك م دایدروگ ادیز يها با سر و صدا لیگذشت اتومب یچمن ها م انیکه او از م یهنگام

آالت  ،یروم و خستگ ندیسرانجام آماده رفتن بودند و در داخل خانه نوازندگان ، تلوتلوخوران در اثر نوش همانانیم

کردند ظروف و اسباب ها  یم یسع یبا خستگ یموقت يو خدمتکاران و کمک ها. گذاشتند یرا در جعبه ها م یقیموس

.کنند يرا جمع آور

:تکان داد و گفت يافتاد، سر تیرالف چشمش به خانم اسم پدر

من مواظب خواهم . احت تر انجام خواهند دادهمه کار را ر نیسرحال باشند ا یفردا وقت. بخوابند دیهمه را بفرست-

.مورد شما را سرزنش نکند نیبود که خانم کارسون در ا

پدر؟ دیبخور يزیچ دیدار لیم-

.خواهم بروم بخوابم یمن نه، م يآه خدا-

ه باز آن که قادر ب یدستش را دراز کرد و ب اریهوش مهیاو به حالت ن. شانه اش را تکان داد یعصر دست يها یکینزد

:گونه اش نگاه دارد و زمزمه کنان گفت يکرد دست را رو یکردن چشمانش باشد سع



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٢

یمگ-

.دیشو داریکنم، ب یپدر، آه خواهش م پدر،

.را به دست آورد شیاریاو را به خود آورد و ناگهان هوش تیخانم اسم يصدا

ت؟یچه شده خانم اسم ـ

.او مرده. مربوط به خانم کارسون است ـ

اش  رجامهیغرق کرده بود، ز یروز که او را در کرخت يزده و کوفته از گرما رتیح. از شش گذشته بود یکم ساعت

مقدس، آب  يروغن ها. را به دور گردن انداخت  یرا به تن کرد و شال ارغوان شیردا. را در آورد) لباس خواب ( 

هم به ذهنش خطور نکرد که ممکن ک لحظه ی یآبنوس اش را بر گرفت، حت حیبزرگ نقره و تسب بیتبرك و صل

 دنیسرانجام او خود فرارس ایآ. مرده است يدانست که مر یاو خوب م. اشتباه کرده باشد تیاست خانم اسم

دکتر مشکوك  ينگذارده باشد و مرگش برا يبر جا يصورت خدا کند که اثر نیکرده بود؟ در ا عیمرگش را تسر

آورد،  ياو به جا يمراسم را برا نیمجبور بود که ا شیکش یآمد؟ ول یم به چه کار او نیتده نیآخر. دیایبه نظر ن

با . منجر شود ، و انواع مشکالت را به بار آورد یقاتیممکن بود به شروع تحق دیورز یم ياگر از انجام آن خوددار

 يبر جسد مر زگزارانبلکه نما. آورد  یرا در نظر م یجهت نبود که احتمال خودکش نیهمه عکس العملش از ا نیا

.کرد یو وقاحت جلوه م یتیشخص یب یکارسون در نظرش نوع

 یپس از پناه بردن به اتاقش اتفاق افتاده باشد و ساعت ها از آن م قهیچند دق یستیمرگش با. واقعاً مرده بود او

 يبرا شهیمبزرگ آب بود که او ه يرطوبت که علتش ظرف ها يبو یاتاق کامالً بسته بود و نوع يپنجره ها. گذشت

 ينامفهوم در اتاق جار يزمزمه ا. داشت، فضا را پر کرده بود یشاداب نگاه داشتن پوستش آنها را در اتاقش نگاه م

.بود
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دسته انبوه مگس ها که . متوجه شد که سر و صدا مربوط به وزوز مگس ها است یبهت زدگ يپس از لحظه ا شیکش

 هیبردند از جسدش تغذ یکرد هجوم م یم میکه او به آنها تقد یجشنوار به  وانهید یجمع شده، وزوزکنان در جدال

:زد ادیفر دهینفس بر شیکش. نهادند یرا بر آن م شانیو تخم ها يریآن جفت گ يکردند، رو یم

.دیپنجره ها را باز کن تیآه تو را به خدا خانم اسم-

له خشک شدن را گذرانده بود و دوباره جسد مرح. شد کیبود به تخت نزد دهییگرا يکه رنگش به کبود یحال در

بود  دهییگرا یبه ساه کشیبار يحرکت مانده و لب ها یچشمان ب. بس منزجر کننده یسست. سست و شل شده بود

آورد مجبور شد از  یرا به جا م نیدهت نیکه مراسم آخر یدر حال شیکش. و مگس ها همه بدنش را پوشانده بودند

مسخره  شیچه نما. کرد یادا م نیرا به زبان الت یلب کلمات ریو ز. جسد براند يا از روبخواهد که آنها ر تیخانم اسم

 يعلف ها انیدر م يتر از هر اسب مرده ا زیآه خداوندا نفرت انگ. يزننده ا يشده بود و چه بو نیاو واقعاً نفر. يا

. ت زدن به او منزجرکننده بودزنده بود دس یشد، همان گونه که وقت یاو از دست زدن به جسد چندشش م. محوطه

از او  يزیاز کرم چ دهیپوش ییدر عرض چند ساعت، به جز استخوان ها. از تخم مگس دهیپوش يمخصوصاً لب ها

.ماند ینم یباق

.او قامتش را راست کرد. افتی انیپا زیهمه چ باالخره

بسازند  یکه پسرانش هر چه زودتر تابوت دییو تو را به خدا بگو تیخانم اسم دیرا خبر کن يریکل يآقا دیبرو يفور ـ

من . خورد  یخداوندا حالم دارد به هم م.است یدگیجسد در حال از هم پاش.  میاوریب یگیاز ل یتابوت میما وقت ندار

که آنها  یتعفن يبو. دیخواهش دارم آنها را بسوزان. گذارم یرا جلو درب م میو لباس ها رمیدوش بگ کیروم  یم

.ستین یرفتن نیگرفته اند از ب
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را  یبود ـ نامه و قول اوردهیبا خود همراه ن یاضاف يباز آمد ـ چون ردا دیسف راهنیو پ يملبس به شلوار سوار یوقت

 دیشن ینامفهوم خدمتکاران را م يبه صدا در آمده بود و سر و صدا 7زنگ ساعت . که به او داده بود به خاطر آورد

 یفردا آماده م نیمراسم تدف ينمودند و خانه را برا یم لیدبه نمازخانه تب را ییرایسالن پذ گرانیکه با کمک د

نماز مراسم  يکه برا يگرید لیتازه و وسا يرفت تا ردا یم یگیکه او آن شب به ل یستینبود، با يچاره ا. کردند

 اهگ چیگفت ه یرك مدورافتاده ت یاو هر بار که خانه اش را به قصد نواح. الزم بود با خود به همراه آورد نیتدف

مراسم تولد ، مرگ و توبه الزم بود با  يکه برا ییایکرد و در گوشه چمدانش اش یالزم را فراموش نم اءیبرداشتن اش

را به  يعزادار اهیس راهنیبودن پ یول. مراسم در تن داشته باشد نیا یط یستیکه با ییو لباس ها. بود دهیدقت چ

.گرفت یفال بد م

دانست که  یاو م. قادر به برخورد با او در آن لحظه نبود شیکش یول دیخانه به گوشش رس یلدر حوا يپد يصدا

در غروب  دایمنظره دروگ يدر کنار پنجره نشست و به تماشا. آنچه را الزم است انجام خواهد داد تیخانم اسم

ساعت در  نیکه در ا دیسف قرمز و زرد و خ،سر يرنگ، و انبوه گل ها ییطال پتوسیدرختان اوکال. آفتاب پرداخت

.انگشتانش نگاه داشت نیو آن را ب دیکش رونیکارسون را از چمدانش ب يسپس نامه مر. باغچه ها شعله ور بودند

در اعماق وجودش به او  ییو ندا. نامه را قبل از به خاك سپردنش بخواند نیکرده بود که او ا يکارسون پافشار يمر

کس  چیه دنیقبل از د ؛يفور یول. یو مگ يز کند ، نه هنگام شب و بعد از مالقات با پدکرد که فوراً آن را با یامر م

نامه و  تیوص يمحتو يباز کرد و متوجه شد که دو کاغذ آخر راآنها . چهار ورق بود  يپاکت حاو. کارسون يجز مر

.خطاب به او نوشته شده بود يدو کاغذ اول به صورت نامه ا

:زیعز رالف
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 یرسم تنامهیمن قبالً وص. من است تنامهیپاکت ، وص نیا مهیسند ضم نیدوم دیه مشاهده کرده اک يطور همان

Harryگوگ يکرده ام که در دفتر هار میتنظ يگرید Gough( ) یمدت مهیضم تنامهیمحفوظ است ، وص یگیدر ل 

 میچند روز قبل تنظ نین آن را همم قتیدر حق. کند یاست باطل م يرا که نزد هار یشده و البته اول میبعد از آن تنظ

 یکار نم نیا يآن که برا لیکرده ام و از تام و مرد حصارکش خواسته ام که آن را به عنوان شاهد امضا کنند به دل

 چینکرده است ، ه میآن را تنظ يکه هار ياست و با وجود یسند کامالً قانون نیا. از وراث رجوع کرد یکیشود به 

را به  تنامهیوص نیمفاد ا ضیچرا تعو یول. دی، مطمئن باش رندیبگ دهیتوانند ارزش آن را ناد یمها ن دادگاهکدام از 

 نیا. میخواستم که تنها من و شما از مفاد آن اگاه باش یمن م. زیرالف عز. واگذار نکرده ام، علتش ساده است يهار

.مهم از نقشه من یبخش. بر نداردوجود آن خ زا گریکس د چیو ه دیاست که شما در دست دار يتنها نسخه ا

جهان به او  میکشاند و با تقد یبزرگ را به کوه م حیمس طانیش« که در آن  دیآور یرا به خاطر م لیقسمت از انج آن

 یطانیقدرت ش نیاز ا يذره ا شینکته که من هم به نوبه خو نیاست دانستن ا ندیچه خوشا» دهد  بشیخواهد فر یم

را دوست داشته  حیمس طانیکه ش دیشک دار ایآ. ( بمیقادرم آن کس را که دوست دارم بفردارم و  اریرا در اخت

(ندارم یاست؟ من که شک

لذت  لمیشوم قوه تخ یتر م کیو هر چه به مرگ نزد دیا ختهیفکر مرا به شدت برانگ ریچند سال اخ نیدر ا شما

که من خارج  یدر حال. برد دیخواه یبه مقصود من پ هتنامیپس از خواندن وص. ندیب یتدارك م میرا برا يتازه ا يها

آن چنان  ییدر شعله ها یبود ول دیزنده خواه زسوزم، شما هنو یشناسم در آتش جهنم م یکه م ییایدن نیاز ا

شما را تا حد کمال  تیآه رالف من، من ظرف. برافروختنش را ندارد يارای یجهنم چیسوخت که ه دیسوزان خواه

را که دوست دارم رنج  ییدانسته ام چگونه آنها شهیام هم اموختهین یزندگ نیدر ا يگرید زیو اگر چ. زده ام نیتخم

و ثروت من چشم  دایشما را شناختم ، شما به دروگ یوقت. دیهست زیعز کلیاز ما ذتریبس لذ يا مهدهم و شما طع
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را که حق خود  یمقام دیتوانست یک آن مبود که با کم يا لهیرالف؟ و هر دو به نظر شما وس ستیطور ن نیا. دیداشت

مورد از ذهن  نیمرا در ا بیو ترغ قیبه صحنه آمد، نقش هر گونه تشو یپس از آن که مگ یول. دیبخر دیدانست یم

.دیتان دور کرد

پرسم اگر  یاز خود م. او داریبه قصد د دایشما به دروگ یدر پ یپ يآمد و شدها يدرآمدم برا يبه صورت بهانه ا من

شک  ایآ دیبرد یم ادیتان را از  يوفادار یباز هم به همان آسان ایآ دیبرد یم یه آنچه من قادر به انجامش هستم پب

 ادیکننده ز تیوص کی ياز سو دیشا دیآن داشته باش از يتصور نیکنم که کوچک تر یرالف؟ من فکر نم دیدار

.مینما نییجا آن را تع نیدهم که در هم یم حیمن ترج یاشاره کند، ول هیارث قینباشد که به ارزش دق ستهیشا

 رهیل ونیلیم زدهیاز س شیثروت من ب دیمطلع باش زیاز همه چ يریگ میکه هنگام تصم نیبه ا نانیاطم يبرا

 میآن صرف نما يرو يشتریرسم قصد ندارم وقت ب یورقه نامه ام م نیدوم انیمن به پا. برآورد شده نگیاسترل

 ایسپرد  دیگوگ خواه يصحه گذاشتن به هار يآن را برا. دیریبگ میتصم دیآن را خواند یوقت و دیرا بخوان تنامهیوص

اضافه کنم که  ستیمن با. با شماست میتصم نیسوزاند؟ گرفتن ا دیآن را خواه يگریبه د يبدون ابراز کلمه ا

کرده ام و در آن  میتنظ دایبه دروگ يسال پس از ورود پد کیاست همان است که من  يکه نزد هار يا تنامهیوص

رالف من آنقدر شما را . از چه قرار است هیکه قض دیشما کامالً آگاه هست ن،یبنابرا. ام دهیخشهمه اموالم را به او ب

 اریانتقام بس وهیش نیدانم که ا یم یول. شما را بکشم دیدوست داشتم که قادر بودم به علت آن که مرا از خود راند

خواهد از فرط  یدلم م یدارم ول تشما را دوس. ستمیو بلندنظر ن لیآن موجودات اصلذت بخش تر است من از 

در  ییشما چه خواهد بود، آنقدر مطمئن که گو می، من کامالً مطمئنم که تصم دینیب یم رایز دیبزن ادیاضطراب فر

. کرد دیب را درك خواهاضطرا يرالف و معنا دیکش دیخواه ادیشما فر. کردم یم تانیکنارتان حضور داشتم و تماشا

.دیو سرنوشت تان را انتخاب کن دیرا بخوان تنامهیوص. دپروازبلن يبایز شیکش دیبخوان
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 يمهره ها يرا پوشانده و از پشت گردن تا رو شیشانیاو احساس کرد که عرق پ. نداشت ییگونه امضا چیه نامه

کارسون واقعاً طعمه اش را  يمر یول. ه را بسوزاندو هر دو نام زدیکه فوراً برخ دیشیاند يو لحظه ا. لغزد یپشتش م

وسوسه  نیاو کنجکاو تر از آن بود که در برابر ا. مسلم است که او به خواندن ادامه خواهد داد. خوب شناخته بود 

.مقاومت کند

ادند؟ چرا او د یگونه رنج م نیباشد؟ چرا زن ها او را ا یحال شانیپر نیآخر او چه کرده بود که مستحق چن خداوندا،

.توانست خوشبخت باشد یم دیطور بود شا نیکوتاه قد و زشت نبود؟ اگر ا

.جو مانند روحش نهیو ک نیبود، مسک زیواضح و ر ق،یاز همان خط دق دهیپوش زین گریصفحه د دو

من  تنامهیوص نیدارم که ا یاظهار م یو روان یکارسون، در کمال سالمت جسم زابتیال ي، مر ریمن امضاء کننده ز»

به . کنم یخود گرفته بودم باطل و بدون ارزش اعالم م تنامهیرا که قبالً درباره وص یماتیهمه تصم لهیوس نیو بد. است

که متعاقباً ذکر شده است تمام  یطیتحت شرا تنامه،یوص نیا لیمخصوص ذکر شده در ذ يها يواگذار ياستثنا

:بخشم یروم م کیمقدس کاتول يسایمنقول به کل ریخود را از منقول و غ ملکیما

بداند که من عالقه و احترام  دیاطالق شده با سایبه آن نام کل لیروم مذکور که در ذ کیمقدس کاتول يسایـ کل1

از او به عنوان  یو قدردان يکوکاریقائل هستم و تنها به خاطر ن کاساریآن، پدر رالف دوبر شینسبت به کش یانیشا

.کنم یواگذار م سایام را به کل ییدارااوست که من  غیدر یب یبانیپشتو  تیو حما يمعنو يراهنما

.ردیبهره گ يواگذار نیا جیتواند از نتا ینهد م یپدر رالف را ارج م ییکه ارزش و توانا یتا زمان سایـ کل2

.است رمنقولیاموال منقول و غ هیسرپرست و مسؤول اداره کل کاساریـ پدر رالف دوبر3
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. اموال پس از او روشن خواهد شد نیاداره ا فیشخص او تکل تیبنابر وص کاساریپدر رالف دوبرـ بعد از فوت 4

از  نیو انتخاب جانش. ها خواهد بود ییدارا نیا یسرپرست يبرا ینیمسؤول انتخاب جانش کاساریفقط پدر دوبر یعنی

.نخواهد بود ياراو اجب يبرا سایکل یمذهب ریوابستگان غ ای یافراد مذهب انیم

.شود کیتفک ایفروخته  دیهرگز نبا دایـ ملک دروگ5

و مباشر ملک محفوظ شود و او حق خواهد داشت در  ریهمچنان به عنوان مد دیبا يریکل کیـ سمت برادرم پدر6

به او پرداخت  یکس جز شخص او حقوق متناسب چی، و ه کاساریپدر رالف دوبر دیو با صالحد. ندیخانه من اقامت گز

.گردد

و سمت  نندیاقامت گز دایاو و فرزندانش مجاز خواهند بود در ملک دروگ وهیـ در صورت فوت برادر ذکر شده ، ب7

 يبه استثنا کیو پاتر مزیاز پسرانش ، روبرت، جان، هاگ، استوارت، ج کیبه هر یملک به طور ارث تیریمد

.منتقل خواهد شد سیفرانس

 یمنتقل م شیبه نوه ها يریکل کی، همه حقوق پدر سیجز فرانسفرزندش، به  نیو آخر کیـ پس از فوت پدر8

.شود

:مخصوص يها يواگذار

.کنم یواگذار م دایرا در ملک دروگ میاموال منقول خانه ها ،يریکل کیبه پدر ـ

Euniتیاسم سیاون ـ ceSmi t h( ) مناسب در  یباشد با حقوق لیکه ما یتواند تا هنگام ی، اداره کننده خانه ام، م

 یفوراً به او پرداخت شود و هنگام بازنشستگ نگیاستر ل رهیل 5000مبلغ  یستیبه عالوه با. بماند یسر کارش باق

.ردیعادالنه به او تعلق گ یحقوق
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Miنیاوبرا نراوایم ـ nervaO' Bri en( ) یدونل نیو کاترCat heri neDonnel l y( ) باشند  لیکه ما یتا هنگام

پرداخت شود و  نگیاسترل رهیل 1000فوراً به هر کدام  یستیبا یبمانند و به عالوه م یباق توانند بر سر کارشان یم

.ردیعادالنه به آنها تعلق گ یحقوق یهنگام بازنشستگ

نخواهد داشت که  يپرداخت شود و او اجبار نگیاسترل رهیل 10000مبلغ  انهیمادام العمر، سال کاساریبه پدر دوبر ـ

«پس بدهد یسپول را به ک نیحساب ا

.شده بود یزده و گواه خیامضا شده ، تار یبه درست سند

از گرد و غبار که در تابستان ها بود محوطه  یکرد و پرده نازک یرو به مغرب بود، آفتاب غروب م شیکش اتاق

 ییطال يرتو را در پ زیو همه چ دندیلغز یغبار م زیذرات ر يآفتاب از البال نیزر يپنجه ها. خاموش را پر کرده بود

.کردند یغرق م یو ارغوان

که در دوردست ها بر فراز درختان  دیو درخشان خورش نینقره فام در جلو حباب خون یپاره پاره خطوط يابرها

.کردند یم میمعلق بود ترس

:با خود گفت شیکش

.يآن هم با چه ضربه ماهرانه ا. دیاعتراف کنم که مرا شکست داد دیبا. يزنده باد مر ـ

.من بودم که مغبون شدم نه شما نیا

شود به  فیکاغذها را قبل از آن که کث نیدهد بنابرا صیتوانست خطوط را تشخ ینم شیاشک ها ياز البال گرید

. نقشه را در سر داشت نیاو هم یمگ دنیدر واقع قبل از رس ون،یلیم 13،  نگیاسترل رهیل ونیلیم 13. گذاشت يکنار

.رف نظر کرده بودبا آمدن او ، از آن ص یول
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اگر از  یول. کند یتلق يشد با خونسرد یمنجر م هیاز ارث یرا که به محروم شدن مگ يتوانست نقشه ا یکه نم چرا

 یصورت عکس العملش چه بود؟ او در تصورش نم نیافتاد؟ در ا یم یدانست چه اتفاق یرا م يآغاز مقدار ثروت مر

.....رهیل ونیلیم 13روت را داشته باشد ث نیدهم از ا کی یکارسون حت يکه مر دیگنج

کارسون زحمت  يمر ي، بودند و همه شان برا يو زن و فرزندش در منزل مباشر يهفت سال بود که پد مدت

از رفتار  يبود که پد دهیگاه پدر رالف نشن چیشد؟ ه یبه آنها پرداخت م يزیچه؟ حقوق ناچ يبرا. بودند  دهیکش

.براز کندا يخواهرش شکوه ا زیرآمیتحق

متحمل شده بود  دایدروگ يبرا يشکاریپ زیکه خود با حقوق ناچ یکرد که بعد از مرگ خواهرش زحمات یتصور م او

او به . دادند، جبران خواهد شد ی، کار دامداران با تجربه را انجام م يو کار پسرانش که با حقوق کارگر کشاورز

ملک از  ياعتقاد که روز نیکرده بود با ا دایپ یگخودش دلبستمانند ملک  دایعادت کرده بود و به دروگ تشیوضع

.آن او خواهد شد

:رالف با خود تکرار کرد پدر

.يبراوو مر ـ

 رهیل ونیلیم 13! کاغذها ينه بر رو یول. شدند يبر پشت دستانش جار یپس از دوران کودک ياشک ها نیاول و

 يچطور مر. یو زن و فرزندانش و مگ يمحروم کردن پد يزادر ا. ینالیو امکان ارتقاء به مقام کارد نگ،یاسترل

محروم کرده  زیرا کامالً از همه چ ياگر او پد ود؟اش را خوانده ب یافکار درون النهیگونه رذ نیا يا وهیکارسون به ش

 يمر یلو. انداخت یدر اجاق م یدرنگ چیه یرفت و نامه ها را ب یبود، مسلم بود که پدر رالف فوراً به آشپزخانه م

و .به مراتب راحت تر داشته باشد یمحتاج نماند و بعد از مرگش زندگ يکرده بود که پد میتنظ يرا طور انیجر

 نینه، او مالک ا. را نینه خود زم یداد ول یو عنوانش را از دست م دیعوا. شد یاز دست او خارج نم کامالًملک هم 
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گرسنه و محروم نخواهد ماند،  یمگ.کرد یم یزندگ یو راحت با احترام یشد ول ینم زیثروت شگفت انگ ونیلیم 13

گرفت، مورد احترام و قبول همه ،  یقرار نم یتمستعمرا تیو اشراف کلیکارما زهیدر سطح دوش يریکل زهیالبته دوش

النبون و  لیامکان پشت سرگذاشتن گ. رهیل ونیلیم 13. آمد یاو هرگز گل سرسبد به حساب نم. نه گل سرسبد یول

که او  یدر حال نهایو همه ا. همقطاران و مافوق ها يشدن از سو رفتهیپذ. سایکل ینردبان ترق مودنیپ. يابد یکیرتا

ساخته بود که  يالنبون مرکز لیکارسون از گ يمر یبل. جوان بود یجبران زمان از دست رفته به حد کاف يهنوز برا

 زین کانیکه وات یانتقام. با انتقام گرفتن از او ؟یمتیبه چه ق یول. ارزش باشد یپاپ ب ندهینما يتوانست برا ینم گرید

 نیبود و ا رهیل ونیلیم 13 ره،یل ونیلیم 13با همه ثروتش ،  سایکل يبرا رایز. از عواقب آن بهره مند خواهد شد

را به سران  پول نیتوانست ا یبود که م يو او تنها واسطه ا. ردیبگ دهیبتواند آن را ناد سایکل ینبود که حت یمبلغ

هرگز  يدانست که پد یکارسون، او م يمر یتوسط دست خط قانون دهیبرگز يواسطه ا. کند میتقد کیمذهب کاتول

. موضوع آگاه بود، خدا او را در آتش جهنم بسوزاند نیکارسون هم به ا يو مر. نخواهد کرد تنامهیبر وص یاضاعتر

و  نهیبا همه ک یخواهد کرد ول يصحبت با او خوددار یحت ای دارشیخواهد شد و از د یعصبان يشک پد یآه ب

.او را به دادگاه نخواهد کشاند تشیعصبان

که  ياز همان لحظه ا ایرا نگرفته بود؟ آ میتصم نیتا به حال ا ایوجود داشت؟ آ یراه میاتخاذ تصم يواقعاً برا ایآ

دانست؟ عکس العملش چه بود؟ ینامه را خوانده بود آن را نم تیوص

به طور مرتب داخل  راهنشیبرخاست و دقت کرد تا پ ياز جا یشگیهم یبا همان چابک. بند آمده بود  شیها کاش

 شیکش يرفت و ردا و لباس ها یم یلیبه گ یستیبا. و به طرف درب روانه شد . ردیقرار گ شیشلوار سوار

 يباز ، بو يبا وجود پنجره ها. دید یرا م نکارسو يدوباره مر یستیقبل از آن با یول. آورد یرا به همراه م یفاتیتشر

 يبا گام ها. داد یحرکت را تکان نم یب يپرده ها یمینس نیو کوچک تر. هنوز در اتاق حکمروا بود يتعفن زننده ا
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 يمرطوب صورت به کرم ها يمگس در قسمت ها يتخم ها. شد و چشمانش را بست کیمحکم به تختخواب نزد

 يچاقش را متورم کرده بودند و لکه ها يبازوها و دست ها یدگیعفن و پوست يگازها. شده بود لیتبد زیر

 کی يروزیپ. يروزیچه پ یول. يشد روزیتو پ يمر. شد یم یپوست از هم متالش. شده بود جادیبر آنها ا یسبزرنگ

به آن  زرگآنچه را که ه یتوان یو نم یمرا شکست ده یمگ یتوان یتو نم یول. زنده يشده بر موجود یجسد متالش

تو در نظر  يرا که برا یآن جهنم یآتش بسوزم ول يدر کنار تو در شعله ها دیمن شا. يریاز او بگ یافتیدست ن

 داریپا ییاعتنا یسوخت شاهد ب میشعله ها خواه انیکه با هم در م یتو در تمام مدت. شناسم یگرفته شده خوب م

.بود یمن خواه

که به طرف او  یدر حال دیرس یو منقلب به نظر م شانیپر اریو بس دیکش یمدر راهرو طبقه هم کف انتظارش را  يپد

:آمد گفت یم شیپ

ما را ترك کند شب  یطور ناگهان نیکردم که او ا یمن هرگز تصور نم.  یبتیچه مص. آه پدر، چه وحشتناك است ـ

.انجام داد دیمن حال چه با يخدا. گذشته آنقدر سرحال بود

د؟یا دهیاو را د ـ

.یآه خدا کمکم کند بل ـ

شود، اگر در چند  یسرعت متالش نیام که به ا دهیند يمن هرگز جسد. دیبکن دیکه چه با دیدان یصورت م نیدر ا ـ

ساعات  نیدر اول دیاو با. دیزیبر نیاو را در بنز يایبود بقا دیمجبور خواه د،یآن را در تابوت نگذار ندهیساعت آ

 یول دیسرخ بپوشان يآن را با گل ها دیتوان یم. دیتابوت از دست نده نیتزئ ياوقت را بر. صبح در خاك دفن شود

.روم یم یلیمورد لزوم به گ يزهایآوردن چ يمن برا. دیعجله کن

:گفت زیالتماس آم یبا لحن يپد
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.پدر دیزودتر برگرد دیتوان یتا م ـ

او قبل از آن که  دیکرد، به طول انجام یم جابیا یگیرفت و آمد ساده تا ل کیکه  یاز وقت شتریپدر رالف ب بتیغ یول

خانه نسبتاً  کیرا در جلو  لیگرفت و اتومب شیرا در پ یلیگ نینش انیاز محالت اع یکیبه طرف خانه اش برود ، راه 

.کرد قفآن را احاطه کرده بود متو ییبایمجلل که باغچه ز

را  زیدمتکارش نام مالقات کننده را به او گفت مبه محض آن که خ یول. گوگ تازه به غذاخوردن مشغول بود يهار

.ترك کرد و به سالن رفت

و گوشت گوساله  يآب پز با سس جعفر ینیزم بیگوشت گوساله و کلم و س. دیکن لیبا من غذا م دیخواه یپدر م ـ

.ستیشور ن یلیامشب استثنائاً خ

.کارسون امروز فوت کرده يه مرتوانم، من فقط آمده ام به شما خبر دهم ک یمتشکرم، نم ينه هار ـ

.پدر دیرس یاو حضور داشتم و حالش به نظر خوب م یهمانیمن در م شبیبزرگ، د يآه خدا ـ

قاعدتاً  یول. خوب بود اریدانم تا چند ساعت بعد هم که من به او کمک کردم که از پله ها باال رود حالش بس یم ـ

امروز ساعت شش او را در اتاقش مرده  تیخانم اسم. افتاده باشدکه او به بستر رفته اتفاق  نیبه محض ا یستیبا

. به خود گرفته بود يچون جسد واقعاً حالت زننده ا. دگذشته بو يادیکه از ساعت مرگش وقت ز ایبود و گو افتهی

 شینما نیکنم که ا یمن، دعا م يآه خدا. همه روز بسته بوده است یگرم نیبه ا يکه پنجره اتاق در هوا دیتصور کن

.يبود هار فیقابل توص ریاز خاطرم محو شود، واقعاً وحشتناك و غ زیوحشت انگ

فردا برگزار خواهد شد؟ نیمراسم تدف ایآ ـ

.میناچار هست ـ
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مورد است هنوز  یب ینگران یول میخور یشام م ریها د ییایگرما به سبک اسپان نیساعت چند است؟ ما هم در ا ـ

.کار را انجام دهم نیشما ا يمن به جا دیخواه یم. میردم اطالع بدهکه با تلفن به م میوقت دار

و . را با خود ببرم نیمراسم تدف اجیآمده ام تا لوازم مورد احت یلیمن فقط به گ. کرد دیخواه یمتشکرم لطف بزرگ ـ

ردا اجرا خواهد صبح ف 9مراسم نماز . دارند اجیآن جا به وجود من احت. باز گردم دایهر چه زودتر به دروگ ستیبا

.شد

. خوانده شود نیمراسم تدف يآورم که فوراً بعد از اجرا یکارسون را م يمر تنامهیکه من وص دییبگو يبه پد یراست ـ

.دیشرکت کن تنامهیدر مراسم خواندن وص دیو با. دیهست تنامهیوص نیاز افراد ذکر شده در ا یکیشما هم 

شب . کرده میتنظ دیجد تنامهیوص کی يمر. دیمتوجه هست ،يهار میبخوربر  یمورد به اشکال نیترسم که در ا یم ـ

از  یالك و مهر شده به دست من سپرد و از من خواست که به محض آگاه یاو پاکت یهمانیگذشته پس از ترك م

.است انیدر م يدیجد تنامهیوص يمن هم خواسته او را انجام دادم و متوجه شدم که پا. مرگش آن را باز کنم

کرده ، آن هم بدون کمک من؟ میتنظ يدیجد تنامهیوص يمر ـ

باعث  یدانم چه موضوع ینم یول. آن را در نظر داشت شیپ یکنم که از مدت زمان یتصور م. طور است نیبله ، ا ـ

.و در خفا انجام دهد یکار را پنهان نیشده که ا

پدر؟ دیسند را با خود همراه دار ایآ ـ

 چیمحضردار بدون ه. برد و کاغذها را که به دقت تا شده بود به طرف او دراز کرد شراهنیپ ریدستش را ز شیکش

 شی، سرش را بلند کرد و کش افتی انیمطالعه اش پا یفوراً شروع به خواندن آنها کرد و وقت یستیگونه رودربا

.ریو تحق شمخ ش،یاز ستا يا ختهیآم افت،یدر نگاهش  ندیناخوشا اریبس یحالت
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توانست  ینبود م کیاو که کاتول. ردیگ یبه شما تعلق م زیحساب همه چ نیپدر، با ا میگو یم کیتبر خوب اریبس ـ

.را به خود اجازه دهد يکار نیچن

.من هم به اندازه شما متعجبم ،ي، هار دیباور کن ـ

تنها نسخه است؟ نیا ایآ ـ

.دانم بله یتا آنجا که من م ـ

به شما داده؟ روقتیاو آن را د ـ

.بله ـ

بر  ییگونه ادعا چیتواند ه ینم سایکل. برسد شیبه حق قانون چارهیب يکه پد دینبرد نیپس چرا آن را فوراً از ب ـ

.کارسون داشته باشد ياموال مر

:به او انداخت و گفت زیتمسخرآم یاندک ینگاه شیکش

.ردیبگ میاش تصم ییدارا دنیبود که راجع به بخش يحق مر نیا. نبود یحیکار صح نیا یول ،یبل ـ

.اعتراض کند تنامهیوص نیخواهم کرد که نسبت به ا ییرا راهنما يمن پد ـ

 لیگ یهمه اهال دیفردا شرکت جو نیکس در مراسم تدف چیکه ه نیجدا شدند و قبل از ا گریسخنان از همد نیا با

.دیرس یدانستند ثروت او به چه کس م یالنبون م

.نبود یازگشتشده بودند و راه ب ختهیها ر تاس

 چیآمدن ه يرا پشت سر گذاشت و به محوطه داخل شد ، او برا دایحصار دروگ نیصبح بود که پدر رالف آخر یحوال

 ينه در مورد پد. را به مغزش راه ندهد يگونه فکر چیکرده بود ه یو در تمام طول راه سع. به خرج نداده بود یشتاب

) بود  دواریام( فن که البد تا به حال آن را در تابوت سرنگون کرده بودند و نه به آن جسد متع یو مگ ی، نه درباره ف
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، درختان مرده که  يبه اشباح اسکلت وار نقره ا. شب گشوده بود يروحش را به رو چهیآن چشمانش و در يو به جا

 یآسمان را م یکیدرختچه ها ، به قرص ماه که تار کیدرخشان سر بر آورده بودند، به توده تار يعلف ها انیاز م

حال  یشد و خسته و ب کینزد یحصار آهن کیبه . آمد رونیرا نگاه داشت و ب لیاتومب يلحظه ا. ستینگر یم دیدر

 یو خالص بود و کامالً ب بایز نیزم. را استنشاق کرد  یوحش يها و گل ها پنوسیاکال ییکرد و عطر جادو هیبه آن تک

کردند که آن  یتصور م ییلحظه ها دیآدم ها شا. ند بر آن حاکم هستندکرد یکه تصور م یتفاوت نسبت به موجودات

 رییتغ ییکه آنها توانا یتا هنگام. کرد یم لیبا مرور زمان او بود که قانونش را بر آنها تحم یرا در تصاحب دارند ول

.باران را نداشتند او بر آنها حاکم بود جادیجو و ا

همه پنجره ها روشن بود ، . به طرف آن روانه شد یه داشت و به آهستگدور از خانه نگا یرا کم لیاتومب شیکش

گرداندن و  حیسرگرم تسب يرلندیاو همراه دو خدمتکار ا. دیرس یبه گوش م تیاز اتاق خانم اسم يزمزمه ا يصدا

glنیسیدر کنار درخت گل ،یکیدر تار هیسا کی. دعا خواندن بود yci ne( ) یب يلحظه ا شیکش. به حرکت درآمد 

ملبس به شلوار . دیکش یبود که با حوصله انتظار بازآمدنش را م یاو مگ. حرکت ماند و مو بر اندامش راست شد

.کامالً زنده. و چکمه يسوار

:با خشونت گفت شیکش

.يمرا ترساند ـ

ا کوچولوها در خانه خواستم با بابا و پسرها در خانه بزرگ بمانم، مامان ب ینم یول. نبود نیمقصودم ا. آه متأسفم پدر ـ

گناه  نیا. خواهد یدلم نم یو کات دعا بخوانم ول ینیو م تیبا خانم اسم یستیکنم که من هم با یفکر م. مانده است

ست؟یطور ن نیاست ا

.کارسون کند ينثار روح مر یحوصله تر از آن بود که بتواند تملق یرالف ب پدر
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او . او دعا کنم يخواهد برا یمن هم دلم نم. گناه است ایو ر ییس دوروبالعک. گناه باشد نیکنم که ا ینه ، تصور نم ـ

 یمرتکب شده باش یپس اگر تو با بازگوکردن فکرت گناه) درخشان نثارش کرد  يلبخند( نبود  یخوب... آدم ادیز

ا دوست همه مردم ر یستیاست، من با يبزرگ تر اریبس اهگن نیمن ا تیمن هم به همان نسبت گناهکارم و در موقع

.ستین ياجبار نیو در مورد تو ا. داشته باشم

حالتان خوب است پدر؟ ـ

:و گفت دیآه کش ستینگر یکه به طرف خانه بزرگ م یدر حال او

 دیشب را به صبح برسانم با دهیهمان سقف که او خواب ریخواهد وارد خانه شوم و در ز یمن هم دلم نم. بله خوبم ـ

داد  میکه تا سحرگاه ادامه خواه یکنم با من به گردش نیاگر اسب ها را ز. بروند انیم از یصبر کرد تا اشباح ظلمان

؟ییآ یم

.افتاد نییرا لمس کرد و پا اهیس نیآست يدختر جوان لحظه ا دست

.خواهد به خانه بروم یدلم نم. بله ، موافقم ـ

.بگذارم لیاتومب يرا تو راهنمیلحظه صبر کن تا پ کی ـ

.روم یممن به اصطبل  ـ

 نیا شیو کش. آدم بالغ کیدر سطح پدر رالف با او داشته باشد، رفتار  يرفتار دیکوش یم یبار مگ نینخست يبرا

.داد یم صیکرد تشخ یکارسون را حس م يسرخ باغ مر يکه عطر گل ها یرا به همان ظرافت رییتغ

 انیپراکنده در م ییگلبرگ ها.ودسرخ که در همه جا پراکنده ب يگل ها. سرخ يسرخ، خاکستر گل ها يها گل

 ییشب آنها را به خاکسترها یکیکه تار یصورت يو گل سرخ ها. و زرد دیسرخ تابستان، قرمز، سف يسبزه ها، گل ها

 میکه تو برا یفهم یرا نم نیا یول. من، من تو را به حال خود رها کردم یمگ. سرخ يخاکستر گل ها. مبدل کرده بود
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گل  کیاز  شتریو اکنون ب. ام لگدمال کردم یپاشنه جاه طلب ریپس من هم تو را ز. يا درآمده يدیبه صورت تهد

کارسون، گل سرخ ها و  يعطر گل سرخ ها، عطر مر. يندار یتیموجود میعلف ها برا انیسرخ له شده در م

:شد به زمزمه گفت یکه بر اسبش سوار م یو در حال. سرخ يخاکسترها، خاکستر گل ها

فردا عطر آنها سراسر خانه را پر . میهمان قدر از آن دور شد که از ماه فاصله دار دیسرخ، با يهاخاکستر گل  ـ

.خواهد کرد

را گرفته  شیبغض گلو. به راه افتاد باریدر کوره راه کنار جو یمگ يرا به حرکت درآورد و آهسته در جلو انیماد او

کردند  یم نیکارسون را تزئ يکه فردا تابوت مر ییها که عطر گل سرخ یتا وقت. کند هیخواست گر یبود و دلش م

تفکرات . گفت یرا ترك م دایدروگ ياو به زود. بود هبه مشامش نخورده بود، کامالً عظمت ماجرا را احساس نکرد

.هیقابل توج ریو همه آنها غ اریبس جاناتیه ار،یبس

داشت و او فوراً به  ینگه نم یلیهم او را در گ روز کی گری، د زیشگفت انگ تنامهیاز مفاد وص یپس از آگاه سایکل

 یول. چنان بزرگ را نشناخته بود يهرگز درد زد،یکرد از رنجش بگر یم یاو سع. فوراً. شد یفراخوانده م یدنیس

 یستیبود که با ياتفاق خواهد افتاد ، امر شیبرا يوزنبود که ر یتیاهم یصحبت از واقعه ب. کرد ینم شیرنج رها

 گریگرداند و پس از آن د یبرم يرا در نظر آورد که با انزجار از او رو يو چهره پد. ن مواجه شودفوراً با آ

 يآن گاه همراه با گام ها. ندیرا بب یتوانست مگ یهرگز نم گرینداشت و او د یصورت خوش دایبازگشتش به دروگ

بود، بهتر  یبود ، بهتر م یبهتر م دیشاشد و  تیواقع نیا يرایو با احساس پرواز ذهن او آرام آرام پذ بموزون اس

 کیدر سلول  ش،یفرو رفته در خو. گونه آسان تر خواهد بود نیتحمل رنج ا یبه جلو، باز هم به جلو ول. بود یم

.سرانجام او را رها کند که نیکم تر و باز هم کم تر تا ا. شد یصومعه، رنج و اندوهش کمتر م
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ناخواسته باشد و بعد  يبماند و شاهد تحول او به موجود یلیتر از آن بود که در گبه نیو ا. گونه باشد نیکه ا یستیبا

.بسپارد یاز آن او را به دست ناشناس

 یدانست فقط رنج م یرا نم لشیراند؟ او دل یعلف ها و درختان دورافتاده از نهر ، اسب م انیحاال، چرا با او از م پس

.فقط رنج ترك گفتن او .به او، صحبت آن نبود انتینه رنج خ دیکش

.کنم یخواهش م دیتوانم به شما برسم، آنقدر تند نرو یمن نم. پدر ، پدر ـ

به  وانیو ح دیپدر رالف افسار اسبش را کش. بگردد یکه به آهستگ یلمیمانند حلقه ف. تیبه واقع فهیکردن به وظ رو

. بود نجایا یبدبخت. به او برسد یمنتظر شد تا مگو  فتدیب جانشیاز ه انیاو آنقدر صبر کرد تا ماد. دور خود چرخ زد

.دیرس یبه او م یمگ

آب گرم آن را  یلوله بزرگ. دیغر یخاست، م یگوگرد از آن بر م يکه بو یمرداب»  زابیسرخ« دور از آنجا  یلیخ نه

که از  ییب هااز دشت قرار گرفته بود و از گرداگرد آن مانند چو يمرداب در سطح باالتر نیا خت،یر یبه خارج م

در سبزه  یبود و خطوط نامنظم يکشتزارها جار رفبه ط ییبارهایبه اطراف آن متصل هستند جو يمحور چرخ گار

.ستندیز یم يرودخانه ا واناتیمرداب ح يدر کناره ها. کردند یرسم م نیزمرد يها

:سر داد يرالف خنده ا پدر

 یاو مسلماً در حال. در ملک او در خانه اش نجایا. ات گوگردبخار ؟یمگ ستیطور ن نیرسد ا یجهنم به مشام م يبو ـ

.بو را باز خواهد شناخت نیسرخ به قعر جهنم سقوط خواهد کرد ا يکه غرق در گل ها

نبود و  يگونه حصار چیها ه یکیدر آن نزد. ستادندیا یم شانیشده بودند که مدت ها بر جا تیترب يها طور اسب

که در فاصله  يدورتر در کنار استخر یکم یشد ول ینم افتیاز درخت و سبزه  یشانن چیه لومتریدر شعاع صدها ک

بود که شناکنندگان در زمستان در پناه آن  یداشت تنه درخت يقرار گرفته بود و آب خنک تر زابیاز سرخ يدور
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و نگاهش را  به او قرار گرفت کینزد يهم در فاصله ا ینشست و مگ نیپدر رالف بر زم. کردند یخود را خشک م

.به طرف او برگرداند

!چه شده پدر ـ

:بر لب آورد و گفت يلبخند. نمود یم بیعج شیدختر جوان ناگهان در نظر کش یشگیسؤال هم نیا

.سکه نقره فروخته ام ونیلیم 13 متیتو را به ق. زمیعز یمن تو را فروخته ام مگ ـ

د؟یمرا فروخته ا ـ

.میصحبت نداشته باش يبرا یفرصت گرید دیما شا. ایتر بندارد، جلو یتیاهم ،يمجاز هیتشب ـ

.تر نشست کینزد یمگ

کند؟ یم یفهمم چه فرق یاست؟ نم نیمراسم تدف یمقصودتان در ط ـ

.یمگ ستین نیمقصود من ا ـ

است که من بزرگ شده ام و مردم ممکن است پشت سر ما حرف بزنند؟ نیپس به خاطر ا ـ

.خواهم رفت نجایا از يمن به زود. نه کامالً ـ

 کیتنها  ،ینه اعتراض ،ییاهوینه ه ،ینه اشک ،يادینه فر. بر دوش او نهادن يگریبود سرافکنده شتافتن و بار د نیا و

.زد یبر دوشش قرار نگرفته بود و تعادلش را بر هم م یکه بار، به درست ییتکان مختصر، گو

چه موقع؟ ـ

.ندهیدر چند روز آ ـ

.فرانک هم سخت تر است از رفتن. آه پدر ـ
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ندارم، تو حداقل  يخاطر یگونه تسل چیمن ه. شناخته ام میکه در تمام زندگ يزیمن سخت تر از هر چ يو برا ـ

.يرا دار شاوندانتیخو

.دیرا دار تانیشما خدا ـ

.يتو واقعاً بزرگ شده ا. است یگفته جالب ـ

جرأت مطرح کردنش را  يسوار لومتریپنج ک نیتمام اکه در  یاو را به سؤال یو لجاجت زنانه مگ یسرسخت یول

.خودش را داشت تیسؤال اهم یول. دشوار بود اریبس شیرفت، تحمل دور یاو م. نداشت بازگرداند

من بود؟ راهنیمقصودتان رنگ پ ایسرخ، آ يخاکستر گل ها دیپدر، در اصطبل شما گفت ـ

.بود يگرید زیکنم که مقصودم چ یتصور م یول. دیشا یاز لحاظ ـ

؟يزیچه چ ـ

.و رشد نداشت افتنیکه حق تولد  يمرگ تصور. یدرك کن یکه تو بتوان ستین يزیچ ـ

.تصور کی یحت. نداشته باشد افتنیوجود ندارد که حق تولد  زیچ چیه ـ

.ندیبر گرداند تا او را بهتر بب سر

ست؟یطور ن نیا. زنم یحرف م يزیراجع به چه چ یدان یم ـ

.نم بلهک یتصور م ـ

.یمگ ستیخوب ن ابدیکه تولد  زیهر چ ـ

.به آن قصد بوده افتهیچون تولد  ینه ول ـ

Jesuiتیژوزوئ کیتو مثل  ـ t( ؟يچند سال دار ،یکن یاستدالل م)  ونیع ویمس تیعضو جمع

.هفده ساله خواهم شد پدر گریماه د کیتا  ـ
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 يکه وقت دار یهنگام ،یمگ. کند یر دشوار آدم را پخته مخوب کا. يکار کرده ا یهفده سال را به سخت نیتمام ا ـ

؟یکن یفکر م زیبه چه چ

به  یلیهم به پروراندن بچه که خ یگاه ،يبرادرانم و به بابا و مامان، به هال و عمه مر گریو د یو پاتس مزیآه، به ج ـ

هوا، باران، . کنند یان صحبت مکه مردان درباره ش ییزهایو به همه چ يبه گوسفندان، اسب سوار. آن عالقه دارم

.باغچه، مرغان و به برنامه فردا

؟یکن یبه راجع به ازدواج فکر م یگاه ایآ ـ

.که بچه پدر داشته باشد ستیخوب ن. شوهر کنم دیداشته باشم با يکنم اگر بخواهم بچه ا یتصور م ینه، ول ـ

به طرفش برگشت . دیبخش یرا تجسم م یو پاک یاز نادان یبیغر ختهیآم یمگ. زد يبا همه اندوهش لبخند شیکش

.بکند یستیبا یتوانست بکند ، چه م یچه م. کرد شیچانه اش را در دست گرفت و تماشا

 یکه م یوقت يتو کامالً صادق نبود. دمیفهم یآن را م شیپ یلیاز خ دیبرده ام که با یپ يزیها به چ یتازگ یمگ ـ

.یکن یفکر م يزیبه چه چ یگفت

.دیبگو يزیچخواست  او

...من ـ

نام مرا هم همراه اسم پدر و  یستیبا يکرد یاگر احساس گناه نم ست؟یطور ن نیا یکن یکه به من فکر م یتو نگفت ـ

 یبزرگتر از آن م جیتو به تدر ؟یکن یفکر نم. را ترك کنم دایبهتر باشد که من دروگ دیشا. يبر زبان آور رانیسا

. یدان ینم یزندگ اتیاز واقع زیچ چیه باًیکه تو تقر دیآ یمن خوشم م. یپرورانبچه گانه در سر ب ییایکه رو يشو

آن را احساس کرده  یخودم به حد کاف. توانند رنج آور باشند یدوران بلوغ م يدانم چقدر عشق ها یرا م نیا یول

.ا تکان داداز اشکش افتادند و فقط سرش ر دهیپوش دگانید يرو شیپلک ها دیبگو یخواست سخن یم یمگ. ام
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. زنانه ات یو زندگ یراه کودک انیاست م يو سرحد. توست یدر زندگ یدوره تحول کیفقط  نیا!  یگوش کن مگ ـ

چنان به خود مشغولت  یکرد و سپس زندگ یخواه دایرا که همسرت خواهد بود ، پ يتو مرد ندهیآ يدر سال ها

 يگذشتن از دشوار يکه تو را برا یبه جز مانند دوست .افتی یوقت فکر کردن به من را نخواه گریخواهد کرد که د

 کیمن اجازه ندارم به عنوان . عاشقانه را درباره من از خود دور کن يفکرها. کرده است ياریدوران بلوغ  يها

دوستت  میگو یکه به تو م یوقت ؟یمتوجه هست ایآ. یمگ. نمیب ینظر تو را نم نیمن اصالً از ا. شوهر به تو فکر کنم

روم  یم يمن به زود. به من فکر نکن گریپس د. هستم نه مرد شیمن کش. میگو یمرد نم کیرا به عنوان  نیرم ادا

.باز گردم دایساده به دروگ داریبار د کی يبرا یو شک دارم که بتوانم حت

.ستیبه چشمانش نگر میاو سرش را بلند کرد و مستق یول. دختر جوان فرو افتاده بودند يها شانه

.دیهست شیدانم که شما کش یمن م دینگران نباش. ن به شما فکر نخواهم کرد م ـ

 چیکند که ه یرا در من پر م ییانتخاب خال نیا. کنم که در انتخابم اشتباه کرده باشم یمن تصور نم ؟یمتوجه ـ

.ستیتو قادر به پرکردنش ن یحت يموجود

و . دیخاص دار یشما قدرت. خوب حس کرده ام دیده یم مکه شما مراسم دعا را انجا یدانم من آن را هنگام یم ـ

:گفت شیکش

 ینماز دوباره متولد م يو هر صبح با اجرا رمیم یهر شامگاه م. کنم یاحساس م سایرا در کل يمن هر نفس گرفته ا ـ

.مکن یرا احساس م یفیبه خاطر آن که هر نفس بالتکل ایهستم؟  شیکش کیاست که من  نیبه خاطر ا ایآ. شوم

.طور است و بس نیدارد؟ ا یتیاهم ایآ ـ

.دمیمن دستخوش ترد. من هست يبرا یول. تو مهم نباشد يبرا دیشا ـ

.به موضوع مورد توجهش باز گشت یمگ
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دانم که او مرده و  یاست م يگرید زیموضوع هال چ. ادامه دهم یخواهم بدون شما به زندگ یدانم چطور م یمن نم ـ

نگران شما خواهم بود که حالتان چگونه است، چه  شهیو هم دیشما و فرانک زنده هست یول .هرگز باز نخواهد گشت

 نیا. دیزنده ا ایاز خودم بپرسم آ یستیبا یحت. کنم تانکمک  یتوانم به شکل یم ایآ. دیرو به راه هست ایآ دیکن یم

ست؟یطور ن

.طور است نیم همدانم در مورد فرانک ه یاحساسات را خواهم داشت و م نیمن هم هم ـ

.کرد دیشما هم ما را فراموش خواه. آه نه، فرانک ما را فراموش کرده ـ

 یزندگ یطوالن یمن است که مدت يجزا نیکه زنده ام و ا یتا هنگام یمگ. من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد ـ

 انهیعام یرا با حالت شیازوو ب زدیرا گرفت و کمکش کرد که برخ یبرخاست دست مگ شیاز جا. ( یطوالن یلیخ. کنم

فرصت تنها بودن با هم را  گرید. میکن یافظوقت آن است که با هم خداح یمگ.) حلقه کرد شیبه دور شانه ها

.میندار

د؟یکرد یبا من ازدواج م دینبود شیاگر کش ایپدر، آ ـ

.خورد کهیعنوانش  يادآوری از

.ینمرا رالف صدا ک یتوان یقدر به من پدر نگو، م نیا ـ

.پاسخ سؤال از او نبود نیا یول

که به طرف  يچهره ا. قصد تماس با او را نداشت یاو و در کنارش قرار گرفته بود ، ول کیکه رالف نزد نیا با

 یرا در کنارش احساس م یبود و او تنها حضور مگ دایناپ بایماه شب تقر یب یکیصورت او بلند شده بود ؛ در تار

بود و نگاه  ستادهیحرکت ا یگفت و همچنان ب ینم يزیچ یمگ. کننده ریو متح زیشگفت انگ یاحساس. کرد

ننهاده بود و قصد آغازش را هم نداشت و  یپدر رالف هرگز دل در گرو مهر زن. معصومش را به چهره او دوخته بود
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مانند . گونه اش بودپدرانه بر  يحتماً بوسه ا یخواسته مگ. در سر نداشته باشد يفکر نیچن زین یکرد که مگ یفکر م

و کند و کاو  هیکه او به تجز نیحساس و مغرور بود و حتماً از ا یمگ. که از پدرش هنگام وداع انتظار داشت يزیچ

وداع  نیکرد ا یشک او هم مثل خودش آرزو م چیه یب. خاطر شده بود دهیرنج یپرداخته پرداخته به سخت شیایرؤ

که خم  یهنگام د؟یبخش یم یاو را تسل ،برد  یرنج م یاز مگ شتریمر که خود با نیدانستن ا ایآ. رسد انیزودتر به پا

و قبل  دیرالف خود را عقب کش. سرشار از مهر نثار او کرد یسرش را بلند کرد و نگاه یشد تا گونه اش را ببوسد مگ

 یمگ. دیبگو يزید چکر یکند ، سرش را جلو آورد و چهره اش در برابر چهره او قرار گرفت و سع شیاز آن که رها

رالف دستش را به . شده بود الیس ییتمام وجودش گو. لبانش را از هم گشود  دیبگو یپاسخ دیشکو یکه م یدر حال

در همان  دیترس یم ییصورت او را به طرف آسمان نگه داشته و گو گرشیدور شانه او حلقه کرده بود و با دست د

قابل تصور که  ریلحظه غ نیاز ا. اردبه خاطر بسپ شهیهم يلحظه را برا نیاقبل از آن که بتواند . زدیلحظه از او بگر

 یزن احساس نم کیاو زن نبود، مثل  یمگ رایز. یشگیهم یتر از مگ گانهیب. نبود یبود و مگ یمگ. نام داشت یمگ

.او باشد يبرا يتوانست مرد یشد همچنان که خود هرگز نم یاو زن نم يکرد و هرگز برا

او را به عقب . را که دور گردنش حلقه بودند از هم باز کرد ییدست ها. احساسات گمراهش فائق آمد بر  شهیاند

 یم يافکنده بود و از نگاه کردن به او خوددار ریسرش را به ز یمگ یول.  ندیبب یکیصورتش را در تار دیراند و کوش

.کرد

.یمگ میوقتش است که برو ـ

.ماند یپدر رالف بود که در انتظار او م نیمعموالً ا. ستادیسوار شد و به انتظار ابه اسبش  يبدون ابراز کلمه ا یمگ

سرخ بود و خانه بزرگ سرشار از  يغرق در گل ها دایفصل سال، باغ دروگ نیدر ا. رالف درست حدس زده بود پدر

شرکت کنندگان در  نیاول. نمانده بود یها باق شهیشاخه گل در ب کی یحت گریصبح آن روز د 8از ساعت . آنها
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 شانیکوچک قهوه و نان و کره برا يخوردر اتاق غذا.  دندیگل ها رس نیآخر دنیدرست بعد از چ نیمراسم تدف

بودند تا آن  دهیبزرگ تدارك د يدر سالن غذاخور يمفصل تر يغذا زین نیبعد از مراسم تدف يبرا. آماده شده بود

به سرعت برق  تنامهیموضوع وص. بخورند يزید قبل از رفتن به خانه چکه از راه دور آمده بودند، بتوانن یکه اشخاص

که لب ها به گفتن جمالت مرسوم  یدر حال. بود قیواقعاً مؤثر و دق یگیبود خطوط تلفن ل هدر همه جا پخش شد

.کردند یم يریگ جهیمشغول بودند چشم ها و افکار در تکاپو بودند و نت

:اظهار کرد انهیموذ یبا لحن کلیکارما زهیدوش

.داد پدر میشما را از دست خواه يکه به زود نیمثل ا ـ

.آمد یاز احساسات به نظر نم یو خال یافتنیهرگز مانند امروز دست ن شیکش

آمد که فقط  یبه نظر م. کرد یم نیرا مز شیردا ينقره ا بینداشت و صل ینیگونه تزئ چیساده اش ه راهنیپ

به او انداخت بعد به  یجیاز سر گ ینگاه. بود يگرید يکه فکرش در جا یجسمش در آن جا حضور دارد در حال

:لبخند زد و گفت يآشکار یخود آمد و با شادمان

!کلیکارما زهیاست، دوش اریخداوند بس يراه ها ـ

 يپد بالوقوعیقر ییارویاو از رو. توانست افکارش را بخواند  یکس نم چیه. از حضار رفت گرید یکیبه طرف  بعد

حاضران به  دارید يبرا تینماز م يقبل از اجرا. دیترس یاو م یداشت و از خشم حتم میب تنامهیگام قرائت وصهن

که از پنجره  یمینس یخاست که حت یسرخ بر م يااز گل ه يبود و چنان عطر تیسالن مملو از جمع. طرف آنها آمد

که  يسخن گفتن آکسفورد وهیروشن و ش يصدا او با. توانست آن را پراکنده کند ینم دیوز یباز به داخل م يها

:بود اعالم کرد ختهیآم يرلندیبا لهجه ا یاندک
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 یگاه هیو تک بانیاو پشت. شناختند یکارسون را همه م يمر. خطابه اموات مفصل بپردازم کیمن قصد ندارم به  ـ

.بند و وفادار بود يپا به آن يگریاز هر موجود زنده د شیکه ب سایکل يبرا یگاه هیجامعه بود و تک يبرا

 گرانیاند و د دهیدر نگاه او د يتمسخر هیتوانستند قسم بخورند که سا یاز شرکت کنندگان م یمرحله بعض نیا در

 یروشن تر در در حال ییو او با صدا. زد یدر نگاهش موج م داریو پا یواقع یکردند که غم یبا همان حرارت ادعا م

:ار کردتکر ستینگر یبه مردم م رهیکه خ

.به آن عالقه مند بود شتریب يگریکه از هر موجود زنده د سایکل يبرا یگاه هیتک»

با ماست، در  حیکه در هنگام مرگ مس رایز. تنها نبود نیتنها بود و با وجود ا یباق يبه سرا یگذشتن از زندگ يبرا او

ما . و مرگ آرامش است رندیم یآنها تنها نم نیها مانند ساده تر نیمهم تر. ردیگ یماست و بار نزع ما را به دوش م

دوست  شیزندگ یکه ما او را در ط یآن کس دوارمیو ام میدعا کن شروح جاودانه ا يکه برا میجا جمع شده ا نیدر ا

«دیدعا کن. به دست آورد يابد یمناسب و پاداش یگاهیدر آسمان جا میداشته ا

 لیکه پسرها با استفاده از وسا یپنهان بود و آن را بر ارابه کوچک سرخ ياز گل ها یانبوه ریناهنجار در ز تابوت

به  يزننده ا يگل ها بو داریباز و عطر پا يبا وجود پنجره ها یول. ساخته بودند گذاشته بودند يمختلف کشاورز

را در چنان  جسد او دمیرس دایبه دروگ یوقت« : گفته بود نیچن نگیک نیبه مارت یدکتر تلفن. کرد یشامه ها نفوذ م

 يپد يآن طور که برا ینسبت به کس دیآنقدر شد یو هرگز ترحم. که حالم دگرگون شد افتمی یدگیحالت پوس

جسد متعفن را هم او در  نیا دیرا از دستش گرفته اند بلکه با داینه تنها دروگ. داشتم حس نکرده بودم يریکل

:پاسخ داده بود نگیک نیو مارت» .ردتابوت بگذا

خطوط تلفن او آن چنان به  یبه واسطه اتصال. » صورت من داوطلب بر دوش گرفتن تابوت نخواهم شد  نیدر ا»

از همان جا  عهیو شا. او را به تکرار آن وادارد دنشیفهم يکرد که دکتر مجبور شد برا انیعبارت را ب نیا یآهستگ
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 یکس هنگام چیو ه. تان به دوش کشدگورس تاکارسون را  يکس حاضر نبود تابوت مر چیه. سرچشمه گرفته بود

. نفس تازه کنند یو سرانجام همه توانستند به راحت. نکرد یشد احساس تأسف یاو بسته م يمقبره به رو يکه در ها

گوگ  يجمع شده بودند ،هار يتظاهر به آن در سالن غذاخور ایغذاخوردن  يکه شرکت کنندگان برا ینیدر ح

به رفتن  يکدام از حضار عجله ا چیه. و دو خدمتکار را به سالن برد  تیانم اسمخ رالف،پدر  شاوندانش،یخو ،يپد

که  دندیکش یرا م يهمه آنها انتظار لحظه ا قتیدر حق. کردند یخاطر همه تظاهر به خوردن م نینداشتند و به هم

زن و فرزندانش اذعان  و يپد ددر مور یستیدر هر حال با نندیبب تنامهیرا بعد از خوانده شدن وص يریکل يحالت پد

آورد،  شیپ شانیتوانست برا یممتازشان م تیکه موقع یاز آنها رفتار متفاوت کی چیکرد که در تمام طول مراسم ه

 شهیمانند هم یکرده بود و ف هیخواهرش گر ياش ، برا یشگیهم یبا خوش قلب يپد. از خود نشان نداده بودند

.نداشت یتیگونه اهم چیه شیافتاد برا یتفاق مکه ا چهآن ییبود گو شیوفادار به خصلت خو

:اظهار کرد یخشک و عصبان یبا لحن تنامهیگوگ پس از خواندن وص يهار

.دیاعتراض کن تنامهیوص نیخواهم که شما به ا یمن م يپد ـ

:از دهانش خارج شد تیاسم خانم

.ملعون ریپ طانیش ـ

آنها با سپردن بچه ها به او، . داد یم حیبر او ترج یلیخها را  يریداشت کل یرا دوست م شیکه کش يبا وجود او

:سر تکان داد يپد. بودند دهیاو بخش یبه زندگ یبزرگ يشاد

 میدارد راجع به آن تصم لیتوانست هر طور م یملک به او تعلق داشت و او م. کار را نخواهم کرد نیمن ا ،ينه هار ـ

توانم ادعا کنم  یمن نم. در برابر اراده اش سر فرود آورد یستید باببخش سایداده آن را به کل حیاگر او ترج. ردیبگ
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کنم آنقدرها دلم بخواهد  یو تصور نم. هستم  یمعمول دمآ کیمن  یول. نشده ام وسیکه اصالً ناراحت و مأ

.طور بهتر باشد نیا دیشا. رمیرا گردن بگ دایدروگ یبه بزرگ یملک تیمسؤول

.کرد يپافشار دیگو یسخن م يه با بچه اک ییشمرده گو یگوگ با لحن يهار

 سایاست که خواهرتان به کل یملک تنها قسمت کوچک نیا ستین دایفقط صحبت دروگ ،يپد دیکن یشما درك نم ـ

 چریمعادن طال و شرکت م ،ياست او مالک فوالدساز میسه کیاو در صدها شرکت درجه  دیبخشد، باور کن یم

Miتدیمیل char Li mi t ed( ) نیاو بزرگ تر. دارد یدنیس دردفاترش  يساختمان نه طبقه فقط برا کیه بود ک 

 چریم سیاز من خواهش کرد با رئ يمترقبه ا ریاو به طور غ شیماه پ کیحدود . داشت اریرا در اخت ایثروت استرال

 نگیاسترل رهیل ونیلیم 13از  شیهنگام فوتش ثروت او به ب. اش را برآورد کنم ییو مقدار دارا رمیتماس بگ تدیمیل

.دیرس یم

:کند، تکرار کرد یقابل تصور برآورد م ریغ يزیچ ییکه گو یبا لحن يپد

را به عهده  ینیسنگ تیمسؤول نیخواهد چن یمن اصالً دلم نم. کند یخودش مسأله را حل م نیا!  رهیل ونیلیم 13 ـ

.رمیبگ

 یخودشان، خودشان را اداره م ییثروت ها نیچنکه  دیفهم یشما نم ،يپد. شما ندارد يبرا یتیگونه مسؤول چیه ـ

 تنامهیبه وص. منظور استخدام شده اند نیصدها نفر به هم دیداشت به آن بپرداز دینخواه یاجیکنند، شما اصالً احت

اگر الزم باشد تا  یخواهم کرد و تا آخر، حت یمعرف وکال نیمن شما را به بزرگ تر. کنم  یخواهش م.  دیاعتراض کن

.خواهم کرد تیشما را حما یسلطنت ای یعال دادگاه

 مکتین يزده بر رو رتیبه طرف باب و جک که ح. کند یاز خانواده نظرخواه یستیناگهان به خاطر آورد که با يپد

:نشسته بودند رو کرد گریمرمر در کنار همد
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 تنامهیمن به وص دیاردست بگذ يعمه مر ونیلیم 13 نیا يرو دیکن یسع دیخواه یم ایآ ست؟یخوب نظر شما چ ـ

.کنم یاعتراض خواهم کرد وگرنه از آن صرفنظر م

:دیپرس باب

ذکر  تنامهیکه در وص ستین يزیچ نی؟ ا میکن یزندگ دایدر دروگ میتوان یدرست است که ما در هر حال م ایآ ـ

شده؟

:داد حیتوض يهار

.شما زنده باشد ياز نوه ها یکی یکه حت ینگامتا ه نیکند و ا رونیب دایتواند شما را از دروگ یکس نم چیبله، ه ـ

:داد حیشمارد توض یم تیاهم یاش را ب یکه از بختش سپاسگزار است و بدشانس ییگو يپد

و کت هم در کارها به ما کمک خواهند کرد  ینیو م تیکرد و خانم اسم میخواه یجا در خانه بزرگ زندگ نیما در ا ـ

.میکن یم افتیهم در یو حقوق مناسب

:به برادرش گفت باب

؟یستیتو موافق ن. میخواه یچه م شتریب نیخوب از ا ـ

:جواب داد يجد یبا حالت جک

.به نظر من که خوب است ـ

 اهیو س بایز يمانند ساحر. مراسم را از تن درآورد يوقت نکرده بود لباس ها یاو حت. رالف آرام و قرار نداشت پدر

فرو برده بود و خطوط چهره  شیرا در ردا شیدست ها. بود  ستادهیاتاق ا ياانته یکیدر تار گرانیپوش جدا از د

 یاو حت. انداخته بود هیو وحشت سا نهیک یاش نوع یافتنیدست ن یدر اعماق چشمان آب. نمود یم دهیاش در هم کش

 ینیده بر سگشا يرا با رو زیرفت که همه چ یم يپد. بود دهیشد نرس یسبب م يپد ریکه از خشم و تحق ییبه جزا
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با  شیکش. بود از او تشکر کند دهیرهان تیمسؤول نیبار سنگ ریها را از ز يریکه کل نیکند و از ا مینقره به او تقد

:گفت يخشک خطاب به پد ینلح

د؟یشو ایکه نظر آنها را هم جو دیده ینم تیخود آنقدر اهم يچطور؟ شما به زن ها یو مگ یف ـ

:دیش پرسمضطرب خطاب به زن یبا لحن يپد

ست؟یات چ دهیعق یف ـ

.کند ینم یفرق میمن تابع تو هستم برا ـ

؟یمگ ـ

:دوخته بود پاسخ داد شیکه چشمانش را به کش یجوان در حال دختر

.خواهم یرا نم يسکه نقره ا ونیلیم 13 نیمن ا ـ

:به طرف محضردار برگشت و گفت يپد

.میاعتراض کن تنامهیبه وص میخواه یما نم يهار افتیخوب مسأله خاتمه  اریبس ـ

.باشد و از آن محافظت کند يوارث اموال مر سایبهتر که کل همان

:دستانش را به هم کوفت يهار

.دیمحروم شده ا زیکه شما از همه چ نمیتوانم بب یمن، من نم يآه خدا ـ

:گفت یبه آرام يپد

 شیمشغول جان کندن پ یگذراندن زندگ يراب لندیوزیهنوز در ن دیشا يبدون مر. من از بخت خود سپاسگزارم ـ

.و آن بودم نیا
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 يزده، که در آستانه اتاق غذاخور جانیپدر رالف را متوقف کرد و در مقابل همه حضار ه يترك سالن، پد هنگام

.جمع بودند دست خود را به طرف او برد

 ریدر تمام طول عمرش هرگز تحت تأث يمر. میاز شما به دل گرفته ا يا نهیک نیکه ما کوچک تر دیپدر، فکر نکن ـ

خواست عمل کرده، شما به  یاو همان طور که دلش م دیباور کن. همسر ایبرادر  ش،یکس قرار نگرفته بود، کش چیه

.کرد میهرگز آن را فراموش نخواه ام دیداشت اریو نسبت به ما هم لطف بس دیداشت يادیاو محبت ز

. کند يبود که از گرفتن دست گره خورده و پرلکه خوددار کیر رالف نزدپد. وجدان يندا نیگناه، بار سنگ احساس

.بر لب آورد يلبخند اریدست او را فشرد و با زحمت بس یبا گرم. شد رهیبر او چ نالیفکر کارد یول

لحاظ نداشته  چیاز ه يکدام از شما کمبود چیخواهم کرد که ه یکه من همواره سع دیمطمئن باش. يمتشکرم پد ـ

در آن چند روز اثاث مختصرش را جمع . را ترك گفت هیظاهر شود ناح دایآن که در دروگ یهفته ب یاو در ط. دیباش

Watتوماس نیپدر واتک.  دایبه جز دروگ. دسر ز کیکاتول يبه خانواده ها یکرده بود و در تمام نواح يآور ki n( 

Thomas که پدر رالف  یالنبون وارد آنجا شد در حال لیگ يسایاداره کل يبود برا دهیرس لزیکه تازه از و (

Clدارك یمخصوص اسقف کلون یبه سمت منش کاساریدوبر uny Dark( ) کار او مختصر و  یمنصوب شد ول

گرفتن  اریکارسون و در اخت ياموال مر قیداشت و کارش در برآورد دق اریدر اخت یاو دو کمک منش. محدود بود 

.شد یخالصه م سایآن به حساب کل

سوم بخش

يپد ( 1932-1929 )
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هشتم فصل

Angusنیبود که آنگوس مک کوئ یو آغاز آن مصادف با جشن دینو فرا رس سال Mac Queen( )  همه ساله در

RudnaHiشینیرودنا ه ni sh( ) نبود که بشود  يبود و کار افتهیخانه بزرگ هنوز خاتمه ن راتیتعم. کرد یبر پا م

هم انباشته شده بود بسته  يهفت سال رو نیا عرضرا که در  ییهمه اسباب ها دیبا. رساند انیآن را با شتاب به پا

قبل از نقل مکان به آنجا تمام شده  دیسالن خانه جد راتیاصرار داشت که تعم یف. منتقل کرد دیو به خانه جد يبند

نبود و مگس ها به همان  يبرق خبر از. آنها نداشت یبا منزل فعل یجهات خانه بزرگ تفاوت چندان یاز بعض. باشد

 یبر بام م پتوسیکه درختان اکال يا هیو سا یسنگ میضخ يوارهایدر تابستان به واسطه د یول. بودند  فراواناندازه 

 یتجمل محسوب م کیآن واقعاً  يبه عالوه حمام ها. بود رونیخانه هفت تا هشت درجه خنک تر از ب يافکندند هوا

.شد

گذشتند، در تمام زمستان آب گرم به  یبزرگ آشپزخانه واقع در کنار حمام م يکه از پشت بخار آب گرم يها لوله

ساکنان منزل  اریتعداد ده حمام و دوش در اخت. کرد  یم نیرا آب باران تأم التیتشک نیو همه ا. رساندند یآنها م

حساب که  یاز رفاه و ثروت ب ینشان. ندبود يمتعدد يتوالت ها يوابسته به آن دارا يبود و خانه بزرگ و عمارت ها

و  شی، دو کافه، خانه کش الیاز هتل امپر ریغ. گذاشتند یو افراط م يرو ادهیآن را به حساب ز یلیمردم حسود گ

شمار و  یب يبه خاطر اتاق ها دایملک دروگ یول. نبود يخبر یفرنگ يالنبون از وجود توالت ها لیگ هیصومعه ناح

و . نشود يرو ادهیز فونیس دنیبود که در کش نیاجازه را به خود بدهد، قاعده بر ا نیا توانست یآب م زنمخا

به هر حال بعد از  یول. کنند  یکننده مخصوص گوسفندان آنها را ضدعفون یاز مواد ضدعفون يادیهمواره با مقدار ز

پدر رالف در . شد یتجمل محسوب م کیواقعاً  نیداشتند ا اریدر اخت یکه به عنوان توالت در خانه قبل ییگودال ها
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 هیمخارج اول يمبلغ را برا نیداده بود که ا حیفرستاده و توض يپد يبرا رهیل 5000به مبلغ  یآغاز ماه دسامبر چک

:نشان داد ینامه را به ف ریمتح یبا حالت يپد. آنها منظور داشته است

.ما اوردهیهمه پول در ن نیام ا یکنم که در تمام زندگ یفکر م ـ

:دیبه چک، چشمان براقش را به طرف همسرش باال کرد و پرس ینگاه میبعد از انداختن ن یف

 میبرا يعمه مر رهیل ونیلیم زدهیس. یکن یتصورش را م. باالخره پول... يپول پد. میکن یپول چکار م نیحال با ا ـ

م؟یکار کنحاال با آن چ. است یواقع نیا یبود ول یواقع ریغ یآن مبلغ. نداشت یتیاهم

:پاسخ داد یبه سادگ يپد

 يبخر دیخانه جد يبرا يتازه ا يزهایچ یبخواه دی؟ شا...بچه ها و تو يچند دست لباس نو برا. میکن یخرجش م ـ

.رسد یبه فکرم نم يگرید زینه؟ من که چ

(:را صدا زد یآمرانه مگ یصبحانه را ترك کرد و با لحن زیبلند شد م( طور  نیمن هم هم یول. احمقانه است ـ

.میبه خانه بزرگ سر بزن میبرو ایب ـ

به  یها حت يریکدام از کل چیکارسون گذشته بود ه يپرالتهاب بعد از مرگ مر يکه سه هفته از روزها يوجود با

قبل از  یف. داشت یبر م انیآنها را از م هیاز آن ، اکراه اول یف یکنون دارید یول. نشده بودند کیمنزل بزرگ نزد

را متعجب ساخت او تمام  یمگ جانشیو جوش و ه جنبو  دیو کت به همه اتاق ها سر کش ینیم ت،یخانم اسم ،یمگ

بوده، توقفش در سالن  قهیسل یچقدر ب. وحشتناك یکیآن . واقعاً زشت است یئیش نیا. زد یمدت با خود حرف م

سالن . بود عیقط سالن جشن ها وسف. کرد یو شکاك همه جا را بررس قیدق یو با نگاه دیبه طول انجام شتریب

و  بایز اریبس اءیاز اش يا ختهیمتر داشت و آم 5/4به ارتفاع  یدوازده در ده متر بود که سقف ابعادبه  یاتاتق ییرایپذ

سقف و  يبایز يها يبود ، گچ بر دهییگرا يکه به مرور به زرد وارهایرنگ کرم د. کرده بودند نیزشت آن را تزئ
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 نیتزئ يمخمل قهوه ا يگرفته بودند با پرده ها ارا فر وانیکه سراسر ا ییوه انداخته بود و پنجره هارا از جل وارهاید

باشکوه  اریبس گر،ید مکتیو دو ن تیاز سنگ ماالش بیعج مکتیو دو ن يقهوه ا يآنها مبل ها قیعم هیشده بود و سا

کف  يرو. را در خود غرق کرده بود یصورت ياز مرمر کرم رنگ با رگه ها يوارید ياز جنس مرمر و بخار بایو ز

انداخته بودند و  فیرد کیدر  نهیبه صورت قر ( )Aubussonابوسون یداده شده بود سه قال قلیص هک نیزم یچوب

Watواترفورد ستالیلوستر کر کی erf ord( ) یاصل ریبود و زنج زانیسقف ، از آن آو کیبه فاصله کوتاه در نزد 

.بودند چاندهیپ ییاالآن را به دور قسمت ب

:گفت تیرو به خانم اسم یف

کنم که شما مراقبت از  یم يمن کار. زیواقعاً زشت است اما فوق العاده تم زیهمه چ. میبگو کیبه شما تبر دیبا ـ

گذاشته اند من  نجایا ینیتزئ چیپرارزش که بدون ه يها مکتین نیا فیح.  دیریرا به عهده بگ يباتریز ياسباب ها

و . زدیهمه را برانگ نیدهم که تحس رییآن را تغ یخواست به صورت یاتاق گذاشتم دلم م نیکه پا به ا يروز نیلاز او

 کیکارسون  يکار مر زیم يدستگاه تلفن رو. آنجا بماند شهیهم يدلش بخواهد برا همانیبدهم که هر م یبیترت

به چوب کدر انداخت و  زیرآمیتحق یگاهشد ن کیبه آن نزد یف. قرار داشت ایکتوریزشت به سبک دوره و ءیش

:گفت

و به محض آماده شدن آن  میکن یاتاق شروع م نیاز ا. فوق العاده مناسب خواهد بود نجایمن در ا ریتحر زیم ـ

.نه قبالً. کرد میخواه یاسباب کش

:نشست اضافه کرد یم زیگرفتن شماره کنار م يکه برا یحال در

.میتا تمام شدن خانه در آن دور هم جمع شو میکه بتوان میدار اریاخت اتاق در کیطور، االاقل  نیا ـ
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داد که  یبیگروه به دورش حلقه زده بودند، ترت کیزده به صورت  رتیکه دخترش و سه خدمتکار ح یحال در

Markزیشد که مارك فو نیقرار بر ا. ردیسفارشات را به عهده بگ تیگورگ مسؤول يشخص هار Foys( )  نمونه

NockandKiزیبفرستد و مؤسسه ناك و کرب شیپارچه را شبانه با پست برا يها rbys( ) يوارید ينمونه رنگ ها 

CraceBrotبرادر سیو گر her( ) مؤسسات و مغازه  نیعالوه بر ا. بفرستند شیرا برا يوارید يآلبوم کاغذها

خانه بزرگ مورد نظر گرفته بودند  نیتزئکه مخصوص  یلیاز مبل ها و وسا ییکاتالوگ ها یدنیدر س يگرید يها

.فرستادند یم شیبرا

و  قیکامالً دق ينقاش و رنگرز را نزد او خواهد فرستاد تا کار پیاک نیداد که بهتر نانیشاد اطم یگورگ با لحن يهار

 يطرات مررفت که خانه را کامالً از خا یاو م.  يریخانم کل يکارت برنده برا کی. انجام دهند شیبرا لیمطابق م

.کارسون پاك کند

مخمل را  يبود به دخترش و خدمتکار ها دستور داد که همان وقت همه پرده ها افتهیکه صحبتش با تلفن خاتمه  یف

قاطع  یو با لحن. کرده بود خود آنها را در آتش انداخت يکه جمع آور ییآشغال ها هیاز جا درآورند و بالفاصله با بق

:گفت

بهت زده حرفش را  یمگ. کنم لیتحم یلیگ يخواهد آنها را به فقرا یو دلم هم نم. میندار یجایما به آنها احت ـ

:کرد قیتصد

.معلوم است مامان ـ

:آن زمان نداشت ادامه داد ینیاز رسوم تزئ یتخط نیاز ا ینگران نیکه کمتر یدر حال یف

 نیبنابرا. به درون سالن بتابد ماًید آفتاب مستقپهن است که نگذار یبه حد کاف یمهتاب.  میندار اجیما به پرده احت_

.شود دهیاتاق از خارج د نیخواهم که ا یمن م. ندارد يپرده مورد
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پنجره ها  يشستن قسمت باال يو کت برا یمگ. يواریطور رنگرزها و مسؤوالن کاغذ د نی، هم دندیها رس پارچه

. کردند یم زیها را تم شهیش نیریز يقسمت ها ینیو م تیکه خانم اسم یدر حال. پله نردبان باال رفتند نیآخر يرو

.کرد یم هرا مالحظ زیمدام در آمد و شد بود و با نگاه نافذش همه چ یف

.در همه جا پخش گشت یتوسط تلفن محل عهیو شا افتیخاتمه  زی، همه چ هیهفته دوم ماه ژانو یط

کرد که خانم  ینم جابیرسومات ا ایو حال آ. ه استکاخ کرد کیبه  لیرا تبد دایدروگ ییرایاتاق پذ يریکل خانم

 يریخانواده کل داریبه د دیبه مناسبت خانه جد کیعرض تبر يو خانم اورك برا نگیهوپتون همراه خانم ک

بشتابند؟

 ییکم رنگ گو یصورت يابوسون با گل ها يها یقال. به خود راه دهد یشک یف تیتوانست در موقع یکس نم چیه

 یو سقف را م وارهاید يدیرنگ کرم جد. انداخته شده بودند یقلیص یو آنجا بر کف چوب نجایابر حسب اتفاق 

.مشخص شده بود ییها با رنگ طال يپوشاند و گچ بر

فاصله داشت و  نیآن فقط دو متر با زم یکه قسمت تحتان يکشانده شده بود به طور نییواترفورد پا ستالیکر لوستر

آن که در  يبلندش به جا ییطال ریو زنج. دندیدرخش یاك و براق ، مانند قوس و قزح مهرکدام از هزاران تکه اش پ

واترفورد به  ستالیکر يها و گلدان ها يگاریرسیز ،شمعدان ها. رها شده بود ياطرافش لوله شده باشد به آزاد

پوشانده  یره کرم رنگکه از پارچه موا یراحت يمبل ها. کوچک جلوه گر بودند يها زیو کرم بر م یصورت يرنگ ها

در . خواندند یجمع شده بودند و آدم را به نشستن فرام یمجلل يها مکتیکوچک به دور ن يشده بودند، در گروه ها

 يبر فراز بخار. کرد یم ییآن خودنما يپر از گل سرخ رو یقرار گرفته بود و گلدان یار گ ف ریگ ابگوشه آفت

کرد و در مقابل آن در آن طرف اتاق  یم يکم رنگش جلوه گر یدر لباس صورت یمادربزرگ ف ریتصو يوارید
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را در  ایکتوریملکه و خاطرهکه  يتنگ و چهره ا یمشک راهنیقرمز و پ يکارسون را با موها يبزرگ تر مر يتابلو

.داد یآورد، نشان م یم ادینخست سلطنتش به  يسال ها

:سر تکان داد و گفت تیبا رضا یف

آه چه خوب است . من سر فرصت همه اتاق ها را درست خواهم کرد. میکن یاسباب کش میانتو یخوب حال م اریبس ـ

!خانه خرج کند نیتزئ يکه آدم پول داشته باشد و بتواند آن را برا

 ییروز را با آوا دنیبود خروس ها فراس امدهیهنوز باال ن دیکه خورش یدر حال دیروز قبل از نقل مکان به خانه جد سه

:گفت تیبا عصبان دیچیپ یم يرا در روزنامه کهنه ا یکه بشقاب یف. گفتند  ید مشاد خوش آم

که همه مردها در خانه منتظر تمام شدن  یبالند در حال یقدر به خود م نیا يزیدانم از چه چ ینم. نژاد مفلوك ـ

 یبه مرغدان ینگاهمن برو  يبه جا یمگ. صبحانه شان وجود ندارد يتخم مرغ هم برا کی یهستند، حت یاسباب کش

انداخت و با » هرالد  نگیمورن ،یدنیس« شده روزنامه  دورق زر کیبه  ینگاه ییاعتنا یبا ب. ( من وقت ندارم اندازیب

همه روزنامه  نیا يدانم چرا پد ینم: رو ترش کرد و گفت)  کیبار يدرباره کرست مخصوص کمرها یغیتبل دنید

شود همه را به  یشوند که نم یهم انباشته م يارد و آن قدر به سرعت روکس وقت خواندن آنها را ند چیه. خرد یم

به هر حال، . گردد یبرم دایورود ما به دروگ لیآن به اوا خینگاه کن، تار یکی نیاجاق رساند، به ا تمصرف سوخ

.ظروف استفاده کرد يبسته بند يبشود از آنها برا دیشا

:دیشیرفت با خود اند یم نییکه با عجله از پله ها پا یدر حال یمگ

خواست زودتر به خانه بزرگ بروند مامان  یدل شان م یکه همگ نیبا ا. قدر خوشحال است نیخوب که مامان ا چه

که چقدر باهوش  یشناخت، راست یرا م یمکان نیدر چن یکه او لذت زندگ ییگو. دیرس یاز همه مشتاق تر به نظر م
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. نشان دادن هنرش داشت يبرا یرا نه وقت و نه پولیآن توجه نکرده بود ، ز به یتا به حال کس. يا قهیبود و چه سل

.واقعاً خوشحال بود یمگ

اصل و گوشواره  دیگردنبند مروار کی دیرا صرف خر رهیل 5000از  یرفته بود و قسمت یگیل یبه جواهرفروش پاپا

شب ورود به خانه  نینظر داشت آنها در اول کرده بود و در يداریخر یف يبرا انیبه چند برل نیاز همان نوع مز ییها

صبرانه  یبود، ب دهیاش د یشگیو اخم هم تیاز جد ینشان یاکنون که صورت مادرش را ب. کند هیبزرگ به او هد

از باب گرفته تا دوقلوها ، همه بچه ها انتظار . مشاهده کند دهایمروار دنیبود که حالت او را پس از د يمنتظر لحظه ا

 دانه یرا به آنها نشان داده بود و آن را باز کرده بود تا همگ یپاپا جعبه بزرگ چرم رایز. دندیکش یا ملحظه ر نیا

مادرشان  یخوشبخت. بودند مشاهده کنند دهیآرم اهیاز مخمل س يرنگ پرقوس و قزح را که بر بستر يریش يها

آنها . ردیگ یفراوان و زنده کننده، سرچشمه م که از آمدن باران يمانند شاد. قرار داده بود ریآنها را سخت تحت تأث

.سال ها بدبخت بوده است نیبودند که مادرشان تا چه حد در تمام ا افتهیدرن یتا آن گاه به خوب

 مهین بانیسا ریمرغ ها در ز. داده بود انیاز چهل پنجاه مرغ را در خود آش شیچند خروس و ب ع،یوس یمرغدان

تخم  يمملو از کاه برا ییشد و جعبه ها یبه دقت رفت و روب م شانیرپایز نیزم. پناه گرفته بودند يا ختهیر

جهت نشستن مرغان به  یچوب ییها يبنددر قسمت عقب طبقه . شد یگذاشتن مرغ ها در گوشه و کنار مشاهده م

 دهیکش میکه دور آن را س يدر طول روز همه مرغ و خروس ها در محوطه ا یول. شد یم دهیمختلف د ياندازه ها

دادن  يآن که او برا الیرا باز کرد و داخل شد، مرغ ها به خ یدر مرغدان یکه مگ یهنگام. بودند پراکنده بودند

و تحرك  جانیداد و در برابر ه یفقط شب ها به آنها دانه م یمگ یول. و جوش افتادند نبخوراك به آنجا آمده به ج

.رفت بانیآنها خنده اش گرفت و به طرف سا
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همه مرغ و تنها  نیکرد پرخاش کنان به آنها گفت واقعاً خجالت آور است ا یم یکاه را بررس يکه جعبه ها یحال در

خوب من از حاال  اریبس ،ینیریدرست کردن ش يچه برسد برا. ستین یصبحانه هم کاف يبرا یپانزده تا تخم که حت

دمتان را  هودهیپس ب. همه ياخطار برا نیا. بود خواهددر قابلمه  تانیجا یهمگ دیاگر اوضاع را درست نکن میگو یم

.دیندازیو باد به غبغب ن دیتکان نده

کرد رهسپار آشپزخانه  یزمزمه م یفیلب تصن ریکه ز یبندش گذاشت و در حال شیتخم مرغ ها را با دقت در پ او

ورق از هفته نامه  کی ياز حال رفته بود و نگاهش به رو يپد یافتاد که در صندل یدر آن جا چشمش به ف. شد

خانه به  گریو پدرش از قسمت د برادران يو لبانش لرزان بودند صدا دهیصورتش رنگ پر. شده بود رهیخ تیاسم

آنها اجازه نداشتند . شد یم دهیکه حاال ده ساله بودند از اتاق شان شن یو پاتس مزیخنده ج يو صدا دیرس یگوش م

.ندمردان از اتاق شان خارج شو متیقبل از عز

:دیپرس یمگ

چه شده مامان؟ ـ

و نگاهش گمگشته و . دیدرخش یاش م یلب فوقان يعرق رو يحرکت بود و دانه ها ینداد و هم چنان ب یپاسخ یف

دستخوش ترس و اضطراب، با  یمگ. بکشد ادیرا گرد آورده بود که فر شیکه تمام قوا ییسرشار از اندوه بود، گو

:زد ادیبلند فر يصدا

. دیکش رونیکتش بود از اتاقش ب دنیرا که مشغول پوش يشد، پد یاحساس م شیکه در صدا یهراس. پاپاپا، پا ـ

.به مادرش اشاره کرد يبدون ابراز کلمه ا یمگ. و استو او را دنبال کردند یباب، جک، هاگ

:دیو پرس. حرکتش را لمس کرد یهمسرش خم شد و مچ ب يبه رو دیشد یگرفتار اضطراب يپد
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همه  نیو با ا. داشت یبچه ها تازگ يمحسوس بود برا شیکه در صدا یقیعم یو مهربان متیمال زم؟یعز چه شده ـ

را  یمهربان، ف يصدا نیا. گفت یبود که با آن در خلوت با او سخن م یهمان لحن يآنها درك کردند که لحن پد

 يبر رو يان درشت خاکسترچشم. کندزد کوشش  یکه در آن دست و پا م یخروج از وضع يوادار کرد که برا

:کرد گفت یمجله اشاره م نییدر پا يکه به مقاله ا یدر حال. باز شدند دهیچهره مضطرب، مهربان و تک

.آن جا ـ

قبل از خواندن مقاله . شانه او گذاشت يبه طرف مادرش آمد و در پشت او قرار گرفت و دستش را به رو استوارت

که  ییگو. در استوارت نبود ختیانگ یچه که نزد فرانک حسادت او را بر ماز آن ینشان. پسرش را نگاه کرد يپد

 شیکه صدا یبلند و در حال يو سپس با صدا. کرد یتر م کینزد گریکدیآن دو را به  ،یآنها به ف يعشق هر دو

.شد مقاله را خواند یم نیغمگ شیاز پ شیب

.مشت زن محکوم به حبس ابد کی: بود نیمقاله ا عنوان

 )نگیبه جرم قتل رونالد آلبرت کام يو شش ساله مشت زن حرفه ا ستیب)  يریآرمسترانگ کل سینسفرا )

Ronal d Al bert Cummi ng Goul، در دادگاه گولبرن هیدر ماه ژوئ ي، کارگر کشاورز ( burn( )  محاکمه و

و از دادگاه تقاضا کرد که  به شورا اعالم داشت قهیحکم را فقط بعد از ده دق نیمنصفه ا أتیه. مجرم شناخته شد

Fiیوکانلیه تزیدادستان ف. ردیدر نظر بگ شیمجازات را برا نیدتریشد t z Hagh( - cunneal l y اظهار داشت

 زیدر هتل بندر با هم گالو يدر بار هیژوئ 23روز  يریو کل نگیکام. کامالً آشکار و بدون شبهه است يمورد نیکه ا

گولبرن  سیاز پل ( )TomBeardsmoreسرجوخه تام بردسمور سیمأمور پل شهر نبعد در هما یکم. شده بودند

Jamesيلویاوگ مزیج يآقا يهمراه دو پاسبان به تقاضا Ogi l vi e( )  در . افتندیمالک هتل بندر در آن جا حضور

 افتندیود ب ادهافت نیکه مدهوش بر زم نگیرا در حال لگد زدن به سرکام يریها کل سیکوچه واقع در پشت هتل پل
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 يریشد او هنگام دستگ یم دهید نگیمتعلق به کام ياز مو ياو خون آلود بود و در مشتش تعداد يدست ها

پس از  یول. کردند ریدر ابتدا او را به جرم ضرب و شتم دستگ. حواسش به جا بود یخورده بود ول يادیمشروب ز

مدافع او  لیوک. گذشت جرم او قتل عمد شناخته شد در دنکول مارستانیدر ب يمغز يزیدر اثر خونر نگیکه کام نیا

Artتیآرتور و يآقا hur Whyt e( ) موکلش اعالم داشت  یگانگیعفو کرد و علت قتل را از خودب يتقاضا شیبرا

بوده  يکار دست زده و قتل عمد نیبه ا یسالمت روان تیچهار روانپزشک کارشناس اعالم داشتند که او در نها یول

در  يرینبودن کل ایمنصفه ابراز کرد که مسأله مجرم بودن  أتیخطاب به ه یاناتیب یط یکانل ویه تزیف دستاندا. است

 يمنصفه درخواست کرد که قبل از صدور رأ أتیاز ه یچون در هر حال او مجرم شناخته شده بود ول ستین انیم

قتل را  نیا يریم دادستان ، کلحک وردارد ضمن صد اریبس تیدادگاه اهم يآنها برا يچون رأ. خوب فکر کنند

مجازات مرگ را  یدر حالت مست رعمدیکه قتل غ نینمود و ابراز تأسف خود را از ا فیتوص یانسان ریوحشانه و غ

به  يریکل. رولور بودند ایچاقو  کی یبه همان خطرناک يریکل يشود ابراز کرد، چون به نظر او مشت ها یشامل نم

از او خواستند  یوقت. مجرمان خطرناك ژهیو یزندان. وم شد و روانه زندان گولبرن شدمحک هزندان ابد با اعمال شاق

:پاسخ داد يریگفتن دارد کل يبرا يزیچ ایکه آ

.نداند انیجر نیاز ا يزیمن فقط تقاضا دارم که مادرم چ ـ

:ت با زمزمه گفتمبهو یداد و با حالت یرا نشان م 1925دسامبر  6 خیصفحه انداخت، تار يبه باال ینگاه يپد

 یحرکت مانده بودند چون نم یبه او نداد و همه ب یکس جواب چیه. گذرد یم انیجر نیاز سه سال از ا شتریب

 یپرحرف جانیدر ه شانیو صدا دیرس یخنده شادمانه دوقلوها به گوش م يمنزل صدا ياز جلو. دانستند چه بکنند

.شد یهر لحظه تندتر م

:مزمه کردحال ز یسست و ب یبا لحن یف
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و آنها خواسته اش را محترم شمرده اند آه خداوند، ... نداند انیاز جر يزیکنم که مادرم چ یتقاضا م... من فقط ـ

زنش چمباتمه زد و به نوازش زانوانش  يرا با پشت دستش پاك کرد و جلو شیاشک ها يمن، پد چارهیفرانک ب

.پرداخت

. داد هیتک یصندل یخورد و سپس به پشت يتکان مختصر یف. مینیاو را بب میبرو دیما با. چمدانت را ببند زم،یعز یف ـ

ذرات طال بر آن  ییکه گو یگشاد و تخم چشم يمردمک ها. دندیحرکت درخش یدر چهره خسته اش، چشمانش ب

.افشانده بودند

.توانم به آنجا بروم یمن نم ـ

.کردند یا احساس ماو ر یحال شانیهمه پر ینبود ول شیدر صدا يدیاز ناام ینشان

:سکوت ادامه داد یاز کم پس

 یشناسم غرورش را ، جاه طلب یخواهد مرد، من او را خوب م ،يآه پد. طاقت نخواهد آورد ندیاگر او دوباره مرا بب ـ

طور خواسته،  نیبار عذابش را به دوش کشد چون خودش ا ییبهتر است به تنها... تیموفق ياش را و تالشش را برا

 يتا رازش را برا میکمک کن دیما با) ماجرا نداند  نیاز ا يزیمن تقاضا دارم که مادرم چ(  يرا خواند شیهاتو حرف 

دارد؟ دهیاو چه فا يما برا دارید. خود نگاه دارد

را ترك گفته بود و  یکه چهره ف یزندگ ينه به خاطر فرانک، بلکه به خاطر شاد یول. کرد یم هیهم چنان گر يپد

او و  انیم لیحا يسد. بود یبدبخت کیپ کیپسر واقعاً  نیا. که دوباره نگاهش را در بر گرفته بود يدبه خاطر سر

از  ينمودار بود ، فرانک برا یاز خوشبخت يا هیسا کههر بار . گرشیبه او و فرزندان د یف يمهر یب لیهمسرش و دل

در دل به  یکه ف یبود که محبت داریو پا قیبه همسرش همان اندازه عم يپد يمهر یو ب. شد یبردنش ظاهر م انیم

.را متوجه فرانک گرداند راتیاو مقدور نبود که همه تقص يبرا گرید ش،یبعد از آن شب خانه کش. فرانک داشت
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 یهمه من دلم م نیبا ا. میکن یاز آن صرفنظر م یکه با او رابطه برقرار نکن یده یم حیاگر تو ترج یخوب ف اریبس ـ

 ينامه ا کاساریبهتر باشد به پدر دوبر یکن یفکر نم. خبردار باشم و اگر بتوانم به او کمک کنمخواهد از حالش 

کند؟ یدگیکار رس نیکه به ا میو از او بخواه میسیبنو

.دیدو شیبه گونه ها يمختصر یسرخ یحال بود ول یاو هم چنان سرد و ب نگاه

 دیشا. ابراز نکند میاطالع دار انیکه ما از جر نیدرباره ا يزیچکار را بکن فقط مطمئن شو که او  نیحتماً ا يبله پد ـ

.آسان تر باشد شیتحمل رنجش برا میاطالع یب زیاگر فرانک مطمئن شود که ما از همه چ

و سکوت دوباره بر  یخاموش یول. افتیخانه داشت باز  نیتزئ يرا که برا يدوباره همه توجه و شور یروز بعد ف چند

که او  دیرس یاو را احاطه کرده بود و به نظر م یکه نرمش ییگو. سرد اما نه به خشونت گذشته. شده بود رهیاو چ

به  گرید ياز نظر معنو شیکرد که بچه ها یفکر م دیشا. خانه بود يخانواده اش نگران شکل ظاهر یاز راحت شتریب

 نیبا ا. شان را برآورده کنند  اجاتید احتتوانستن یو خدمتکارها م تیهم خانم اسم يندارند و از لحاظ ماد اجیاو احت

،  افتی یکه خواب به چشمان شان راه نم یبزرگ تر در حال يهمه آنها از سرنوشت فرانک متأثر بودند و بچه ها

آنها . شدند یآوردند و غصه دار م یمادرشان را در حال خواندن مقاله ناراحت کننده به خاطر م شانیصورت پر

به آنها باز  ياز خود نشان داده بود چهره ا ریچند هفته اخ نیکه او در ا یتند و شور و نشاطمادرشان را دوست داش

اگر تا آن وقت . ابندیو آرزو داشتند دوباره آن را باز . توانستند آن را فراموش کنند یبود که هرگز نم اندهینما

محبت  اریبس يو رفتار. درشان محول شدنقش به ما نیداد، من بعد ا یم لیآنها را تشک یزندگ یپدرشان محور اصل

 ستد یگرفته تا استو ، همگ ياز پد. توانست آنها را دلسرد کند ینم زین یف یتفاوت یگرفتند و ب شیبا او در پ زیآم

کس  چیه. نکنند یامر کوتاه نیخواستند که در ا یگردانند و از همه م ندیرا بر او خوشا یبه دست هم دادند تا زندگ

 يکه پد یهنگام. کند  جادیا شیبرا يزحمت و دردسر ایفراهم سازد  شیبرا یناراحت نیوچک ترحق نداشت ک
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آنکه  یب. مختصر آنها را گرفت يبا تشکر دیآ دیدر چهره اش پد يرییآن که تغ یرا به او اهدا کرد، او ب دهایمروار

خبر مانده بود  یو از سرنوشت فرانک بدانستند که اگر ا یهمه م یول. اش را ابراز دارد یآنها شادمان يبا تماشا

.بود یم يگرید زیعکس العملش چ

باشگاه حفاظت « را تحمل کند و برادرانش او را جزو  يرنج کمتر یبه خانه بزرگ سبب شده بود که مگ یکش اسباب

و به ) . دجمع مانند خود آنها مؤثر نخواهد بو نیدر ا یکردند که شرکت مگ یتصور م دیشا(  رندینپذ» از مامان 

به طور واضح از انجام آنها متنفر بود ، بر دوش  یخسته کننده را که ف يهمه کارها یبود که مگ یبعینظرشان ط

 یف يمراقبت از دوقلوها برا. دادند یاش م ياریامر  نیو دو خدمتکار ، در ا تیخانم اسم گریاز طرف د یول ردیبگ

توانست  ینم یکار را به عهده گرفته بود که مگ نیا یرارت و شوقبا چنان ح تیخانم اسم یبود ول ندیناخوشا يامر

قرار گرفته  تیخانم اسم یبرادرانش باالخره تحت سرپرست دید یکه م نیو از ا ردیبر او گ يخرده ا نیترکوچک 

ان از خود نش يشتریب ينسبت به مردان خوددار یبه خاطر مادرش متأثر بود ، ول زین یمگ. خوشحال بود اریاند بس

 یتوجه نشان م یو پاتس میکمتر نسبت به ج ید فید یکه م نیبود و از ا يقو اریدر او بس ياحساس مادر رایداد ز یم

 يگریرا بر د یکیگاه  چیداشته باشم ه ییاگر بچه ها: کرد یدار شده بود و با خود فکر م حهیدهد، احساساتش جر

.نخواهم داد حیترج

که هر کس اتاق مخصوص به خود  دیرس یم بیدر آغاز به نظر آنها عج. ت بودمتفاو اریدر خانه بزرگ بس یزندگ

 یم بیو چه در داخل، غر رونیخانه چه در ب يدر قبال کارها یتیگونه مسؤول چیزن ها نداشتن ه يو برا. داشته باشد

و  يگرفته تا آشپز یرا از شست و شو و اتوکش کارهاو همه  دندیرس یم زیبه همه چ تیکت و خانم اسم ،ینیم. نمود

.خورد یشد به آنها بر م یکمک م شنهادیو اگر به آنها پ. دادند  یانجام م ینظافت خانه به خوب
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 دنیمرغ و خروس ها و خوك ها، دوش هیتغذ زم،یشکستن ه يکار بودند ، برا يکه به جست و جو یدوره گردان از

او نوشته . کرد افتیاز پدر رالف در ينامه ا يپد. شدنداستخدام  نیسنگ يو کمک به تام باغبان و انجام کارها ر،یش

 یخصوص یکه شرکت تدیمیل چریشود و م یم رهیل ونیلیکارسون در سال بالغ به چهار م يدرآمد اموال مر« بود که 

آنچه که که من به شما  نیو معادن دارد بنابرا يساز ی، کشت يدر فوالدساز یمیعظ يها يگذار هیاست سرما

. دیها، نگران نباش یخشکسال يرسد، برا یهم نم دایدروگ انهیدرصد از درآمد سال 10به  یه ام حتاختصاص داد

حقوق تان را تنها از بهره آن  شهیهم يتوانم برا یاست که من م يبه حد دایدرآمد دروگ ازحاصل  رهیمقدار ذخ

نخواهد  تدیمیل چریبه م یانیگونه ز چیهکامالً حق شماست و  دیکن یم افتیکه شما در یمقدار پول نیبنابرا. بپردازم

است که  نیمن از شما ا يتقاضا نهات. با شرکت ندارد  يرابطه ا چیپول از درآمد خود ملک است و ه نیا. رساند

«.دیآماده داشته باش یتر به منظور محاسبات احتمال قیدفاتر محاسبه را هر چه دق

بر  یپنس نکیکه ع یمجلل جمع کرد و در حال ییرایه را در سالن پذخانواد يتمام اعضا ينامه پد نیا افتیاز در بعد

را در  پشیقرار داده بود و پ يرا بر مخده ا شیلم داده و پاها یبه راحت یچشمان داشت و در مبل بزرگ کرم رنگ

از  یحاک یاو نگاه. جلسه را بر عهده گرفت استیگذاشته بود، ر شیواترفورد جلو ستالیکر يگاریرسیز کی

:زد و گفت يلبخند. به اطرافش انداخت  تیارض

 کیرا به مامان تبر تیموفق نیکنم بهتر باشد اول ا یتصور م. است ندیمطبوع و خوشا زهایچ نیچقدر همه ا ـ

ست؟یطور ن نیا م،ییبگو

ه کارسون نشسته بود ک يگوش دار مر یکه بر صندل یف. از شور و شوق پسرها مواجه شد ياو با زمزمه ا شنهادیپ

Moiموج دار یشمیتافته ابر ینوع( با روکش مواره  یاکنون به مبل ree خم شد و سر  يلحظه ا. شده بود لیتبد (
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 یکه وصله م یکرد و نگاهش هم چنان بر جوراب عرا جم شیپاها. بر مخده اش چمباتمه زده بود  یفرود آورد ، مگ

.ماند رهیکرد خ

:ادامه داد يپد

 7000از خود نشان داده ، مبلغ  ياریاو سخاوت بس. ما را مشخص کرده است تیوضع يا نامه یط کاساریپدر دوبر ـ

و . هر کدام از ما باز کرده است يبرا رهیل 2000به مبلغ  يپس انداز يبه اسم من در بانک گذارده و حساب ها رهیل

 3000ب به عنوان معاون با. در سال خواهد بود رهیل 4000ملک مبلغ  ریکنم که حقوق من به عنوان مد یتصور م

. خواهد بود رهیل 2000و استو  یجک ، هاگ یعنیکه در سن کار هستند  ییخواهد کرد و حقوق پسرها افتیدر رهیل

که آنقدر بزرگ شوند که  یبه اسم دوقلوها به حساب آنها گذارده خواهد شد تا هنگام رهیل 1000 انهیو سال

 یکار م دایها که در دروگ يریکل ریمانند سا یآنها حقوق يبعدها براو . رندیبگ میشان تصم شغلخودشان در مورد 

ساله شوند به خرج ملک به کالج  12که  یو هنگام. را انتخاب کنند يگریاگر شغل د یکنند در نظر گرفته شده،حت

Riویورویر يشبانه روز vervi ew( ) 2000ساالنه مبلغ  یمگ نیچن هممامان و . فرستاده خواهند شد یدنیدر س 

همه  نیبا ا. زده شده نیدر سال تخم رهیل 5000مخارج خانه . خواهند کرد افتیشان در یمخارج خصوص يبرا رهیل

دهد  یم حیاو توض. میدار اجیهمه پول احت نیموضوع به ا نیا يکند که ما برا یدانم چرا پدر رالف تصور م یمن نم

به  ستیکه با یداده است در مورد حقوق یحاتیباالخره توضو  میدر خانه انجام ده یراتیتعم میما بخواه دیکه شا

در مورد  میتصم. دهد یسخاوت به خرج م یلیاذعان کنم که خ یستیو با. و کت پرداخت شود ینیو م تیخانم اسم

اگر . است گریملک استخدام شش دامدار د ریکارم به عنوان مد نیاول یول. به عهده من است گرانیحقوق د

مشت مرد  کیتر از آن است که که فقط  عیملک وس نیا. میاداره کن يا ستهیرا به طور شا دایگکه درو میبخواه

اداره ملک توسط خواهرش ابراز  یبود که او توانست در مورد چگونگ یتنها سرزنش نیا. بتوانند آن را اداره کنند
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را که  یاقبال دندیکوش یوش بودند و مخام یهمگ. نکرده بودند راهمه پول  نیگاه فکر ا چیکدام از آنها ه چیه. کند

:گفت یف. آورده خوب درك کنند يبه آنها رو

.هم از قبل پرداخته شده زیمخصوصاً که همه چ. نصفش را یحت. میهمه پول را خرج کن نیا میتوان یگاه نم چیما ه ـ

:نگاهش کرد و گفت یبا مهربان يپد

در .) را صاف کرد شیگلو. ( از جانب پول نداشته باشد ینگران لذت بخش است که آدم یلیخ یول. دانم مامان یم ـ

وقت در  چیمن ه. کنند یو سرگشته احساس م دهیفا یب یخود را کم یرسد که مامان و مگ یحال حاضر به نظر م

معلم حساب انجام  کیرا مثل  میو تقس ضربو  قیمامان قادر است که جمع و تفر یول. نداشته ام یحساب مهارت

.دیگوگ به حساب ها خواهد رس يدفتر هار يبه جا نینابراب. دهد

تمام وقت در استخدام داشته و  دا،یمحاسبات ملک دروگ يکارآموز را تنها برا کی يهار ایگو یدانستم ول ینم من

و خود ا قتیدر حق. امر داشته باشد نیاز ا یبا خالص یکنم مخالفت یفکر نم نیبنابرا. در حال حاضر کمبود عضو دارد

.شود یخوب اریتواند حسابدار بس یبود که گفت مامان م

 انیم یستیاست با یظاهراً کار مشکل. کارها بگذارد انیبفرستد تا تو را در جر یلیرا از گ یکرده که کس شنهادیپ

کنم که تو آن  یتصور م یاست ول یکار پرزحمت. نمود یدگیخرج و دخل ها تعادل برقرار کرد و به حساب دفاتر رس

.یده حیترج يرا به شست و شو و آشپز

بزند که من ، من هم به اندازه مامان از شست و شو و نظافت خانه  ادیخواست فر یدل تو دلش نبود و م یاما مگ و

.خسته شده ام

:از وضع فرانک ، لبخند زد یبار پس از آگاه نیاول يبرا یف
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.باشم یملک م نیاز ا یکنم که جزئ یاس مو با انجام آن احس يدوست دارم پد یلیکار را خ نیمن ا ـ

به  یگیگوگ در ل يرفتن به بانک و محضر هار يچون برا. را خواهم آموخت دیجد سیباب به تو راندن رولزرو ـ

هر  یبه ما بتوان اجیاحساس استقالل خواهد داد که بدون احت کیبه تو  نیبه عالوه ا. داشت یخواه اجیاحت یرانندگ

تا به حال وقت آن را  یول دیکن یشما رانندگ يوخوب است هر د یلیمن فکر کرده ام که خ. يبرو یکجا که بخواه

؟یف یموافق. دینداشت

:پاسخ داد یهم با شادمان او

.موافقم ـ

.میوقت آن است که راجع به تو صحبت کن یحال مگ ـ

 نهیک یپرسش و اندک از ینگاهش حاک. سوزنش را در جوراب فرو برد و چشمانش به طرف پدرش برگشت یمگ

او  يبه جا دیتو با نیمادرت گرفتار حساب ها خواهد بود و بنابرا« . زد که پدرش چه خواهد گفت یاو حدس م. بود

«.یکن یخانه سرکش يبه کارها

:برد گفت یم نینهفته در سخنانش را از ب ریکه لبخندش ، تحق یدر حال يپد

و  کاریب زهیدوش کیاز دامداران به صورت  یتو هم مثل دختران بعض نمیکه بب نیمتأسف خواهم شد از ا یلیمن خ ـ

ما حفاظت و  يتو به جا. من يکوچولو یتمام وقت به تو واگذار کنم مگ يدارم کار میتصم نیبنابرا. ییمتکبر درآ

 نهیو« ،  »کارسون « ، » رودخانه « ، »  زابیسرخ«  تگرف یبه خانه را به عهده خواه کینزد يمراقبت از محوطه ها

تو مسؤول اسب ها چه در هنگام . توست فیهم جزو وظا يضمناً مراقبت از محوطه مرکز. » یمخزن شمال« و » مورا 

کرد  میگوسفندان به تو کمک خواه دنیو زائ يالبته ما در جمع آور. بود یکار و چه در موقع استراحت شان خواه

 عیخواهد دادچطور سگ ها را مط ادیجک به تو . ییکارها برآ نیاز عهده ا ییبه تنها یستیبا یر از آن تو میغ یول



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٠

و فکر . آورم یپسر به حساب م کیمثل  زیمن تو را ن ینیب یم. آموزد یو طرز استفاده از شالق را هم به تو م یکن

.داد انیپا هشیبازتر از هم يو گفته اش را با لبخند. یهد یم حیکردم که تو مراقبت از محوطه ها را به امور خانه ترج

خودش شده بود او را  ياو دوباره پاپا. رفت انیاز م یپدرش به کل يصحبت ها دنیضمن شن یمگ يو دلخور نهیک

او را وادار کرده بود در محبت پدرش شک کند ، شرم و خجلت چنان  يزیچه چ. کرد یدوست داشت و به او فکر م

 نیاو خوشبخت تر از آن بود که بخواهد چن یرو کند ولخواست سوزنش را در رانش ف یشده که دلش م رهیبر او چ

:زد ادیفر یپس شکفته از شادمان. نداشت ياش سود یمانیپش انیبه عالوه جز ب. کند لیبه خود تحم يدرد

.کارم نیاوه پاپا، من عاشق ا ـ

:دیپرس استوارت

و من پاپا؟ ـ

.استو یخانه کار کن در خارج یتوان یتو هم م. ندارند اجیبه تو احت گریزن ها د ـ

.خوب پدر اریبس ـ

.سکوت کرد یانداخت ول یبه ف نیو غمگ انهیحام ینگاه او

 یو مگ. بود فرا گرفتند دهیهفته قبل از مرگش آن را خر کیکارسون  يرا که مر دیجد سیراندن رولزرو یو مگ یف

توانست  یاگر م یمگ. ا خم شده بودبر دفاتر حساب ه یکه ف یدر حال. به فراگرفتن فن رام کردن سگ ها پرداخت

 شهیبود که هم یدرست همان زندگ نیا. ردک یم یپدر رالف را تحمل کند واقعاً احساس خوشبخت یدائم بتیغ

 یقیهمه از دست دادن پدر رالف رنج عم نیبا ا.  يگردش در محوطه ها و انجام امور دامپرور. را داشت شیآرزو

 یول. کرد یدر آمده بودکه هزاران بار آن را در خاطرش تصور م ییایصورت رؤو خاطره بوسه او به . داشت شیبرا
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 ياز آن بود مانند ابر يا هیفقط سا. آن را زنده گرداند یشود و احساس واقع تیواقع نیشتوانست جان یخاطره نم

.زیسبک و غم انگ

انتظار  یچون مگ. را هم بر باد داد  او يدهایام نیآخر گریفرستاد د شیدر رابطه با فرانک برا ينامه ا شیکش یوقت

سفرش به زندان  یکه از چگونگ یدر نامه مفصل شیکش. دیایب دایبهانه هم که شده به دروگ نیداشت پدر رالف به ا

 يشد، خوددار یتر م میبد او که روز به روز وخ یروح الترنج فرانک و ح فیاز توص اطیبا احت. گولبرن نوشته بود

Moriستیمور مارستانیتالش کرده بود که فرانک را به ب ههودیاو ب. کرده بود sset( ) مارانیب يبرا یکه محل 

از او ارائه دهد که مصمم  يریکرد که در نامه اش تصو تیکفا نیپس به هم. مرتکب به قتل بود انتقال دهد یروح

کند خواهر و مادر  یه فرانک فکر مکرده بود ک يادآوریاز نامه  یرا به اجتماع بپردازد، و در قسمت شیخطا يبهابود 

 يشدنش را بر حسب اتفاق در روزنامه ا یبه او گفته بود که شرح زندان شیکش. خبرند یب انیجر نیو برادرانش از ا

پس از آن فرانک آرام و . داند ینم يزیچ انیجر نیاز ا یداده بود که کس نانیخوانده است و به او اطم یدنیدر س

.کرده بود دایجا خاتمه پ نیبه هم انیبود و جر افتهیقرار 

بر آن سوار  حیکه در گذشته به عنوان تفر اهیاز اسب اخته س یمگ. پدر رالف افتاده بود انیبه فکر فروش ماد يپد

هوسباز و اسب  يها انیتر از ماد میمال يبود و رفتار يرام تر وانیح رایز. کرد  یکارش استفاده م يشد، برا یم

 ينبودن اسب ها یشدند و حت یبه ندرت رام م یباهوش بودند ول ،يگاریب ياسب ها. داشتچموش محوطه  يها

.شد یسبب آرامش آنها نم یتخم

:التماس کنان گفت یمگ
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،  ندیو بب دیایما ب داریفکر کن که اگر پدر رالف به د. هم سوار شوم  انیتوانم ماد یکنم پاپا، من م یآه خواهش م ـ

شد و  رهیمتفکرانه به او خ يپد. دیآ یم شیپ يچه وضع بد میسبت به ما، اسبش را فروخته اهمه محبت ن نیبعد از ا

:گفت

.برگردد نجایپدر رالف به ا گریکنم که د یمن تصور نم یمگ ـ

.میدان یممکن است، ما چه م یول ـ

!چارهیب يه بچ. دیافزایتوانست به رنج دخترش ب ینه او نم. او را مجاب کردند یچشمان ف هیشب یچشمان

. يریبگ ياز آن سوار اهیکه به همان اندازه اسب س یبه شرط یداشت، ول میرا نگاه خواه انیماد یخوب مگ اریبس ـ

؟يدیندارم فهم اجیبه اسب چاق و تنبل احت دایمن در دروگ

را به  وانیحاز آن لحظه به بعد هر دو  یول دیورز یم يپدر رالف خوددار انیتا آن وقت از سوارشدن بر ماد یمگ

.نوبت به کار گرفت

تمام روز را در خارج  یکه مگ یدر حال. داشتند يوار وانهیو کت به دوقلوها عالقه د ینیم ت،یخانم اسم خوشبختانه،

را با  یسرشار از شادمان یکرد، دو بچه لحظات یم یدگیکارش به حساب ها رس زیساعت ها پشت م یخانه بود و ف

شد  یبود که نم يشان به حد یو شادمان یدائم یخوش خلق یدست و پا بودند ول يدائماً تو دو نیا. گذراندن یآنها م

بود در منزل کوچکش  دهییگرا کیکاتول نییبه آ شیکه از مدت ها پ تیشب ها خانم اسم. بر آن خرده گرفت ادیز

 )Robکه همسرش رب یتوق. کرد یبود دعا م یکه به زحمت مهارشدن یمفرط یزد و با حق شناس یم نیزانو بر زم

را به خود راه نداده  يگونه بچه ا چیخانه بزرگ ه اریبس يبه او عطا نکرده بود و سال ها يخداوند فرزند دزنده بو (

ها جزو خاندان  يریکل یول. بود چون خدمتکاران از معاشرت با دامداران ساکن کنار رودخانه برحذر شده بودند
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در آنجا بودند  یو پاتس مزیبچه ها به منزل بزرگ باز شد و حال که ج يها پاکارسون بودند و با آمدن آن يمر

.بهشت بود کی دایدروگ

 یوحش يانبوه علف ها. نبود يخبر یتابستان يخشک و سرد را پشت سر گذاشته بودند و از باران ها یزمستان همه

نگاه کردن به  يا شکننده شده بود و براآفتاب چنان خشک شده بودند که ساقه ه ری، در ز دندیرس یکه تا زانوان م

وزش باد به  ریدر ز یعلف ها گاه. آورد نییپا یشانیپ يچشم ها را تنگ کرد و لبه کاله را تا رو یستیدوردست با

.در پرواز بودند گریبه مکان د یزرد شاخه ها از مکان يبرگ ها. شد یرنگ و درخشنده مبدل م یآب یسراب

شکننده و صاف ور  يخشک شده و پوست آنها به صورت نوارها زیدرختان ن یحت. بود یوحشتناک یخشک یراست به

همه از احتمال وقوع  یسال علف موجود بود ول کی يبود چون برا یم هودهیاز اکنون ب یدرباره قحط ینگران. آمد یم

در سال . دیران خواهد بارسال بعد از آن، با ایو  ندهیبود که سال آ دواریشد ام یم شهیهم. در رنج بودند یخشکسال

 متریخشک مقدار آب از پنج سانت يو در سال ها. دیبار یباران م متریتا چهل سانت یاز س نیزم يپربرکت رو يها

.نبود يهم اصالً از باران خبر یو گاه. نبود شتریب

در پشت گله  انیآن روز او سوار بر ماد د،یپسند یدر محوطه ها را م یزندگ یوجود گرما و مگس ها، مگ با

 یتوجه يزیبه چ ییولو بودند و گو نیو آنجا بر زم نجایا زانیآو يسگ ها با زبان ها. رفت یم اهویپره يگوسفند

و با  دیپر یم ياز جا يریبه او مانند ت کیدشد سگ نز یاز گوسفندان از گله جدا م یکینداشتند و به محض آنکه 

که مجبور نبود  نیگله برد و از ا ياسبش را به جلو یمگ. شد یگوسفند م يفشرده آماده گازگرفتن پا يدندان ها

.دیکش یاز حرکت آنها را تنفس کند نفس راحت یآن همه گرد و غبار ناش

آنچه را که قادر به انجامش  جانیبودند با ه افتهی دانیمحوطه را گشود و صبورانه منتظر شد و سگ ها که م دروازه

 یگرفتند آنها را به داخل محوطه م یبردند و گاز م یکه به گوسفندان حمله م یگذاشتند و در حال شیبودند به نما



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٤

داد  یرا که لجاجت به خرج م یسگ یزدند و گاه یآنها لگد م رایهم مشکل تر بود ز نیگاوها از ا يجمع آور. راندند

که  ییسگها گو یند ولمداخله و از شالق استفاده ک دیمواقع بود که نگهبان با نیو در ا. رساندن یبه هالکت م

 دخو ينبود و پد یکارها به عهده مگ لیقب نیمعذالک ا. افتندی یجالب توجه م يزیاحساس خطر در برابر گاوها را چ

آنها از نژاد  شتریباهوش بودند ب اریکه بس رایگذاشتند ز یبر او م ياریبس ریسگ ها تأث. کرد یم یدگیبه آن رس

Kelیکلپ pi e( ) پر رنگ  يبودند، با پوست قهوه ا افتهی بیمختلف ترک يکه از نژادها ییایسترالا يبودند، سگ ها

بزرگ با  یموجودات: آنها فراوان بود انیهم در م يزلندیرنگ کوئ یآب يسگ ها یول. دیسف نهیو دست و پا و س

 یم دهید زیند ندو به وجود آمده بود نیا بیاز سگ ها که از ترک يگریو نژاد د. اهیس يو لکه ها يپوست خاکستر

کردند و در تمام  یم يرینر جفت گ دهیبرگز يداشتند آنها را با سگ ها یماده آمادگ يکه سگ ها یهنگام. شد

گرفتن، در محوطه ها مورد  ریتوله سگ ها را به محض از ش. تحت مراقبت قرار داشتند مانیو زا يرمدت باردا

شان  یگلوله به زندگ کیفروختند وگرنه با  یم ایداشتند  ینگاه مداشتند آنها را  تیدادند اگر قابل یقرار م شیآزما

 یراه انشیگله گوسفندان بست و با ماد ينرده را به رو د،یفراخواندن سگ ها سوت کش يبرا یمگ. دادند یخاتمه م

درختان  و ایها ، درختان اقاق پتوسیاکال. بودند دهیدسته انبوه از درختان سر بر کش کی یکیدر آن نزد. خانه شد

 يآنها پناه برد و چون اکنون برا هیاو با آرامش خاطر به سا. کرد یم نیکه آنها را مز گالیشمشاد و چند درخت و

ها  یطوط انهیآش ایدرختان اقاق. مقابلش پرداخت يبایچشم انداز ز يداشت به تماشا یفرصت کاف شاطراف دنید

بر شاخه ها در پرواز  زیخواندند گنجشک ها ن یو آواز م ددنیپر یشاخه به آن شاخه م نیبودند که جفت جفت از ا

. نظر داشتند ریطرف خم کرده و با نگاه نافذ او را ز کیهندو که کاکل زرد داشتند سرشان را به  یبودند و دو طوط

غ ها و کال دندیدو یم نیزم يخورد ، به دنبال مورچه ها رو یتلو تلو م یدم جنبانک ها، با دم شان که به طور مضحک

 ریها در فهرست پرندگان تعب ادیفر نیتوانست گاه مانند دل خراش تر یآنها م ادیفر. کردند یوقفه قار قار م یب
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شد تصور کرد که کالغ  یمسلماً نم. کرد یکه تا اعماق روح انسان نفوذ م زینشاط و حزن انگ یب نانچ يادیشود، فر

 یکالهش انداخته بود ول يرو يتور یمگ. آمدند  یخوب به هم م یمانند بلبل بخواند چرا که صدا و رفتارش به خوب

 وانیح يکه عضالت جلد یدر حال ستادیا ینم زاز جدال با آنها با انیاز مگس بود و دم ماد دهیپوش وستهیپ شیبازوها

 یارش ماسب با وجود پوست کلفت و پرزد کیکرد که چگونه  یاو تعجب م. از هجوم آنها دائما ًدر حال ارتعاش بود

 نیکردند و هم یمگس ها از عرق بدن رفع عطش م. سبک را با بدنش حس کند نیچن نیا يتوانست تماس حشره ا

را که  ییدادند که کارها یآنها به گوسفندان اجازه نم یول. کرد یم هیدر کنار اسب ها توج راجا بود که بودن آنها 

پوست، در مورد آنها  فینقاط مرطوب و کث ریو سا گاهیبر ته يآوردند، مانند تخم گذار یآزادانه بر سر گوسفندان م

.انجام دهند

شکافت و  یآن را م باریجو يها در جست و جو خونکیتشعشع گذران س یسرشار از وز وز زنبورها بود گاه محوطه

آن را بر برخورد و  يا دهیبه قطعه چوب پوس یسم اسب مگ. دیبخش یدلنواز پروانه ها به آن جان م يرنگ ها یگاه

و  یحلزون، خرخاک د،یچاق و سف ياز کرم ها یهقطعه چوب انبو.  دیبه آن کرد و بر خود لرز ینگاه یمگ. گرداند

جستند، جست و  یم رونیبه ب شانیداده بود، خرگوش ها از النه ها انیدرشت و عنکبوت را در خود آش يهزارپاها

آمدند و  یبعد م. گذاشتند یم ياز گرد و غبار در علف به جا يزدند و با بازگشت به النه، توده ا یکنان دور م زیخ

شکار مورچه را رها  ،یمگ داریخارپشت هراسان از د کیدورتر  یکم. دندییپا یاطراف را م ینیلرزان ب يبا پرده ها

تنه که  ییگو. خاك پنهان شد ریدر ز هیپر خارش ظرف چند ثان يرا کند که دست و پا نیکرده و چنان به سرعت زم

سراسر بدنش را پوشانده بود که کندن  يزیت يخارها. کرد یرا سرگرم م یگر او مگ لهیرفتار ح. دیاو را بلع یدرخت

.کرد و در دور و برش گرد و غبار در هوا پراکنده بود یآسان تر م شیرا برا نیزم
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پرده  ییدورتر گو یکم. ه افتاد شد به را یم یکه به خانه منته يآمد و به سمت جاده ا رونیدرختان ب هیاز سا یمگ

Galگاالها نیا. زد یدر هوا موج م يخاکستر ينازك با لکه ها يا ah( ) حشرات و کرم  يبودند که در جست و جو

رنگ به پرواز  یارغوان ،یصورت یباشکوه در موج يبه صورت دسته ا یمگ دنیبه محض د یول. کرده بودند نیها کم

مبدل  رهیت یبه رنگ صورت يزیبه طور سحرآم يهوا را شکافت و رنگ خاکستر شانیبال ها ریو ز نهیس. درآمدند

 نیهر تکه از ا میاهایترك کنم ، در رؤ شهیهم يرا برا دایاگر فردا من مجبور شوم دروگ« با خود فکر کرد یمگ. شد

حتماً در  یخشک »گذاردند به خاطر خواهم آورد  یکه پرواز گاالها به جا م یصورت يارهایش انیم زملک را ا

بالغ بر دو هزار  دیگله آنها که شا. شدند  یم کینزد دایبه دروگ شیاز پ شیکانگوروها ب. کرد یدوردست ها غوغا م

موزون که فاصله  یو با جهش ختیرا به هم ر نپرواز گاالها آرامش شا. کانگورو بود با آرامش به چرا مشغول بودند 

 يبه جز شتر مرغ ها. دور شدند دیبلع یتر م عیسر)  ییایاسترال يغ هاجز شترمر(  گرید وانیها را از هر ح

.دندیرس یاسب ها به آنها نم یموجودات بودند و حت نیتر عی، آنها سر ییایاسترال

او در اعماق . کرد یبه پدر رالف فکر م شهیداد مانند هم یاختصاص م عتیبه مطالعه طب یکه مگ یلحظات مطبوع در

آن را عشق  یکرد و به سادگ ینم یتلق يساسش را نسبت به پدر رالف مانند هوس بچه گانه اگاه اح چیوجودش ه

با احساسات  یتفاوت چیکرد ه یکه او احساس م یتو حاال. مانند آنچه که در کتاب ها خوانده بود. نمود یم فیتوص

Etلید. قهرمان زن کتاب اتل ام  hel MDel l( . ) شیکه کش یساختگ يبود که سدعادالنه  ریبه نظرش غ. نداشت 

همسر . ازدواج با او شود یعنیرالف به او و آنچه که آرزو داشت  دنیکرده بود، مانع رس لیآنها حا انیبودن رالف ، م

کامل و عشق رالف به او آن گونه که پدرش مادرش را دوست  یبا او مانند پاپا و مامان ، در هماهنگ یزندگ ن؛او بود

 نیهمه ا نیعشق پدرش را دارد و با ا یستگیکرد که مادرش واقعاً شا یخطور نم یکر مگهرگز به ف. داشت یم

.بود یانکارنکردن يامر
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 چیو ه» تنهاست  یزندگ کیاز  رتریکردن با او به مراتب دلپذ یکه زندگ دیخواهد رس جهینت نیرالف سرانجام به ا»

 یبله او م. کند یاش چشم پوش یمذهب تیز موقعتوانست ا یوجه نم چیبه ه شیکه کش دیرس یگاه به فکرش نم

مانع را با در  نیعادت کرده بود که ا یول. ممنوع است شیکش کی يمعشوق برا ایهمسر  دنیدانست که برگز

نبود که  ادیآن قدرها ز کیاو دور بزند و اطالعات محدودش در مورد مذهب کاتول یمذهب تینظرگرفتن موقع

نداشت ، از  یمذهب لیچندان نسبت به مسا یاقیو چون اشت. بشناسد یرا به خوب یذهبقسم م عتیمباحث مربوط به طب

سر فرود  سایکل نیکرد و اگر در برابر قوان ینم شیدعا خواندن ارضا ختیگر یم باره نیدر ا قیهر گونه تفکر عم

آن روز . جهنم خواهد کرد یراه شهیهم يکرد سر باز زدن از آن ، او را برا یخاطر بود که تصور م نیآورد به ا یم

و  یکینزد نیسپس فکر ا. کرد یدر کنار او را در نظر مجسم م دنیبا او و دراز کش یلذت زندگ ی، مگ الیدر عالم خ

دانست آن را انعکاس  یرا نم لشیکرد که او چون دل جادیدر او ا یآورد و جوش و خروش جانشیتماس چنان به ه

.رالف دانست یالیخ يبوسه ها

بخار  نیکه کم تر رایبود ز اوردهیبه وجود ن يرییتغ یکیوجه در شناخت او از نزد چیدر محوطه ها به ه يارسو اسب

نقاط ، جفت  هیبرد و مانند بق یم نیاز ب واناتیرا نزد ح يریمتصاعد از سگ در دوردست هر گونه هوس جفت گ

 يبه جا یشدند مگ یم کیها نزد شیبه م محوطه کیکه قوچ ها در  یهنگام. ابداً رواج نداشت یاتفاق يها يریگ

.ردیداشت تا شالقش را به کار گ یاو را وا م گریسگ د يسگ بر رو کی دنیشد و د یفرستاده م يگرید

:ندهد صیآن را تشخ نیدو احساس بدتر نیا نیممکن است که انسان ب یگاه

.آن يارضا ياراد اجیخواسته همراه با احت ای. است  یو زود رنج ییبایآن ناشک جهیکه نت ییمجهول و ابتدا اجیاحت کی

در او بود و او را به شدت به طرف رالف  یآن قوه محرك اصل یکشد ول یچه آه م یدانست از پ ینم یمگ چارهیب

 نیخواست و اندوهگ یاو را م. کرد یخودش م یفکر از خود ب نیو ا. کرد یپس به او فکر م. برد یم کاساریدوبر
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شمرد که هرگز به  یم زیوجود او را آن قدر ناچ ،کرد نسبت به او دارد یکه ادعا م یبا همه عشقچرا که رالف . بود

.آمد ینم دارشید

زد افسار اسب را  يلبخند یمگ. رفت ظاهر شد یکه سوار بر اسب به طرف خانه م يفکرها ، ناگهان پد نیقلب ا در

:راند گفت یدخترش م انیفرسوده اش را به طرف مادکه اسب  یدر حال يپد. تا پدرش به او برسد ستادیو ا دیکش

.یآه چه تصادف خوب ـ

:پاسخ داد یمگ

است؟ ادیز یآن طرف ها خشک ایآ. بله واقعاً ـ

نکایلپاریم يطرف ها گریکه د نیمثل ا. بودم دهیهمه کانگورو ند نیآه خداوندا، من به عمرم ا. نجایاز ا شتریب یکم ـ

Mi l pari nka( ) دانم  یمن نم یول. دارد همه آنها را بکشد الیخ نگیک نیمارت. کنند ینم دایخوردن پ يبرا يزیچ

.میریاز توپ و مسلسل کمک بگ میتوانست یاگر م یحت. کرد متعداد آنها را ک یشود به طور قابل توجه یچگونه م

آن که  یپس ب. افتی یاو را م به ندرت فرصت تنها بودن با یو مگ دهیآن قدر مهربان بود ، آن قدر با توجه و فهم او

که از درون او  یسؤال. سوزاند مطرح کرد یلبانش را م دنشیپرس يرا که آرزو یوقت فکر کردن به خود بدهد سؤال

:برد یاش م لیداد به تحل یخرج م بهخاطرش  یتسل يکه برا ییو با همه کوشش ها. خورد یرا م

د؟یآ ینم ما دنیگاه به د چیه کاساریپاپا چرا پدر دوبر ـ

:محتاطانه پاسخ داد یبا لحن يپد

.یاو گرفتار است مگ ـ

به او  نجایمن مطمئنم که در ا. را دوست داشت دایدارند، مگر نه؟ و او آن قدر دروگ یالتیها هم تعط شیکش یول ـ

.گذشت یخوش م یلیخ
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به . هستند فهیحال انجام وظدر  شهیوجود آنها هم نیبا ا. دارند یها هم مرخص شیراست است که کش یاز لحاظ ـ

کنم  یمن فکر م. اگر کامالً تنها باشند یمراسم نماز را انجام دهند، حت یستیشان آنها با یعنوان مثال هر روز از زندگ

او ،  يبرا. آدم به گذشته اش برگردد ستیکه ممکن ن داند یاست و م يا دهیفهم اریمرد بس کاساریکه پدر دوبر

را احساس  یقبل یو شادمان یبازگردد همان خوشحال نجایو اگر به ا زمیعز یگذشته است مگمربوط به  یکم دایدروگ

.نخواهد کرد

:دیپرس نیاندوهگ یبا لحن یمگ

که او ما را فراموش کرده است؟ ییبگو یخواه یم ـ

 نیز يرو. ( شد ینم ایما جو کی کینوشت و از حال  یبه ما نامه م نیطور بود او کم تر از ا نینه، نه واقعاً، اگر ا ـ

وقت به  چیکنم که همان بهتر است که او ه یمن تصور م) اش سرشار از ترحم بودند  یچشمان آب. زد  یاسبش چرخ

.برنگردد نجایا

.پاپا ـ

:آنچه در دل داشت پرداخت حیزد و به تشر ایدل به در يپد

تو، رازت را . یرا بفهم نیکه ا دهیآن رسوقت  ،یفکر کن شیکش کیکه به  ستین ستهیتو شا يبرا ،یگوش کن مگ ـ

تو مسائلت را با من  یبرده باشد ول یبه احساس تو پ يگریکنم کس د یو تصور نم يدر دلت نگه داشته ا یبه خوب

فکر او  یستیحاال از من بشنو تو با. است یقدر هم کاف نیهم یول ستند،ین ادیآنها ز ست؟یطور ن نیا ،یکن یمطرح م

کرده و ابداً قصد ندارد آن را نقض کند، و  ادی يسوگند وفادار سایکل شگاهیدر پ کاساریپدر دوبر. یکن را از سر به در

شناخته و هنوز هم به  يکوچک بوده ا یلیکه خ یاو تو را از هنگام. او اشتباه است زیبرداشت تو از رفتار محبت آم

.یکند مگ ینظر به تو نگاه م نیا
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:در دل فکر کرد يپد. کرد ینم انیرا ب یاحساس چیچهره اش ه. نداد یپاسخ یمگ

.است یحقا که دختر ف ـ

:گفت جانیپره یبا لحن یبعد مگ يا لحظه

حالت  یول. شد یاگر من امکان صحبت با او را داشتم حتماً مجاب م.را کنار بگذارد یشیتواند حرفه کش یاو م یول ـ

قانع کننده تر از سخنان  اریو آن را بس ردیاش را بپذ دهیقنتواند ع یاز آن بود که مگ اتریگو يچهره پد شانیپر

.افتیخود، هر چند پرحرارت 

 یاکنون در مدرسه باش یستیتو با. میپرداز یم یگزاف ينقطه دور افتاده بها نیدر ا یآه خداوندا، ما با زندگ یمگ ـ

 یول. فرستادم یم یدنیبه س لیادامه تحص يدو سال برا يزودتر مرده بود، من تو را الاقل برا يو اگر عمه مر. دخترم

او سخنانش را . ( کوچکم یمگ. تو را به خاطر سن ات مسخره کند یخواهم کس یشده و من نم رید یلیخ گریحاال د

او قصد نداشت . دیبخش یبه آن م يتر دیفاصله دار که حالت خشونت روشن تر و شد یادامه داد، با کامات متیبه مال

:بردارد انیتوهمات دخترش را از م شهیهم يبار و برا کی دیکوش یم یسنگدل باشد ول

. یرا درك کن نیا دیبا. تواند حرفه اش را رها کند  یاو هرگز و هرگز نم. است شیکش کی کاساریپدر دوبر ،یمگ ـ

.او مقدس است و باشکوه تر از آن است که بتواند آن را نقض کند مانیعهد و پ

 تیاو نخست با قاطع يتواند دوباره به عقب برگردد و مافوق ها ینم ردیگ یم شیپراه را در  نیا يمرد یوقت

 ادیسوگند را  نیکه ا يمرد. گذارد یقدم م یداند در چه راه یتازه کار م شیکه کش نیکنند از ا یحاصل م نانیاطم

را بسته و هرگز آن را  قثایعهد و م نیا کاساریوبرپدر د. تواند آن را نقض کند یداند که نم یشبهه م یکند ب یم

فکر کردن به پدر  يبرا يبهانه ا چیبه بعد ه نیو از ا ،یمگ یدان یرا م زیحاال همه چ)  دیآه کش. ( نخواهد شکست

.يندار کاساریدوبر
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 يشده بود هنوز سرد رهیجوان خ شیگفت و نگاهش که بر صورت کش یسرد سخن م یبا لحن کاساریدوبر پدر

:بود يو سخت بر زبانش جار قیدق یو سخنان داد یرا نشان م يشتریب

تصور . ستیخواستار شده است، ن شانشیاز کش حیمس یسیحضرت ع قیآنچه که خداوند از طر ستهیرفتار شما شا ـ

از طرف اسقف مافوق شما، شما را محکوم  یستیمعذالک من با یول. دیدان یکنم که خودتان آن را بهتر از ما م یم

شما . دیاو بحث کن ماتیها و تصم هیکه در باره توص ستیو به عهده شما ن دیاو باش عیکامالً مط دیشما اجبار دار. کنم

به  شتریب ایدر دن زیاز همه چ یستیرا که با سایکل یو به طور کل یکه شخص خودتان و حوزه مذهب دیفهم یم قتاًیحق

با عظمت و شکست  دیکه ادا کرده ا يوفادارو  یسوگند پاک د؟یافکنده ا ینادرست تیدر چه موقع دیبند باش يآن پا

 میما مصمم یول. دید دیمسلماً شما هرگز دوباره آن زن را نخواه. است ینابخشودن یاست و نقض آن، گناه ریاپذن

صورت گرفته تا شما  یاقدامات نیبنابرا. میده ياری دیدار شیغلبه بر وسوسه تان در پ يکه برا یکه شما را در تالش

Darwiنیدارو يسایخدمت در کل يارا فوراً بر n( ) به  ریالس عیامشب با قطار سر. میبفرست یشمال نیرزمدر س

Briزبانیبر sbane( ) چیالنگ ر یرفت و از آنجا راه دیخواهLongreach( ) يمایشد و سپس با هواپ دیخواه 

Gantگانتاس as( ) شما هستند و آنها  ياسباب ها مشغول بستن یدر حال حاضر اشخاص. رفت دیخواه نیبه دارو

اکنون همراه پدر جان. دیبرگرد سایکل نیندارد که به ا یلزوم نیبنابرا. خواهند برد ستگاهیشما به ا کترا قبل از حر

John( ) یخاطر و دلگرم یتسل يپدر جان برا. دیو تا هنگام حرکت قطار در آنجا بمان دیو دعا کن دیبه نمازخانه برو 

.دیمرخص شو دیتوان یحال م. خواهد کرد یهمراه نیوشما را تا دار

 شیکه کش یرا با دختر جوان گریگونه مالقات د چیو محتاط بودند و امکان ه شیدوراند اریبس يادار يها شیکش

 تیدر آن جا بر پا کرده بود و وضع ییحادثه غوغا. او نگذاشته بودند يبود برا دهیجوان به عنوان معشوقه برگز

از هم  شیکش. بماند یباق دیو ام میبکشد، و در ب تظارتوانست ان یاو م. و اما دخترك . آورده بود شیپ يردشوا اریبس
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کرده بود، قرار داشت و پس از آن، همه  افتیدر دیاک یتحت نظر پدر جان که دستورات نیبه دارو دنیاکنون تا رس

دختر هرگز . ممنوع بود شیبا خارج برا یتباط تلفنشد و هر گونه ار یفرستاد باز م یم نیکه او از دارو یینامه ها

قبل  يآباد نیآخر نیدر دارو نیهم چن. دانست که او کجاست و او هرگز نخواهد توانست مطلعش گرداند خواهدن

 یاو ناگسستن مانیپ. گذاشتند  ینم یباق شیدوباره برا یامکان لغزش نیبودند و بنابرا ابینا باًیزن ها تقر ریاز کو

به  سایکل ردیتوانست جلو دلش را بگ یبود که نم فیضع راگر او آن قد.  ابدی ییتوانست از آن رها یهرگز نمبود و 

.گرفت یکار را به عهده م نیا شیجا

کارش را ترك کرد و به اتاق  زیکه بر او گماشته بودند، پدر رالف م یخطاکار و سگ نگهبان شیکش متیاز عز پس

که کمر و عرق  گرید یمذهب کیاو  کیاش لم داده بود و در نزد یشگیدر مبل همدارك  یاسقف کلون. رفت گرید

موجود  کیتند،  یباشکوه و چشمان آب دیسف ییبلند قامت با موها ياسقف، مرد. داشت نشسته بود یبنفش رنگ نیچ

و الغر اندام بود و کوتاه قد . داد یرا نشان م نیاو کامالً عکس ا همانیظاهر م. سرزنده بذله گو و خوش خوراك بود

 دهیکش اضتیبا خطوط برجسته و ر يچهره ا. زده بود رونیاو ب نیعرق چ ریرنگ از ز يقهوه ا نادریچند تار مو

.بود رهیو چشمانش درشت و ت. انداخته بود هیبر آن سا شیر يو کدر که دانه ها رهیت یداشت و پوست

از پدر رالف  شتریسه سال ب یعنیسال داشت  39اقع او در و یزد ول نیشد تخم یسال م 50تا  30 نیاو را ب سن

.کاساریدوبر

:گفت ییبا خوشرو اسقف

باالخره  ایآ. اورندیب گرید يچا يکه قور میاتفاقاً قصد داشتم بگو. با من پسرم دیبا من بنوش يچا یو فنجان دینیبنش ـ

شود؟ مانیز کرده اش پشکه ا دیمورد سرزنش قرار ده يو طور دیجوان را مرخص کن شیکش دیتوانست

:رالف به طور خالصه اظهار کرد پدر
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.جنابیبله عال ـ

و  یصورت يژله ا ینیریش ار،یخ چیمملو از ساندو يبا بشقاب ها يزیسوم نشست که در کنار آن م مکتیبر ن او

لب  ینیچ ينقره و فنجان ها يچا سیمربا و خامه، سرو يحاو ستالیکریگرم، ظرف ها يکره ا يکلوچه ها د،یسف

:مالقات کننده گفت. قرار داشت ف،یظر ییطال

مان همان،  يکه ما با وجود مقام معنو رفتیپذ دیبا یقابل تأسف اند ول نیچن نیا ییاتفاق ها زیدوست عز ـ

دارم و امشب دعا خواهم کرد  چارهیب شینسبت به آن کش یقیعم يمن احساس همدرد. میهست فیموجودات ضع

.را تکرار نکند شیخطاها گریرا به او عطا کند تا د که خداوند قدرت الزم

به  ایاسترال يسایپاپ را در کل ندهیبود و سمت اسقف نما ییایتالیا. گفت یسخن م گانهیو لهجه ب میمال یبا لحن او

Viورکزه ینیکونت ياسکاربانزاد ویتوریعهده داشت و نامش و t t ori o Scarbanzadi Cont i ni( -

Verchese امر از او مهم  نیبود و ا کانیبا وات ایاسترال یسران مذهب انیروابط م ينقش حساس او برقرار. بود (

پس  یول. متحده بفرستند التیبود که او را به ا دواریسمت، البته ام نیقبل از ا. را ساخته بود یمذهب تیشخص نیتر

پراکنده  تیاگر به واسطه جمع نیسرزم نیخوب است، ا اریاو بس يبرا زین ایداد که استرال صیاز تعمق و تفکر تشخ

را در خود  يشتریب يها کیشد در عوض به نسبت، کاتول یمحسوب م يکوچک تر نیسرزم ع،یوس ياش در قاره ا

 کی يآمد و برا یبه حساب نم یبودن تنزل اجتماع کیزبان، کاتول یسیانگل يداده بود و بر خالف مملکت ها يجا

 يکمک ها سایثروتمند بود که به کل یشد، به عالوه ملت یمحسوب نم ینقطه ضعف لیوک ایجاه طلب، تاجر  استمداریس

.بسپارد یبه دست فراموش ایآن نبود که رم او را در مدت اقامتش در استرال میجهت ب نیکرد و به هم یم یفراوان
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دارك که بر پدر رالف  ینفنجانش نه بر اسقف کلو ییلبه طال ينکته سنج بود از باال اریبس يپاپ که مرد ندهینما

 ندهینما یول. نبود یداشت شک شیبه کش یدارك توجه خاص یکه اسقف کلون نیدر ا. شده بود رهیخ کاساریدوبر

آن  ایاسترال يرلندیا يها شیکش نیا کرد؟ یابیرا ارز يمرد نیشود چن یکه چگونه م دیپرس یپاپ از خودش م

چهره شان باال نگاه دارد خسته شده  دنید يور بود دائماً سرش را براکه مجب نیاز ا گریقدر قدبلند بودند که او د

و  یو احترام واقع یاز مهارت و آسودگ يا ختهیآم. نقص بود یاش ب یدر برابر مافوق فعل کاساریرفتار پدر دوبر. بود

بود  نید؟ رسم بر اده قیمتفاوت تطب نیچن نیا یو حال چگونه خواهد توانست خود را با مافوق.  یشوخ طبع اهمراه ب

 یمبذول م کاساریبه پدر رالف دوبر یتوجه خاص کانیوات یانتخاب شود ول ایتالیا يسایپاپ از کل ندهینما یکه منش

قادر  شیمافوق ها یعموم دهیبه عکس عق( بود،  زیاش متما یشخص نه فقط به واسطه ثروت شخص نیا. داشت

 ییبلکه به ابتکار و توانا) و هم قصد نداشت آن را به آنها واگذار کندنبودند ثروت او را در انحصار خود درآورند و ا

گرفته  میتصم کانیبود که وات لیدل نیفراهم آورده بود و به هم کیمذهب کاتول روانیپ يقابل توجه برا یخود ثروت

 یپاپ م يم روزگونه زحماتش را ارج نهد و سرانجا نیو ا ندیپاپ برگز ندهیمخصوص نما یبه عنوان منش ابود او ر

 فهیوظ نیزود بود، بنابرا یلیهنوز خ یول. مفتخر سازد ینالیشب کاله قرمز کارد کیرا به  ایاسترال يسایکل ستیبا

 یهمه آنها به نظر م انیو از م. داشته باشد ررا تحت نظ کاساریمانند پدر دوبر ییها شیپاپ بود که کش ندهینما

!داشته باشد يبلند نیبه ا يقد دیمرد با نیچرا ا ینامزدها باشد، ول نیتر ستهیشا کاساریدوبر شیکه کش دیرس

. دینوش یرا م شیمعقول اتخاذ کرده بود چا ریغ یکه سکوت یدر حال دارید نیمشعوف از ا کاساریرالف دوبر پدر

ا کرد و ب يخوددار يگرید زیکوچک برداشت و از خوردن چ چیساندو کیپاپ مشاهده کرد که او تنها  ندهینما

: کرد یبود مطابقت م دهیکه درباره او شن یتدرست با گزارشا نیا د،ینوش ریبدون قند و ش يچهار فنجان چا اقیاشت
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خوب و  لیاتومب کیدهد و تنها نقطه ضعفش در  یاز خود نشان م ياریاش اعتدال بس یشخص يدر عادت ها شیکش

:آرام گفت یپاپ با لحن ندهیخالصه شده، نما عیسر اریبس

کرد؟  هیغرابت را توج نیشود ا یچطور م دیهست يرلندیبه من گفته اند که ا یول. دیدار يفرانسو یرم شما اسمپس ـ

بوده اند؟ ياجداد شما فرانسو ایآ

:تکان داد و گفت يلبخند زنان سر شیکش

Normandiينرماند هیمعتبر از ناح یاسم نیا ـ e( ) است.

Ranulکاساریرانولف دوبر میاز اعقاب مستق من f De Bri cassart( )  ومیگ ارانیاز  یکیهستم که( 

Gui l l aume) فاتح بود.

از پسرانش در آنجا مستقر شد وضع خانواده  یکیاو به اتفاق اربابش در خاك انگلستان فرود آمد و  1066سال  در

Henryمچهار ينهاد و سپس در زمان هانر یها در انگلستان رو به ترق ينرماند یدر زمان پادشاه I V( ) از  یبعض

.دندیرفتند و در آنجا اقامت گز رلندیافراد آن به ا

HenryVIهشتم يهانر یوقت I I( ) به رم و نه به انگلستان  يبر قسم وفادار یرا مبن ومیگ دهیاز پاپ جدا شد ما عق

و القاب خود را از دست  ها نیدر زمان کرامول قانون را وضع کرد ما زم یول میو آن را ادامه داد میمحترم شمرد

را به عنوان پاداش  رلندیا يها نیزم یستیداشت که با ی، مقربان لشار. گاه آنها را به ما باز نگرداندند  چیو ه میداد

 نیکند با ا یم هیها توج یسیها را در برابر انگل يرلندیوجود دارد که نفرت ا لیهزاران دل د،یدان یبه آنها ببخشد، م

 کی يدارا گمبرادر بزر. میماند یو رم باق سایبه کل قیصد یخدمتگذاران شهیهم یول میفقر شداوصاف ما دچار 

Meatمت هیاصطبل مشهور در ناح h( ) بزرگ  زهیجا ای یدرب زهیجا شیاز اسب ها یکی ياست روز دواریاست و ام

.را ببرد یمل
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قدرت را در خود احساس کند وارد  نیر اپسر اگ نیکند که دوم یم جابیا یپسر هستم و سنت خانوادگ نیدوم من

وجود  شهیهم کاساهایمغرورم چون از هزار و پانصد سال قبل بر اریشود من به شهرت خاندانم بس یمناسک مذهب

.داشته اند

.شان را نگاه داشته اند مانیو ظلم و ستم ا دهایکه با وجود تبع یدر خاندان یاسم اشراف کی. بود یواقعاً عال نیا آه

د؟یآ یسم رالف از کجا ما ـ

.جنابیمخفف رانولف است عال نیا ـ

.نمیب یبله م ـ

:گفت د،یبلع یلقمه م کیو آن را با  دیمال یمربا و خامه بر کلوچه م یکه به فراوان یدارك در حال یکلون اسقف

.خواد بود یشما در کنار من واقعاً خال يجا ـ

:کرد و گفت يرالف خنده ا پدر

 يقرار گرفته ام و اگر برا دمیو جد میاستاد قد انیمن در م. جنابیعال دیده یقرار م يمقابل محظورشما مرا در  ـ

او  يعرض کنم که جا جنابیبه آن عال دیاجازه ده. کنم یخاطر م دهیرا رنج يگریآن د میسخن بگو یکی يخشنود

پاسخ  ده،یسنج یپاسخ. هستم گرید جنابیکه مشتاقانه حاضر به خدمت آن عال یخواهد بود در حال یمن خال يبرا

فوق العاده و رنگ  ییبایبر خالف ظاهرش با ز یمنش نیورکزه فکر کرد که ا ینیکونت ياسقف د. استمداریس کی

کرد و نگاه گمگشته اش بر  اریپدر رالف دوباره سکوت اخت. مناسب او خواهد بود اریبس ،یعال کلیشاداب و ه يرو

کرد و حالت چشمانش را  یرا که مورد سرزنش قرار داده بود در نظر مجسم م یجوان شیکش او. ماند رهیخ زیم

امر در  نیخداوندا ، اگر ا. آورد  یکند به خاطر م یتواند با معشوقه اش خداحافظ ینم یکه دانسته بود حت یهنگام

 رونیب دیکوتاه رو سف از رابطه طانهمحتا يشد با رفتار یم شهیافتاد؟ هم یم یآمد چه اتفاق یم شیپ یمورد او و مگ
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به آنها بر  سایو دور از قلمرو کل التیکه هنگام تعط ییفقط به زن ها شیباشد، اگر کش یتوانست دائم یم نیآمد و ا

.ماند یگاه از نظرها پنهان نم چیه داریو پا يرابطه جد کی یکرد، ول یخورد اکتفا م یم

آورد او  یکه بدنش را به درد م یطوالن يازخانه و سجده اسرد نم نیبود که فقط زانوزدن بر سنگفرش مرمر یلحظات

بشتابد و مدام با  دایسوار گردد و به دروگ یگیداشت که بر قطار ساعت ساعت بعد به مقصد ل یامر باز م نیرا از ا

را عوض  زیچ چیرا پاسخ گفته ه یو بوسه مگ سپردهکه خود را به دست ضعف  يکرد که لحظه ا یخودش تکرار م

که  ییایدن. متفاوت و گمراه کننده قدم ننهاده بود يایبود و او به دن يتصور يزیچ یه است، که عشق او به مگنکرد

کرده باشد و در ذهنش  رییتغ يزیچ نیکه کوچک تر ردیخواست بپذ ینم راینداشت ز ییاش جا هیدر احساس اول

او  یول. راند یکرد از خود م یجسم را نقض مت نیکه ا یتیرا حفظ کرده بود و هر گونه فکر و رؤ دكکو یمگ ریتصو

 یانتزاع یاو حالت ییدر گذشته تنها. تر شد بیبلکه حادتر و مه افتین یکرد به مرور دردش نه تنها آرامش یاشتباه م

اسم  کی ییتنها نیدر حال حاضر ا یکند ول پررا  شیبتواند خالء زندگ يگریکرد که موجود د یداشت و او تصور نم

.یمگ ،یمگ ،یمگ ،یداشت مگ

نگرد و چشمان درشت و  یبه او م رهیورکزه خ ینیآمد مشاهده کرد که اسقف کونت رونیب ایکه از عالم رؤ یهنگام

 یپدر رالف باهوش تر از آن بود که حالت د،یرس یدارك به نظر م یتند کلون یآب ينافذتر از مردمک ها اهشیس

 لیبه همان اندازه نافذ به مافوقش تحو یو نگاه. ه از خود نشان دهداش نشد یباعث دلتنگ زیچ چیکه ه نیبر ا یمبن

گناه  نیدارد و ا یاندوه یهر آدم دیخواهد بگو یکه م دیرس یبه نظر م. سپس لبخند زد و شانه باال انداخت . داد 

.را به خاطر آورد یکه آدم غم ستین

:دیپرس ریدلپذ ییمنصب دربار پاپ با صدا صاحب

شما وارد نکرده؟ يها يگذار هیبه سرما يها لطمه ا متیق یتنزل ناگهان. پسرم منیبب دییبگو ـ
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تصور . بازار نشده یثبات یوجه دستخوش ب چیبه ه تدیمیل چریم. جنابیعال ستین یگونه نگران چیه يجا نجایتا ا. نه ـ

مانند  دایالبته ملک دروگ. وارد آمده  يادیخانم کارسون لطمه ز هیثبات تر از سرما یب يها هیکنم به سرما یم

تر از آن بود که تنها در  شیخانم کارسون دور اند یآمده ول نییپشم پا متیچون ق. گذشته سود نخواهد داشت

 دیمن دوره، دوره خر دهیمعذالک به عق. داد یم حیو استحکام فلزات را بر آن ترج. کند يگذار هیسرما يدامپرور

ها در حال حاضر به  متیق. بزرگ يخانه و ساختمان در شهرها دیه بلکه خرنه فقط در حوم. منقول است ریاموال غ

 میآنها بپرداز دیکنم اگر از هم اکنون به خر یمن تصور م. خواهند کرد یهستند و الزاماً ترق نییپا يا رهطور مسخ

.افتیخاتمه خواهد  يبحران باالخره روز نیا. میبر یم يادیاستفاده ز ندهیآ يدر سال ها

 يسایکه کل قتاًیحق. داشت شیتاجر را با خو کیبود بلکه جوهر  استمداریس کینه تنها  کاساریگونه پدر دوبر نیا به

.وجه عمل کرده بود نیرم با به کار گرفتنش به بهتر

نهم فصل

که  یی، آنها انداخته بود هیسا ایبر تمام استرال يکار یب. بحران رو به رو شد جیبا نتا دایو دروگ. دیفرا رس 1930 سال

دادند و در  یشان ادامه م یامکانش را داشتند ، از پرداخت اجاره خانه سر باز زدند و بر طبق معمول به روال زندگ

که به حال خود رها شده  یهمسران و فرزندان. شد ینم دایکار پ هک رایشتافتند ز یکار به هر سو م يجست و جو

 یم لیتشک یطوالن يصف ها یدولت نهیکمک هز افتیدر يدند و براچادر زده بو يشهردار يها نیزم يبودند، رو

آن  فگذاشته و چار طر ییدار و ندار مختصرشان را در پتو. پدران و همسران در جاده ها به راه افتاده بودند. دادند

بودند  دواریو ام. شدند یم گرینقاط د یکار، راه يگره زده و توبره را بر دوش گرفته، و به جست و جو یرا با طناب

.کنند ریراه ، شکم شان را س نیکه الاقل بتوانند در امالك ب
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در  يارزان بود و پد ییمواد غذا متیق. بود یدنیس يروها ادهیپ يرو دنیباز هم بهتر از خواب يمرکز یبه نواح رفتن

 افتی یحضور م ادیهر کس در دروگ. پر و سرشار شدند يکرد که به زود رهیآنقدر آذوقه ذخ دایدروگ يانبارها

.کند متیپر از آذوقه از آنجا عز سهیو ک ریتواند با شکم س یمطمئن بود که م

 یم ریگرم س يبار که شکم شان از غذا کی. شدند یگذشتند دائماً عوض م یکه از آن جا م یآن که ولگردان بیعج

ادامه  زیداند چه چ یخدا م افتنی يشدند و به راه خود برا یم گرینقاط د یکردند، راه یم افتیدر يشد و آذوقه ا

.نقطه توقف کنند کیدادند و ابداً حاضر نبودند در  یم

. کرد یم رینا پذ هینگون بختان را توج نیا يکه ولگرد يزینواز نبودند، چ همانیم دایمانند دروگ هیامالك ناح همه

ترشان موفق به زنده ماندن  شیب. هندکرد که به سفرشان ادامه د یو نداشتن هدف آنان را وادار م يقرار یب دیشا

سپردند تا  یمردم آنها را در همان محل به خاك م دش یمردند و اگر اجسادشان کشف م یها م یشدند، بعض یم

.نشوند یوحش يطعمه کالغ ها و خوك ها

و اسلحه احوال استوارت دوباره شغلش را در خانه از سر گرفت  نیدر ا.و دور افتاده بود  عیوس يمرکز نیسرزم

نه نفر مجرد را استخدام کرد که  يشدند و پد یم افتی یدامداران خوب به آسان. در آشپزخانه بود کینزد شهیهم

را  ییپول ها یف. نبود يدر محوطه ها اجبار ستوارتحضور ا نیبنابرا. در ساختمان کهنه اقامتگاه مردان مجرد باشد

پنهان کردن گاو صندوق ساخت و  يبرا يد و استوارت قفسه اکه در گوشه و کنار خانه پخش بود، جمع و جور کر

پروراندند کم  یدر سر م یسوئ اتیکه ن ییولگردان آنها نیا انیدر م. آن را در پشت محراب نمازخانه قرار داد

دورافتاده  يها ابانیدر صحرا و ب یزندگ رایبزرگ بمانند ز يدادند در شهرها یم حیولگرد ترج ندزدا. بودند 

متوجه زنان منزلش  يخواست خطر یکه نم نیرا از ا يپد یحال کس نیبا ا. آورد ینم شیمقاصد آنها پ يبرا فرصت

را به آن  ابینا يآدم ها توانست یو م دیرس یتا دوردست ها م دایشهرت ملک دروگ. باشد مورد سرزنش قرار نداد
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بهار و  یمرطوب بودند و در ط یو بعضخشک  یآمد بعض يدیشد اریبس يزمستان طوفان ها نیدر ا. طرف بکشاند

.دندیسر کش شهیبلندتر و پر پشت تر از هم دایدروگ يکه علف ها دیآن قدر باران بار يتابستان بعد

آشپزخانه خانم  زیکه پشت م یدر حال. کردند یرا دنبال م يدروس مدرسه مکاتبه ا يبه دشوار یو پاتس مزیج

خانم  یول. کردند یم یپرحرف ویورویر يشان در مدرسه شبانه روز هندیوقفه در باره آ ینشستند ب یم تیاسم

ها بود فوراً به  یکیکه او در آن نزد یکرد که آنها هنگام یگونه بحث ها چنان رو ترش م نیا دنیاز شن تیاسم

.دادند یخاتمه م دایاز دروگ متیصحبت شان درباره عز

برشته  دیکامالً خشک و آن قدر در نور خورش دندیرس ین مزانوا يکه تا باال ییعلف ها. خشک دوباره آمد يهوا

و  اهیس نیزم يدر دشت ها یکه به واسطه زندگ یمردان. شدند يشکننده ا ينقره ا يبه ساقه ها لیشدند که تبد

انداختند و هر  یشده بودند، شانه باال م ختسرس ،یگرفته تا خشک لیو مصائب گوناگون از س يو بلند یپست دنید

بود  نیمهم ا. دندید یآنها درست م. آمد یبود که به حساب م يتنها روز ییکردند که گو یان به شدت کار مروز چن

توانست آمدن باران  یکس نم چیه. ادامه داد یهر چند هم که دشوار بود به زندگ يزیدو دوره حاصلخ نیکه بتوان ب

 شیدر دراز مدت پ ندهیآ يقادر بود درباره آب و هوا ـ جونز گوینیبه اسم ا زبانیبر یاز اهال یکی. کند ینیب شیرا پ

بنا  يدیخورش يلکه ها تیاز فعال دیدرك جد کی هیخود را بر پا اتیاو فرض. ارائه دهد یحیصح باًیتقر يها ینیب

فقط به آنچه که  اهیس نیزم یاهال. کرد ینم نااو اعت يبه گفته ها ی، کس اهیس نیزم يدر دشت ها یول. کرده بود

.گفت اعتماد داشتند یبه آنها م تعیطب

علف که همچنان انبوه و  یول. دوباره ظاهر شد دیشد ییخشک همراه سرما يطوفان ها 1933زمستان سال  یط

 يمختصر برا ییتسال دیرس یشد، تعداد مگس ها کمتر از معمول به نظر م یباشکوه بود مانع بلند شدن گرد و غبار م

اوروك  گینیخانم دوم دند،یلرز یبه خود م يزیه از فرط سرما به طرز ترحم انگشده ک ینیگوسفندان تازه پشم چ
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کرد و دوست  یاش را نزد خود دعوت م یدنیکرد و همواره دوستان س یم یزندگ يجلوه ا یب یکه در خانه چوب

ثابت کند که که به آنها  نیا يبرا. نشان دهد همانانشیرا به م دایجالب دروگ يها یدنیاز د یکیداشت به عنوان 

 یطوالن یبحث دارهاید نیاز ا یکیدر . کرد یزندگ شیشد در تجمل و آسا یم زین اهیس نیزم يدر دشت ها یحت

که  نیزمستان مقابله کنند تا ا يبدون پوشش پشم بلند با سرما ستیبا یدرگرفت که م يدرباره گوسفندان الغر

.دیدوباره در دل تابستان پشم آنها برو

فصل بهتر بود و به هر حال پشم، از خود  نیداد، پشم آنها در ا حیتوض همانانیاز م یکی يبرا يکه پدهمان طور  یول

هرالد  گینیمور یدنیسرگشاده در س يمطلب، نامه ا نیبعد پس از اظهار ا یداشت، اندک يشتریب تیگوسفندان اهم

( نامه آن را  سندهیخاتمه به آنچه که نو يبرا یقانون دمجلس خواسته شده بو ندگانیآن از نما یکه ط دیبه چاپ رس

فقط  يپد یناراحت و وحشت زده شده بود ول یلیخ چارهیخانم اوروك ب. بود وضع کنند دهینام) دامداران  یرحم یب

:کرد خانم اوروك را آرام کند گفت یم یکه سع یاز ته دل اکتفا کرد و در حال يبه خنده ا

 يزدن آنها با سوزن ها هیشکم گوسفندان و بخ دنیدر نیها را در ح نیاحمق پشم چ نیباز هم خوب است که ا ـ

از  يتصور نیمردمان شهرها کوچک تر گینیخانم دوم دیاصالً نگران نباش. است دهیبزرگ مخصوص نخ پشم ند

دان فرزن ییشان که گو واناتیآنها و ح یگتوانند به خود اجازه دهند نسبت به زند یدهات ندارند و نم یاهال یزندگ

که محتاج  دینیب یرا نم يبچه ا ایگاه مرد، زن  چیمتفاوت است و ه یجا زندگ نیا. آنها هستند اظهار ترحم کنند

 یشان توجه و نوازش خاص روا م یاهل واناتیهمه اشخاص که به ح نیبا ا. ردیدستش را نگ یکمک باشد و کس

.کرد قیرا بلند کرد و گفته او را تصد سرش یف. رندیگ یم دهیشان را ناد عانکمک همنو يدارند، تقاضا

است و  ادیجا گوسفند ز نیدر ا میستیقائل ن یفراوان ارزش يها زیچ يگاه برا چیما ه. زیاو حق دارد ، دوست عز ـ

.در شهر آدم
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. در گرفت يدیکرد ناگهان طوفان شد یم دیمحوطه دورافتاده بازد کیاز  يکه پد یماه اوت در حال ياز روزها یکی

نشست،  گالیدرخت و کی ریبست و به انتظار آرام گرفتن طوفان در ز یشد و اسبش را با دقت به تنه درخت ادهیپاو 

که او قصد داشت به  یچسبانده بودند و گوسفندان گریو خود را به همد دندیلرز یپنج سگ او از ترس به خود م

شدت آن قدر ادامه  يشدند، طوفان با منتها یکوچک به اطراف پراکنده م يانتقال دهد در دسته ها يگریمحوطه د

را گرفت و چشمانش را بست و به دعا  شیجلو آمد او گوش ها يسر پد يتا سرانجام مرکز آن درست تا باال افتی

چوب خشک در  يادیمقدار ز گالیو زانیآو يکه او نشسته بود در پناه شاخه ها ییجا یکیدر نزد. خواندن پرداخت

اسکلت  دیرس یاز دوازده متر م شیکه طول تنه لخت آن به ب یپتوسیو در مرکز آن درخت اکالعلف ها پراکنده بود 

 دیبسته اش آن را د يوجود پلک ها اکه چشمان او ، ب زیرنگ و ت یآب يناگهان جهش شعله ا. وار سر برافراشته بود

گرد و  انیافتاد ، سرش در م نیمبر ز دیانفجار شد ریتحت تأث ییعروسک مقوا کیپراند و مانند  يو او را از جا

افتاد که در  ییشعله ها نی، آن وقت چشمش به آخر ندازدیبه اطراف ب ینگاه افتیخاك فرو رفته بود و جرأت 

از آتش مبدل  یبه ستون میدرخت عظ. دینورد یرا در م پتوسیسراسر تنه درخت اکال گشرن یو ارغوان یپرتو نور آب

هم زمان شعله ور  شهیو تنه و ر دهیخشک يشاخه ها. رفت یفراتر م اریکش هم بسآن از نو يشده بود که شعله ها

شعاع بزرگ  لحظهو هر  دیچرخ یوزش باد م ریو در ز دیکش یآتش از وسط آن زبانه م يشده بودند و شراره ها

که در  یغآتش گرفت و صم زین گالیدرخت و. فرصت نکرده بود اسبش را باز کند یحت يپد. داد یم لیرا تشک يتر

و  دیغر یم شیپا ریمبدل شده بودند و علف ز ییدرختان به شعله ها. تار و پود آن بود تنه اش را به انفجار کشاند

.سوخت یم

 یکه نم یزبان بسته در حال وانیتوانست بگذارد ح یاو نم. و قلبش فشرده شد دیاسبش را شن ههیش يصدا او

 وانیح. شد لیتبد انیآدم ادیفر هیشب ادیو زوزه اش به فر دیکشزوزه  یسگ. توانست فرار کند در آتش بسوزد
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که قصد فرار داشتند  گرید يسگ ها. سوزان فرو افتاد نیسپس بر زم د،یرقص یکه م ییجست گو ياز جا يلحظه ا

سگ ها شروع به . رفت  یم يو پرنده ا وانیتر از هر ح عیسر یباد وحش ریکه ز افتندی یخود را در محاصره آتش

تواند اسبش را نجات دهد شراره  یم قیکرد که از چه طر یبود و فکر م ستادهیکه او ا یدر حال. کردند دنیزه کشزو

.سوزد یم شیدر کنار پا یطوط کیکه  دیانداخت و د نیاو نگاهش را بر زم.  رفتگ شیاز آتش به موها يا

او، نه  ينه برا ست،یاز آن جهنم موجود ن زیگر يبرا يگونه مفر چیو ه دهیفرا رس انشیکه پا افتیدر يپد ناگهان

او آتش گرفت و  یکیدرخت خشک در نزد کیکرد  یفکر در ذهنش خطور م نیکه ا يدر لحظه ا. اسبش يبرا

تحت  شیموها یشد و درخشندگ اهیچروك برداشت و س يپد يپوست بازو. مبدل شد قیصمغ آن به حر رهیش

از  يریچون آتش مس دیدر آ فیگدازتر از آن است که به توصجان یچنان مرگ. خاموش شد يتندتر یدرخشندگ

که  نیکنند تا ا یمقاومت م يشتریهستند که مدت زمان ب ییکند و مغز و قلب از اعضا یم یخارج به داخل بدن ط

 يادهایاز فر کیزد و هر  یو نعره م دیچیپ یگر گرفته به خود م يابا لباس ه يپد. اندازدیآتش آنها را از کار ب

.اسم همسرش: کرد یاسم را تکرار م کیحشتبارش و

رها کردند و با  اطیرا در ح شانیآنها اسب ها. بروند دایموفق شدند قبل از شروع طوفان به دروگ گریمردان د همه

 نیدلنش یبود و آتش ییکه غرق روشنا یدر سالن ف. پناه بردند يکارگر يساختمان ها ایشتاب به داخل خانه بزرگ 

 يمثل سابق برا گرید. باد سپرده بودند  يها نالهکرد، پسران گوش به  یم يجلوه گر یو صورت دیسف يدر بخار

 چی، همراه با انبوه ساندو يدر بخار پتوسیاکال زمیتند و گس سوختن ه يو بو. رفتند ینم رونیهجوم طوفان ب دنید

آرامش را  نیو ا. داشت ینگاه م شانیر جابعداز ظهر قرار گرفته بود آنها را س يچرخدار چا زیکه بر م ینیریو ش

 يها یکینزد. ها به خانه باز گردد يزود نیبتواند به ا يکس انتظار نداشت که پد چیه. افتندی یم نیدلنش اریبس
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که همه خانه ها  نیبا ا. دیکش یبه راحت یابرها به سمت مشرق دور شدند، هر کس به طور ناخودآگاه نفس 4ساعت 

.و قرار داشت امطوفان خشک بشود آر نیبودند ممکن نبود که در حمجهز  ریبه برق گ

اثرات  نیخواستند آخر یم قتیدر حق یهوا بخورند ول یخواهند کم یبرخاستند و ادعا کردند م يو باب از جا جک

:کرد گفت یغرب اشاره م يکه با انگشتش به سو یباب در حال. ترس را از خود برانند

.نگاه کن ـ

از دود زردرنگ در هوا پخش شده بود  يکه محوطه را احاطه کرده بودند توده ا ییر فراز درخت هادوردست ب در

در اهتزاز  یدقیدرست مانند ب افتی یبرش دار آن گسترش م يو کناره ها. شد یتر م عیلحظه به لحظه وس ییکه گو

.باد

:زد ادیرساند فر یکه با شتاب خود را به تلفن م یدر حال جک

.بزرگ يآه خدا ـ

:دیکش ادیفر یگوش در

...رخ داده دایبزرگ در دروگ اریبس يآتش سوز کیآتش، آتش،  ـ

خط بودند و  يکه رو یو کسان یگیبه مرکز تلفن ل نیاز ا شینبود که ب یاجیاحت. گذاشت  شیرا سر جا یگوش سپس

.داد شتریب حیداشتند توض یرا بر م یزنگ گوش نیبا اول

ها در  يریاز هنگام ورود کل يگونه آتش سوز چیکه ه نیبا ا. شتافتند رونیبه ب یبهت زدگ يبعد از لحظه ا پسرها

 شانیشتافتند و کارگران از خانه ها شانیپسرها به طرف اسب ها. دانست چه بکند یرخ نداده بود هر کس م هیناح

دود . کرد میآنها تقس نیب يرچه اپا سهیبود و ده ها ک هاز انبارها را باز کرد یکیدرب  تیخانم اسم. ختندیر رونیب

دامن بلندش را  یف. کرد  یم دیمرکز ملک را تهد يآتش سوز. دیوز یرفت و باد از آن طرف م یدر مغرب باالتر م
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که قادر بودند  یهمه اشخاص. دیبه سمت اصطبل دو یمگ افتنی يکرد و سپس برا ضیتعو يپد ياز شلوارها یکیبا 

 گیآتش را تند کرد و خدمتکارها د تیدر آشپزخانه ، خانم اسم. انستند کمک کنندتو یم رندیدر دست بگ يا سهیک

.آوردند نییبود پا زانیرا که از سقف آو یبزرگ يها

:گفت تیاسم خانم

و کت هم همراه تو خواهد آمد و به  ریرا بگ يانبار دیکل ایب ینیم. میگوساله کشت کی روزیچه خوب شد که ما د ـ

 ریکنم نان ها را ز یکه من راگو را درست م ینیبعد هم در ح. دیاوریآبجو و رم موجود است باال ب رهیاتفاق آنچه ذخ

.دیعجله کن د،یخاکستر بگذار

و  یبر پشت آنها بگذارند، مگ نیحاضر بودند ز یکردند و به سخت یاز اثر طوفان ، دود را احساس م یها عصب اسب

 یشد آنها را مهار کرد در حال یآسان تر م اطیدر ح رایبرانند ز لهیطو را به خارج از لیمجبور شدند دو اسب اص یف

.دندیرسسر  یگیبود، دو کارگر از ل ریبا اسب کرند درگ یکه مگ

.دیبه ما بده سهیآتش، آتش خانم، چند تا اسب و ک ـ

:گفت یمگ

.آتش نگرفته باشد یکس دوارمیخداوندا ام. اطیآه آنجا در آن طرف ح ـ

رفته بودند و دو تازه وارد به  شیپ قهیباب و کارگران پنج دق. گرفتند  تیها را از دست خانم اسم سهیمرد ک دو

کرده بودند به طرف رودخانه تاختند، از آن گذشتند و  نیکهباالخره اسب ها را ز یو ف یمگ. دنبال آنها روان شدند

پر کرده بود، »  زابیسرخ« خزن دار را از آب م ونیکام کهبه دنبال آنها تام باغبان . به سمت پرده دود شتافتند

 یبود ول زیناچ اریخاموش کردن آتش بس يآن مقدار آب برا تیدر آن وضع. موتور را روشن کرد و به راه افتاد

 یکه جلوتر از همه از نهر م یتام در حال. نمود یبر آدم ها الزم م یها و آب پاش سهیمرطوب نگاه داشتن ک يبرا
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آن منطقه . دورتر از آن نظر انداخت یو کم یو ساختمان خال يشکاریبه سمت عقب ، به ساختمان پ يلحظه ا ت،گذش

به  ریتام پ. بودند کیبه درختان کنار رودخانه نزد یکه مواد سوزاندن به حد کاف ینقطه ضعف ملک بود ، تنها مکان

کنار رودخانه را عقب  ییو سرباال عبور کند ابتکان داد و موفق شد از گرد يمصممانه سر. طرف غرب نگاه کرد

در گلوگاه رودخانه، . آمدند یتوانستند آتش را در محوطه ها مهار کنند و باز م یمردان هرگز نم. عقب باال برود

سپس . ساختمان کرد يآب به رو دنیاو شلنگ را به مخزن وصل کرد و شروع به پاش يشکاریدرست در کنار خانه پ

سه ساختمان آن چنان از آب . توانست بکند یبود که م يکار نیبهتر نیا. انجام داد گریدو خانه د اعمل را ب نیهم

.رفته بود انیاشباع شده بودند که احتمال آتش گرفتن شان از م

 یسوختگ يسمت غرب باز هم انبوه تر شدند و بو دکنندهیتهد يراند، ابرها یم یدر کنار اسب ف یکه مگ یحال در

 ییکه پا به فرار گذاشته بودند در گله ها یواناتیشد و ح یحکمفرما م یکیتار. تر شد دیو شد آورد تندتر یکه باد م

وحشت زده، شتر  ي، گرازها، گوسفندان و گاوها روهاکانگو. دندینورد یفشرده، محوطه ها را در م شیاز پ شیب

.مرغ ها ، کوآالها و هزاران هزار خرگوش

هر « . رفت متوجه شد که باب دروازه ها را باز گذارده یم شیپ الیب الیب يبه سو»  زابیسرخ« که از سمت  یمگ

 یکم ایزدند  یبود که خود را به حصارها م يحماقت گوسفندان به حد یول. » داشت  یاسم مخصوص دایمحوطه دروگ

آتش پانزده  دند،یرس قیمردان به محل حر یوقت. ندداد ینم صیو راه عبور را تشخ ستادندیا یمانده به درها باز م

خشک و بلند ، و باد  يکه علف ها ینیدر ح. شد یم ادیرا در بر گرفته بود و وسعت آن لحظه به لحظه ز لومتریک

ترسان و لرزان، خشک شان  ياسب ها يداد ، آنها بر رو یانتقال م گریگروه درخت به گروه د کیآتش را از  دیشد

ارتش هم موفق به  کی. بود هودهیمحل ب نیدر ا قیمهارکردن حر. دکردن یبه سمت غرب نگاه م یناتوان بازده بود و 

نجات آنچه که نجات  يبه سمت ساختمان ها برگردند و همه کوشش خود را برا یستیآنها با. شد یکار نم نیا
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آگر آنها اسب . حال جلو رفتن بود رد لومتریبه عرض هفت ک قیاز هم اکنون دامنه حر. رندیاست به کار گ یافتنی

گوسفندان، چه  چارهیب. شدند یکردند خود گرفتار آتش م یخسته شان را با شالق زدن به تاخت و تاز وادار نم ياه

تام هنوز  دندیمعبر نهر، سر رس کهیآب بار انیاسب سواران پس از گذشتن از م یوقت. شد کرد ینم يکار یول فیح

.کنار رودخانه بود يها ساختمانبر سطح  یمشغول آب پاش

:زد ادیفر باب

. دیدیفهم د،یرا ترك کن نجایبه موقع ا یول.  دیکه گرما هنوز قابل تحمل است ادامه ده یاست تام،تا وقت یکار خوب ـ

.ارزش دارد شتریب شهیمشت چوب و ش کیشما از  یزندگ. است دهیفا یقهرمانانه ب اتیعمل

. شتافتند یم دایبه طرف دروگ یگیدر جاده ل يرگید يها لیشد و اتومب یم دهیدر اطراف خانه د يادیز يها لیاتومب

.جمع شده بودند یاز مردان جهت کمک رسان یگروه بزرگ. شد اطیکه باب وارد ح یهنگام

:دیپرس نگیک نیمارت

اوضاع چطور است باب؟ ـ

:گفت دینا ام یبا لحن باب

عرض  لومتریکه پانزده ک يه اآتش در جبه. تر از آن است که بشود مهارش کرد عیوس يکنم آتش سوز یتصور م ـ

 ینه ول ایشود ملک را نجات داد  یم ایدانم آ یمن نم. رود و به سرعت باد همه جا را فرا خواهد گرفت یدارد جلو م

 يبرا یمن که راه. است آماده کند قیحر دیملک خود را که در معرض تهد یستیبا یم يکنم که هار یفکر م

.نمیب یمتوقف کردن آن نم

روم نفرات  یاتفاق افتاد، من م 1916در سال  قیحر نیآخر.  مینداشته ا یبزرگ ياست که آتش سوز يادیمدت ز ـ

 یم یگیل هیناح. ندیآ یهم به کمک م گرانیو د میدار اریآدم در اخت یبروم ما به اندازه کاف لیب لیرا جمع کنم و به ب
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خدا را . مانند که به شما کمک کنند یم نجایاشخاص ا از يدادتع. جمع آورد قیفرونشاندن حر يرا برا ياریتواند بس

 يکه لبخند یباب در حال. میتوانم بگو یاست که م يزیتنها چ نیا. قرار دارد دایشکر که ملک من در مشرق دروگ

:بر لب داشت غرو لند کنان گفت

.است دوارکنندهیشما واقعاً ام يحرف ها ـ

:انداخت گفت یکه به اطراف نظر م یدر حال نگیک نیمارت

پدرتان کجاست؟ ـ

Wiلگایاست او به و قیاو هم مثل بوگال در سمت شرق حر ـ l ga( ) بره جمع  دیتول يبرا شیم يرفته که تعداد

.فاصله دارد قیبا محل حر لومتریدست کم چند ک لگایکند و و يآور

شده باشند؟ قیگرفتار حر یکه اشخاص ستین نیاحتمال ا ـ

.نه خدا را شکر ـ

 م،یکن یم تیرا هدا یجنگ میاست که دار نیلحاظ مثل ا کیاز : کرد یدر راه مراجعت به خانه با خود فکر م یمگ

.الوقوع بیقر یبتیحفظ شهامت و قدرت و خطر مص. آذوقه يکنترل حرکات، گردآور

ن درخت جمع شده بودند شتافتند و دست به کار فرود آورد يبه کمک مردان که در محوطه مرکز يگرید اشخاص

.کردند هیبلند تخل يساحل رودخانه شدند و محوطه را از علف ها کینزد يها

و  یمحل خال نیبا خود فکر کرده بود که چقدر بهتر بود اگر در ا دا،یبه خاطر آورد که هنگام ورود به دروگ یمگ

همه . آتش نبود يبرا مزیانبار ه کیجز  يزیمحوطه چ. دیفهم یآن را م لیاکنون دل یول. کاشتند یدرخت م نیغمگ

در دوران . آورد  یدر عرض شصت سال با آن رو به رو شده بود به خاطر م دایکه دروگ ییها يکس آتش سوز

. نبود که توسعه آن را آسان کند يعلف به اندازه ا رایشد ز یمحسوب نم یگاه خطر بزرگ چیه قی، حر یخشکسال
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 یمهم يها قیبا حر یگیل. کرده بود ياریعلف رشد بس دیشد يها یدو سال بارندگ یکیکه پس از  یدر دوران یول

 تیهدا نگیک نیبرده بود مارت انی، در سراسر راهش از م لومتریصدها ک یرا ط زیهمه چ یمواجه شده بود که گاه

ز بود و ا هیدامدار ناح نیاو که مشهور تر. مانده بودند به عهده گرفته بود دایحفاظت از دروگ يرا که برا یگروه

:گفت نیرا فرونشانده بود چن ياریبس يها قیپنجاه سال قبل حر

چند . همه گوسفندان و درختان ملکم را از دست دادم 1905در بوگال دارم و در سال  نیمن شصت هزار هکتار زم ـ

زمان در آن  رایز. کردم هرگز موفق نخواهم شد یبود که فکر م یزمان. سال وقت گرفت تا بتوانم آن را جبران کنم

.بود نییگاو هم پا متینداشت و ق يادیز متیپشم ق

در مشرق ، آسمان از  یشب بود ول. همه جا را احاطه کرده بود یسوختگ يو بو دیکش یهمچنان زوزه م باد

بعد آنها  یکم. کرد یآمد همه را به سرفه کردن وادار م یم نییروشن شده بود و دود که پا یبیعج یدرخشندگ

. دیچیپ یو در هم م دیجه یم دیکش یمکه در پشت پرده دود زبانه  ییشعله ها. ا مشاهده کردندشعله ها ر نیاول

طرف . کرد یگوش ها را پر م زد،یخ یزده مسابقه فوتبال بر م جانیه انیکه از تماشاچ ییمانند سر و صدا يهمهمه ا

. شد لیقابل نفوذ و شعله ور تبد ریغ يروایو به د. که محوطه را احاطه کرده بودند شعله ور شد یشرق انبوه درختان

و شبح کوچک  ستینگر یزده به آن طرف م رتیبا چشمان ح وانیا يزده بود و از رو خشکشزده  رتیح ،یمگ

.دیبه گوشش رس یف يصدا. خط آتش در حال تالش و جنب و جوش بودند يکه بر رو دید یمردان را م

.وجود ندارد ییتماشا زیچ م،یبوفه بگذار يبه من کمک کن تا بشقاب ها را رو ایب ،یمگ ـ

آنها لنگان . گروه مردان، خسته و درمانده آمدند ن،یدو ساعت بعد از ا. آمد و داخل خانه شد لشیبر خالف م یمگ

.رندیشان را از سر گ تیتا بتوانند فعال رندیقوت بگ یبنوشند و اندک يزیبخورند چ ییآمدند که غذا یلنگان ، م
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 يو رم و آبجو برا يراگو ، نان، چا یکم و کسر نباشد و به حد کاف يزیبودن تا چ دهینتها درجه کوشملک تا م زنان

زنان کار  نیبنابرا. داد یآمد انجام م یکه از عهده اش بر م يهر کس هر کار قیهنگام حر. همه آنان موجود باشد

الزم را  يرویمبارزه با آتش داشتند ن يبرا يترشیب یبدن قدرتگرفتند تا بتوانند به مردان که  یرا به عهده م يآشپز

.برسانند

تلو تلو  یشده بودند و از فرط خستگ اهیمردان که از دوده س. شد یم یخال يگریپس از د یکیمشروب  يها جعبه

 یپر از راگو م ییبزرگ نان را همراه با بشقاب ها يو تکه ها دندیکش یبزرگ آبجو را سر م يها وانیخوردند، ل یم

.رفتند یم قیاطفاء حر دانیرم، به م وانیل نیآخر دنیپس از نوش. دندیعبل

به ترس  ختهیآم یو نگاهش سرشار از احترام. از پنجره آتش را مشاهده کرد یدو آمد و شد در آشپزخانه، مگ نیب

تعلق به آسمان ها  ییگو. رفت در خود پنهان داشت یها فراتر م یکه از همه شگفت يزیچ قیحر. و وحشت بود

.کرده بود احاطهبه طرف مشرق گسترده شده بود و آنها را کامالً  قیدامنه حر. داشت

اکنون . را به او نداده بود دنشیداد که خط نامشخص آتش تا آن وقت اجازه د یم صیرا تشخ یاتیاکنون جزئ یمگ

.و زرد سر بر افراشته بودند دیو قرمز و سف یو نارنج اهیس يبه رنگ ها ییشعله ها

 يشعله ها. دیدرخش یشده بود با جوش و خروش م دهیچیرنگ پ ینارنج يکه در قشر يدرخت بلند اهیس شبح

درخت  کیدر اثر انفجار . شد یزردرنگ از قلب درختان محترق منتشر م یو ضربان دیکش یسرخ رنگ زبانه م

به جان درخت  دیو سف ینارنج يسرخ رنگ و چرخان در محوطه پخش شد و شعله ها ياز جرقه ها یباران پتوسیاکال

.تاب و توان را از آن ربوده بود نیافتاده بود که تا آن هنگام مقاومت کرده بود و اکنون آتش ا

باد،  یناگهان دیتشد. ماند یم یدر ذهن او باق شهیهم يباشکوه در دل شب بود که خاطره اش برا یشینما نیا یبل آه

همه مردان در  رایز. برسانند وانیسقف ا يباال بروند و خود را به رو نیسیزن ها را مجبور کرد که از درخت گل
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قرمز شده بود،  سهیکه با وجود حفاظت ک ییمرطوب با دست و پاها يها سهیآنها مجهز به ک. محوطه گرفتار بودند 

نداشته در برابر گرما تاب مقاومت  یروانیوحشت داشتند که نکند ش نیآتش را سرکوب کردند و از ا يشعله ها

. کرد یغوغا م لیب لیبه طرف شرق در ب يمتر لویجا به جا شده بود و در پانزده ک قیقسمت اعظم حر یول. باشد

در مجاورت ملک واقع  لیب لیب. ملک قرار داشت یمحدوده شرق يلومتریدر شعاع پنج ک دایدروگ یو هست اتیح

.بود و دورتر از آن در شرق، نارنگانگ بود

جز  زیچ چیکه ه دندیهمه فهم افتی رییدر ساعت تغ لومتریبه هشتاد ک لومتریباد از شصت ککه سرعت  یهنگام

 ریبارور را به کو نیزم لومتریو صدها ک ابدیتوانست هفته ها ادامه  یم يو آتش سوز ستین قیباران جلودار حر

 یبه خاطر تالش ب نید و امانده بودن برجا، منازل کنار رودخانه پا يلحظات آتش سوز نیحادتر یط. مبدل سازد

آمد  یو دوباره م دیپاش یآب م وارهایکرد و به د یرا پر م ونشیآدم جادو شده مخزن کام کیوقفه تام بود که مانند 

که اشک در  یتام در حال افتیبه محض آنکه باد شدت  یول. داد یادامه م یکرد و به آب پاش یمخزن را پر م

.قابل نجات نبودند گریاست، خانه ها د هودهیتالشش ب دانست که یم بودچشمانش حلقه زده 

:گفت نگیک نیمارت

. قدر نبود نیکه آتش در مشرق قرار گرفته بود ا یکه سرعت باد، هنگام یو خدا را شکر کن یبهتر است زانو بزن ـ

مردم بتوانند  لیب لیکه در ب دوارمیام ا،یخدا.  میسوخت یوگرنه همه ساختمان ها آتش گرفته بود و ما هم با آنها م

.ببرند رونیجان سالم ب

همه در تمام مدت ، مبارزه را ادامه  نیبا ا یجوان نبود ول گرید نگیک نیرم به او تعارف کرد، مارت یبزرگ السیگ یف

.کرده بود تیرا استادانه هدا اتیداده و عمل
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و احمقانه به ذهنم خطور  یواه يهااز دست رفته فکر زیکردم که همه چ یفکر م یوقت یاحمقانه است ول یلیخ ـ

 زیچ چیمن قادر نبودم به ه. بود یرانیکه در معرض و ییبایخانه ز ایکردم نه به بچه ها  یمن نه به مرگ فکر م. کرد

کنده شده را در  يدگمه ها شیکه از سال ها پ يجعبه ا هو ب. که در دست دارم یو بافتن یاطیفکر کنم به جز سبد خ

 نیتوانستم بدون ا یساخته بود چطور م میبرا شیبه شکل قلب که فرانک مدت ها پ ینیریالب شگذارم و ق یآن م

.نمود يداریاز مغازه خر ایشان کرد  ضیشود تعو یکه نم یکوچک يزهایچ نیکنم؟ همه ا یزندگ اءیاش

:کنان گفت قیتصد نگیک نیمارت

که در  دیآ یم ادمی. است بیمواقع عج نیآدم در اعکس العمل . دیآ یاست که به سراغ همه زن ها م يافکار نیا ـ

 یآن که کاردست يکردم زنم خود را به داخل خانه افکند فقط برا یوار تالش م وانهیکه من د یدر حال 1905 قیحر

 انیبه پا دیو به محض آن که ساختمان خانه جد) زد يلبخند( نا تمام بود نجات دهد  يقالب دوز کیاش را که 

که به افتخار خانه  ییها یاز آن کاردست یکی. اش را تمام کند  یوختن دست بر نداشت تا آن که کاردستاو از د دیرس

.دیفهم یمقصودم را که م» هوم  تیهوم سوئ« شود  یدرست م شاوندانیو خو

:تکان داد يزن ها سر بینهاد و به عالمت تعجب از رفتار عج زیم يرا رو یخال السیگ او

 يو اگر اشتباه نکنم انگوس هم به زود. دارد  اجیدر نارنگانگ حتماً به ما احت سیویگارت د. بروم دیبا گریحاال د ـ

.خواهد داشت اجیبه ما احت شیدر رودنا هان

:دیپر یاز چهره ف رنگ

رفته؟ شیآتش تا آنجا پ. نیآه مارت ـ

.ر معرض خطر قرار گرفته اندهم د ( )Bourkeبورك نیو همچن ( )Boorooبله به ما خبر دادند که بورو ـ
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 دنیشروع به بار ینیسپس باران سنگ. شد به سمت شرق جلو رفت یتر م ضیکه عر یسه روز آتش در وسعت مدت

به  یدر وسعت قیدامنه حر یشراره ها را خاموش کرد ول نیو آخر افتیوقفه ادامه  یکرد که مدت چهار روز ب

بر  لومتریتا چهل ک یاز س شیب عرضبه  اهیس يبه دنبال خود اثر بود و افتهیگسترش  لومتریمساحت صد و شصت ک

 شیالنبون ، رودنا هان لیملک استان گ نیشد و تا محدوده آخر یشروع م دایگذاشته بود که از مرکز دروگ يجا

در  يهمه او را در آن طرف آتش سوز رایز. نداشت ياز پد يانتظار خبر یتا هنگام نزول باران کس. بود افتهیادامه 

خاست آمدنش به خانه  یو درختان بر م نیکه از زم یکردند که به خاطر حرارت یم فکردانستند و  یم یامن يجا

داشته  نگیک نیاز جانب مارت یامیتوانستند انتظار پ یبه خطوط تلفن لطمه نزده بود آنها م قیاگر حر. مشکل بود

ساعت ها پس از باران باز  یول. در بوگال منزل کرده باشدبه طرف غرب رفته و  يقابل قبول بود که پد رایز. باشند

چهار روز گذشته آنها دائماً با خود تکرار کرده بودند که  ینگران شدند، ط جیاز او نبود و آنها به تدر يهم خبر

د رفتن نز يگرفته بود به جا میشک تصم یب دیایتوانست به خانه ب یکه نم يوجود نداشت و پد ینگران يبرا يمورد

.برگردد دایتا بتواند به دروگ دهدر انتظار مان نگیک نیمارت

:زد گفت یدر سالن قدم م گرانینگاه نگران د ریدر ز شیپ یکه از لحظات باب

.تا به حال آمده باشد ستیاو با ـ

.دشعله ور کردن يوارید يدر بخار یبا خود آورده بود و دوباره آتش بزرگ يسرد يبود که باران هوا نیا جالب

:دیپرس جک

باب؟ يدار يشنهادیتو چه پ ـ

 نیمجبور باشد تمام ا دیشده باشد شا یزخم دیشا. میاو برو يکه به جست و جو دهیکنم وقتش رس یمن تصور م ـ

افتاده باشد  ییزده باشد و در جا نیممکن است اسبش رم کرده باشد و او را به زم. کند یبدون اشب ط نجایراه را تا ا
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در  یکنم از گرسنگ یداشت، نه چهار روز، معذالک فکر نم خوددو روز آذوقه با  یکی ياو فقط برا. ه برودو نتواند را

نارنگانگ کمک بخواهم  یخواهم از اهال یو من نم میرا خبر کن گرانیاست که د هودهیدر حال حاضر ب. زحمت باشد

به  هیناح یخواهم رفت و از فردا همه اهال گینینزد دوم میکن دایاو را پ میشب موفق نشو دنیاگر قبل از رس یول

.جست و جو خواهند پرداخت

.نمود یوحشت زده م وانیح کیو چشمان تب دارش مانند  دیلرز یم یف

.در انتظار باشم نجایخواهم ا یمن نم. روم شلوارم را بپوشم یمن م ـ

:التماس کنان گفت باب

.مامان ، تو در خانه باش ـ

کارگرها به نارنگانگ رفته اند و تعداد ما . به سرش آمده باشد ییده باشد، ممکن است هر بالش یاو زخم دینه شا ـ

بود که با هر خطر  میخواه يقو یو هر دو نفرمان به حد کاف میآ یم یمن همراه مگ. ستین ادیجست و جو ز يبرا

کمک را از  کی يطور نیواهد داشت و ارا از کار باز خ اهااز شم یکیاگر او تنها باشد  یول. میرو به رو شو یاحتمال

.میده یدست م

.کوتاه آمد باب

 یهمگ يسوار شد يکه هنگام آتش سوز یهمان اسب ،يرا سوار شو یاسب مگ یتوان یتو م. خوب موافقم اریبس ـ

.میفشنگ همراه داشته باش یتفنگ و مقدار کاف دیبا

 ای يقهوه ا ایاز رنگ سبز  ياثر چیه. قدم گذاشتند هایس يسوار بر اسب از رودخانه گذشتند و در دل صحرا آنها

. خاست یهنوز دود از آن بر م يعاد ریغ يکه به طرز یو اسفنج اهیس نیبا زم عیوس یابانیفقط ب. نبود يگرید زیچ

 يجا ایشد  یم افتیعلف  یمبدل شده بود و آنجا که وقت دهیچیخشک شده و در هم پ ياز درخت به تکه ا یهر برگ
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 میتوده حج کیاز اوقات  یگاه. اجساد گوسفندان سوخته بود يایشد که بقا یم دهید یاهیکوچک س يده هاتو يجا

.با باران بر چهره ها روان بود ختهیاشک آم. بود يگراز ایکه جسد گاو  دندید یتر را م

دو  نیا يودند، براو استوارت در پشت آنها روانه ب یدوم و ف فیدر رد یجک و هاگ. رفتند  یجلوتر م یو مگ باب

گفتند  یکه با هم سخن نم نیو با ا. دیبخش یم یبودن در کنار هم به آنها آرامش. آسان تر بود يشرویپ ينفر آخر

به نظر  یول. کردند یمنظره وحشتناك تازه رم م کی دنیاسب ها از د یگاه. خشنود بود يگریاز حضور د کیهر 

هر . کرد یآنها را مشکل م يشرویپ يگل و ال. کند یا مضطرب نمر يموضوع دو اسب سوار آخر نیکه ا دیرس یم

 یآنها با قلب. از او نبود يگذشت و اثر یزمان م یشود ول دایپ يرفتند انتظار داشتند که پد یم شیپ يبار که چند متر

لو رفته بوده ج گالیو يها نیکردند در زم یاز آنچه ابتدا تصور م شتریب یلیخ قیکردند که دامنه حر اهدهفشرده مش

.دود را از چشم ها پنهان داشته بود دیهجوم طوفان شا. است

و  اهیس ریق یاز نوع ییکه گو ینیطرف خط مشخص زم کیزده کرده بود ، در  رتیآنها را ح قیدامنه حر وسعت

. از شناختندزنده را ب یباران؛ ول ریو افسرده در ز ییو حنا یآب شهیهم نی، زم گریبراق درست شده بود و در طرف د

:کند بازگو گرانید يباب اسبش را متوقف ساخت و برگشت تا نظراتش را برا

رسد و  یجهت به نظرم محتمل تر م نیا. روم یمن به طرف غرب م.  میجا شروع کن نیجست و جو را از ا دیما با ـ

 يزیخوب اگر به چ اریبس ؟دیفشنگ دار یهمه به حد کاف. دارم یمقابله با هر نوع اتفاق يبرا يشتریب یمن آمادگ

پاسخ بدهند و  کیشل کیبا  ستیشنوند با یر را میت يکه صدا ییهمه آنها. دیکن کیشل ییهوا ریسه ت د،یبرخورد

 ییآن را تکرار کند و آنها بیبه همان ترت قهیکرده بعد از پنج دق کیشل ییهوا ریآن که سه ت. بعد در انتظار باشند 

.به او جواب خواهند داد ریت کیوباره با اند د دهیرا شن ریت يکه صدا
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رود و من به  یم یبه سمت جنوب غرب یهاگ. خاموش شده جلو برو قیجک تو به قسمت جنوب در امتداد حر ـ

را به طرف  قیامتداد خط حر زیو استو ن دیبرو یشما به طرف شمال غرب یمامان و مگ. کنم یطرف مغرب حرکت م

 یم يریجلوگ یکاف دیباران از د. دیآهسته جلو برو یکنم که همگ یا خواهش ماز شم. خواهد کرد  بیشمال تعق

ممکن است که او نتواند شما را  د،یمرتب او را صدا کن. فشرده اند اریجاها بس یسوخته در بعض يو درخت ها. کند

 یکیشل يگر صدااو اسلحه ندارد و ا دینکن کیشل دیبرخورد یمشکوک زیاگر به چ. شما را بشنود يصدا یول ندیبب

.و خدا کمک تان کند دیموفق باش. از خود ندارد وحشت زده خواهد شد دفاع لهیکه وس یبشنود و در حال

باران، در  يدر پرده ا يکنند، از هم جدا شدند و به زود یوداع م گریکدیمنزل با  نیکه در آخر یمانند زائران آنها

.شدند دیمشخص شده بود ، از نظر ناپد شانیکه برا یجهت

که  یاز درختان سوخته درست در کنار خط یبه جلو نرفته بود که چشمش به انبوه شتریب لومتریک کی استوارت

پوست را ،در کنار  اهیس کی يکوچک سوخته و مجعد مانند موها يگالیکرده بود افتاد و درخت و جادیا قیحر

افتاده و  نیرا که بر زم ياسب پد جسدو . کردبر پا بود مشاهده  يخط آتش سوز هیکه در حاش یتنه درخت يایبقا

مبدل  یرنگ اهیکوچک س يپدرش را که به گلوله ها يشده بود کشف کرد و در کنار آن دو تا از سگ ها یمتالش

تا ساق در گل  شیچکمه ها. شد  ادهیاز اسب پ. دیشده بود، در کنار آن د خیدر هوا س شانیشده بودند و دست و پا

 یصدا تکان م یاز خواندن دعا ، ب شیآورد و لب ها یم رونیب نشیز نیرا از خورج نگشکه تف یفرو رفت و در حال

.خود شکافت يبرا نیماده لزج و لغزنده سطح زم انیاز م یراه. خوردند 

بوده  يدوره گرد ایمربوط به کارگر  انیباشد که جر دواریتوانست هنوز ام یبود او م یاسب و سگ ها نم يایبقا اگر

 یسگ سفر نم کیاز  شیهرگز با اسب و ب ریآدم فق کیداشت و  اریاسب و پنج سگ در اخت کی يپد یول است

از  يدامدار يمربوط به اسب و سگ ها اجسادشد تصور کرد که  یبود که نم کینزد دایو محل آنقدر به دروگ. کرد
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دانست  یهم رفته پنج سگ و او م يرو. کشف کرد زیرا ن گریدورتر، او اجساد سوخته سه سگ د یکم. بوگال باشد

آدم  کیجسد  يایدرخت، بقا کیجسد اسب ، در پناه  کینزد. کرد یدر کار نخواهد بود و اشتباه نم یکه سگ ششم

 یپشت افتاده بود و بدنش قوس يرنگ رو اهیباران، شکل س ریدر آن نبود، براق و درخشان در ز یشک. شد یم دهید

.تماس داشت نیگاه با زم منیشانه ها و نش داد که تنها قسمت یم لیرا تشک

از . به طرف آسمان دراز شده بود  زیالتماس آم یکه دورتر از جسد افتاده بود بر آرنج خم شده و به حالت ییبازوها

پاها از هم باز بودند و در . مانده بود يبر جا يسوخته ا يانگشت ها که گوشت آنها جدا شده بود، استخوان ها

او آن پوسته سوخته را . ماند  رهیلحظه بر پدرش خ چندنگاه روشن و نافذ استوارت . تا شده بودند قسمت زانوان

 کیسر تفنگش را به طرف آسمان گرفت و شل. کرد یکه هنوز زنده بود مجسم م یپدرش را هنگام یول. دید ینم

 يصدا. کرد کیرا هم شل ریت نیسومکرد باز هم عملش را تکرار کرد و  کیبار دوم شل يو برا دیکرد ، پاشنه را کش

و آن . دیاز دور دست ها شن يگرید ریت يگردانده بود به گوشش خورد و آن وقت صدا فیآن را خف اصلهکه ف يریت

رفته بودند  یآنها به طرف شمال غرب. مادرش باشد ایاز جانب خواهر  یستیتر با کینزد ریت يبرد که صدا یوقت پ

در تفنگش قرار داد و آن  يگریفشنگ د ابمقرر باشد، خش قهیدر انتظار گذشتن پنج دق آنکه یب. و او در شمال بود

پر کردن و  ک،یشل نیپر کردن آن دوم يکوتاه برا یتوقف. را به سمت جنوب نشانه گرفت و ماشه را فشار داد

 نیبار اول نیا. کرد  زیرا ت شیو گوش ها ستادیرو به جنوب ا. گذارد و بلند شد نیاو تفنگ را بر زم. کیشل نیسوم

. آن از طرف مادرش بود نیو سوم یاز طرف جک و هاگ یو دوم. از جانب باب د،یاز مغرب به گوش رس ریت يصدا

.باشند که به آنجا برسند یکسان نیخواست زن ها اول یاو نم دیکش یبه راحت ینفس

در . شناخت شیآن را از بو یبود ول دهیود ندب دهیجه رونیدرختان ب انیرا که از م یو دار او گراز بزرگ ریگ نیا در

 یخورد و م یتکان م يکوتاه و قو يگاو بر پاها کی یبه بزرگ نشیسنگ کلیآمد ه یجلو م یکه گراز به آرام یحال
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او را ترسانده بود و  رهایت کیشل. دیکاو یرا م بو مرطو اهیس نیبود و با پوزه اش زم نییسرش پا. دیلرز

و . بود دایسوخته بود و پوست قرمز رنگ و زننده اش پ شیاز ران ها یکیکم پشت  يوهام. کرده بود نشیخشمگ

مطبوع پوست خوك  يجز بو يزیاستشمام کرده بود، چ ستینگر یکه به طرف جنوب م یآنچه استوارت ، در حال

.برشته نبود

 اهیمحل س نیا بوده و خاطره اج نیکرد قبالً در ا یاو احساس م. اش را از دست داده بود یشگیآرامش هم استوارت

کرد  یاست سع یدانست تفنگش خال یکه م یخم شد و در حال. و غوطه ور در آب، از بدو تولد در مغزش حک شده

دندان . کرد یم انیرا ب يدیسرخش درد شد نبود و چشما ستادهیحرکت ا یگراز کامالً خشک و ب. آن را بردارد

وجود  زیاو ن دیکش يا ههیاسب استوارت ش. کرده بود می در هوا ترسبه طرف باال یبزرگ و زرد رنگش قوس يها

. به طرف اسب برگشت و به قصد حمله فرود آمد یخوك وحش میرا احساس کرده بود و سر حج یوحش وانیح

خم شد . لحظه غفلت استفاده کرد نیدانست تنها راه نجاتش معطوف شدن توجه گراز به اسب بود، از ا یاستوارت م

 يجست و جو يرا برا گرشیداد، دست د یدستش گلنگدن را فشار م کیکه با  یحه را برداشت و در حالو اسل

.فرو برد بشیفشنگ در ج

به عقب  يصدا یگراز وحش یول. کرد یخود خفه م زشیر يو همه اصوات را جز صدا دیبار یم نیسنگ یباران

که او ماشه را  یوقت. ه طرف استوارت حمله ور شدجهت داد و ب رییلحظه تغ نیو در آخر دیگلنگدن را شن دنیکش

آنکه از سرعت حمله اش بکاهد،  یب رداش اصابت ک نهیگلوله به وسط س. او بود يرو به رو باًیتقر وانیح دیکش

 شیخون فواره زد و بر سر و رو دیغلت نیاو بر زم. فرو رفتند شیبه وسط پا یجانب یبا حرکت زشیت يدندان ها

زد و  یکه گلوله بر او وارد کرده بود به دور خود چرخ يگراز ناگهان سرگشته از درد. دیپاش نیپخش شد و به زم

 اهیگل س انیاش افتاد و سر او را در م یقربان يبر رو مشیحج کلیسست شد و ه یکرد دوباره حمله کند ول یسع
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آغاز  هودهیوار و ب وانهید یتالش ،ییرها يرا چنگ زدند و برا نیبدنش زم يدستان او در دو سو يلحظه ا. فرو برد

 ییایو رؤ دیهرگز ام نیهم يانتظارش را داشت و برا شهیبود که هم يزیآن چ نیا. حرکت شدند یسپس ب. کردند 

اکتفا کرده بود که در انتظار لحظه موعود ،  نیبود و به هم دهیاش نکش ندهیآ يبرا يدر سر نپرورانده بود و نقشه ا

.که در انتظارش بود نداشته باشد یتمتع شود که فرصت افسوس خوردن به سرنوشتزنده م يایچنان از دن

: به مادرش گفت  یمگ. توانم با تو بمانم یفکر کرد، مامان، مامان من نم دیتپ یم نهیکه قلبش هنوز در س يلحظه ا در

از آن جا به گوش  دوباره کیشل يکه صدا یدو زن به طرف محل. کند  ینم کیشل گریدانم چرا استوارت د ینم

:پاسخ داد یف. رفتند یجلو م يگل و ال انیدر م يفشرده از اضطراب و به کند یبود با قلب دهیرس

.میاحتماالً او فکر کرده که همه ما خبردار شده ا ـ

.آورد، فشار دستش را، لبخندش را یبه خاطر م ییدر اعماق وجودش چهره استوارت را در لحظه جدا یول

.میدور نباش یلیخ گریم دکن یفکر م ـ

قدم  قیسالم به محل وقوع حر نیزم هیکه زن ها از حاش یبودند ، هنگام دهیباب که به محل رس نطوریجک و هم یول

:شد باب به او گفت ادهیکردند و به محض آن که از اسب پ يریشدن آنان جلوگ کیگذاشتند از نزد

.جلو نرو مامان ـ

نگاه از او بر گرفتند، نه در  يدو جفت چشم خاکستر. ش را در دست نگاه داشتشتافت و بازوان یبه طرف مگ جک

:به زمزمه گفت یف. دانستند یآنها م نانیاطم ریتحت تأث شتریکه ب رتیاثر ترس و ح

؟يپد ـ

.بله و استو ـ

.کدام از پسرانش طاقت نگاه کردن به او را نداشتند چیه
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.بر سرش آمده؟ نه، هر دو با هم، نه من چه ياستو؟ استو چطور استو؟ آه خدا ـ

 کیاو به گراز شل. به او حمله کرده وانیکرده و ح یرا عصبان يگراز ایاستو گو. شده و مرده قیپدر گرفتار حر ـ

.او افتاده و خفه اش کرده، او هم مرده مامان يالشه اش به رو یکرده ول

 انیکه در م یف یبود رها کند ول دهیکه محکم او را چسبخود را از چنگ جک  دیزد و دست و پا زد و کوش ادیفر یمگ

:حرکت مانده بود سر به طرف او برگرداند و گفت یب يو خون آلود باب مانند مجسمه ا فیکث يدست ها

(ختیر یفرو م شیقطرات باران از سر و رو(  ستین یباورکردن ـ

حق  يکار باز دار نیمرا از ا یتوان یتم و تو نمهس يگریو مادر د یکیمن همسر  نمیآنها را بب دیکن باب با ولم

.يندار

بر  هیبا تک یکه ف یو هنگام. بازوان جک آرام گرفته و مانده بود و سرش را در شانه او فرو برده بود  انیدر م یمگ

د دنبال کردن آنها از خو يبرا یحرکت نیکوچک تر یآنها را نگاه کرد ول یباب شروع به جلو رفتن کرد مگ يبازو

جک با اشاره سر مادرش را و . آمد رونیکرد ب یاء را محو میپرده باران که آدم ها و اش انیاز م یهاگ. نشان نداد

.باب را به او نشان داد

(  میاوریبازگرداندن شان ب يبرا يا لهیتا وس میرو یم دایو من به دروگ یمگ. یهمراه آنها برو و با آنها باش هاگ ـ

 میتوان یغروب است و ما نم کینزد یمگ ایب) ردیقرار گ نیزم يبه او کمک کرد تا بر روخواهرش را رها کرد و 

ممکن  ریچرخدار غ هینقل لیوسا. تکان نخواهند خورد نجایاز ا ماو آنها تا باز آمدن . میول کن نجایتمام شب آنها را ا

وصل کردند و آن را  يبه ورقه آهن تابداررا  ریزنج کی ریجک و تام پ. جلو روند ییگل و ال نیبود که بتوانند در چن

را که  یراغچ نیکه روشن تر یکرد و جلوتر از او جک در حال یم تیباغبان اسب ها را هدا. بستند لیبه دو اسب اص

.کرد یموجود بود در دست داشت حرکت م دایدر دروگ
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. به او بخوراند يزیکرد چ یم یعمراقبش بود و س تینشسته بود و خانم اسم يآتش بخار يجلو. در خانه ماند یمگ

 زشیاز خبر و از اندوه خاموش دختر جوان که شوك مانع ر شانیپر. بود يجار شخدمتیصورت سر پ ياشک بر رو

عبور  يگل و ال نیتوانسته از ا یچه کس دیپرس یکه از خودش م یزنگ در به صدا در آمد و او در حال. اشکش بود

. باز کردن آن رفت يشود برا یپخش م گریبه ملک د یاز ملک يزود نیبه ا کند، و متعجب بود که چگونه خبرها

.بود ستادهیا وانیا ریو پرگل ز سیخ یباران کیو  يپدر رالف با لباس سوار

ت؟یتوانم داخل شوم خانم اسم یم ـ

:دیکنان پرس هیانداخت گر یزده م رتیح شیکه خود را در بازوان کش یدر حال تیاسم خانم

د؟یچطور مطلع شدآه پدر  ـ

قرار داد و توانستم از  ریمرا تحت تأث ارینسبت به مالک که بس ریمد یآداب دان. به ما تلگراف زده يریخانم کل ـ

 دیاسم مشکل است و مرا بگو که با نیآه که چقدر تلفظ ا. میایب نجایو به ا رمیورکه زه اجازه بگ یتنیکن ياسقف د

قبل از فرود آمدن  نیفرود آمدن به گل نشست و بنابرا گاممن هن يمایهواپ. اورمیصد بار آن را بر زبان ب يروز

از  یگذاشتم و موفق شدم اسب یپدر وات شیمن چمدانم را پ. زیعز یگیآه ل. را مشاهده کنم نیزم تیتوانستم وضع

گل و  نیانم از ابا من شرط بست که نتو یسکیو يبطر کیخواند و سر  وانهیاو مرا د. رمیبه امانت بگ الیهتل امپر

.عبور کنم يال

که  یدر حال. ( رساند یرا به آخر نم ایهر چه هم که مهم باشد دن قیحر کی.  دینکن هیطور گر نیا تیخانم اسم آه

 يبرا دیآ یآمده ام تا بتوانم هر چه از دستم بر م نجایمن به ا) شانه اش گذاشت  يبر لب داشت دست رو يلبخند

.دینکن هیکنم گر یخواهش م. دارم شتریب ركاع انجام دهم و از شما انتظار دسر و سامان دادن به اوض

:گفت هیهق هق گر نیدر ب او
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د؟یستین انیپس شما در جر ـ

چه خبر شده؟ ؟یچ انیدر جر ـ

.و استو مرده اند يریکل يآقا ـ

:زنان گفت ادیفر او

کجاست؟ یمگ ـ

با  یآه پدر گاه. اورندیاد است جک و تام رفته اند که آنها را باجس يهنوز در محوطه پهلو يریدر سالن، خانم کل ـ

.آنها را از ما گرفت يکنم که خداوند چرا هر دو رونیفکر را از سر ب نیتوانم ا ینم مانمیهمه ا

آورد ، به طرف سالن شتافت و  یاش را در م یکه باران یکجاست در حال یبه محض آن که پدر رالف دانست مگ یول

:صدا زد. گذاشت يآب و گل بر جا يلکه هاپشت سرش 

یمگ ـ

 مکتشیاز ن یمگ. فشرد  شیزده او را محکم در دست ها خی يزانو زد و دست ها مکتشیرفت کنار ن یطرف مگ به

او نهاد و چشمانش را بست و با  سیخ راهنیپ يو خود را در آغوش او انداخت و سرش را به رو دیلغز نیزم يبه رو

 لیخود دل نیاو آمده بود و ا. شود يابد هلحظ نیکرد که آرزو داشت ا یم یدر احساس خوشبختهمه اندوهش آن ق

.پس اشتباه نکرده بود. بود شینفوذش بر کش

:فرو برده بود به زمزمه گفت ییسرخ طال يانبوه موها انیکه گونه اش را در م یدر حال شیکش

.شد یتو هم تر خواه. کوچکم یشده ام مگ سیمن کامالً خ ـ

.دیشما باالخره آمد. ندارد  یتیاهم ـ
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کردم که حضورم در  یمن احساس م. دینشده باش یخواستم مطمئن شوم که شماها دچار ناراحت یمن م. بله آمدم ـ

چه بر سر پدرت و استو آمده؟ یآه مگ. نمیخودم با چشم خودم بب یستیبا. الزم است نجایا

به او حمله کرده بود و استو به  يو در همان حال گراز. کرده بود  دایا پشد و استو جسد او ر قیپاپا گرفتار حر ـ

جک با تام رفته اند که آنها را . او افتاد و باعث مرگش شد يدرآورد و گراز رو يکرد و او را از پا کیطرفش شل

.اورندیب

. داد  یاو را تاب م يمثل بچه ا بازوانش نگه دارد و انیرا م یاکتفا کرده بود که مگ نیرالف خاموش بود و به هم پدر

رالف چانه او را در . آرام تر شده بود  یمگ. را خشک کرد شیو موها راهنیاز پ یکه حرارت آتش قسمت یتا هنگام

مبهم و  یحرکت. بر گونه اش زد  ياراده بوسه ا یکند و ب هشدست گرفت سرش را بلند کرد و او را وادار نمود نگا

 يکه در چشمان خاکستر يپاسخ به مهر ی، نوع يزیغر یگرفت، فقط حرکت یمه نمسرچش یکه از هوس دهیچیپ

 ينتوانست جلو نیح نیبرخاست و در ا يرالف از جا. احساس مهر و شفقت یبه خصوص، نوع يزیچ. خوانده بود

:دیخورد و پرس يا کهی یمگ. ردیناله اش را بگ

چه شده؟ ـ

در گل نشست و در  مهیتا ن مایبدنه هواپ. اند دهیضرب د میتا از دنده هاچند  مایکه هنگام نشستن در هواپ نیمثل ا ـ

.جلو پرت شدم یصندل یپشت يبود و من رو زیانگ جانیواقعاً ه يواقع فرود

.نمیبب دیبگذار ـ

.دندیکش رونیرا باز کردند و آن را از بازوها و شلوارش ب راهنشیپ يدگمه ها دهیورز یانگشتان

شده  دهیکش گریبه طرف د نهیطرف قفسه س کیتکه پهن و قرمز رنگ از  کیه و مرطوب پوست آفتاب خورد بر

:حبس کرد و گفت نهیاو نفس در س. بود
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حال تان  د،یباش دهیدرد کش یلیخ یستیبا د؟یکرده ا یحال ط نیبا ا نجایتا ا یگیهمه راه را از ل نیآه رالف شما ا ـ

.دیهم داشته باش یداخل يزیررود؟ ممکن بود خون ینم جیخوب است؟ سرتان گ

کنم که شماها از  دایپ نانیاحساس نکردم ، آن قدر که نگران بودم که زودتر برسم و اطم زیچ چینه خوبم من ه ـ

شدم، نه  یکردم احتماالً از قبل متوجه م یم یداخل يزیاگر خونر. دردم را فراموش کردم دیا دهیند يصدمه ا قیحر

.نه يطور نیا ،یمگ

.تماس داشت یبا محل خون مردگ متیرا خم کرده بود و لبانش به مال سرش یمگ

.ساخت یحرکت و مبهوت م یاو را ب و

زد و سر او را از  یاز دستش برهاند چرخ یبیخواست خود را به هر ترت یکه م یمجذوب و وحشت زده در حال او

که بر گردن اراده اش حلقه شده  یزوانبا انینگرفت جز آن که ناگهان خود را در م يا جهینت یخود دور کرد ول

.ابدیبودند ب

.فراموش شده بود سایفراموش شده بود، کل درد

را که  يوار وانهیتماس بتواند آتش د نیآن که ا یو با ولع لبانش را از هم گشود، تشنه او، و ب افتیدهانش را  یمگ

شاداب و شفافش را در برابر ش  يها کرد و شانه کیآرام سازد گردنش را به او نزد دیخروش یدر وجودش م

.کرد در حال غرق شدن است یرالف احساس م. کرد انیعر

.توانم ینم ن،یتوانم، فقط هم یو نم شمیاما من کش. دوستت خواهم داشت شهیدوستت دارم ، هم ،یمگ ـ

فشرده که بر  يآورد و لبخند نییبلوزش را مرتب کرد نگاهش را به طرف او پا. برخاست ياز جا يبه تند یمگ

.کرد یشد مشخص تر م یرا که در نگاهش خوانده م یلبانش نقش بسته بود رنج شکست
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 يرا هم که برا یو ضمناً مرهم. کند هیشما ته يبرا یتواند شام یم تیخانم اسم ایآ نمیروم بب یخوب رالف من م ـ

مؤثر  یلیبرد، خ یم نیرد را فوراً از باست و د یعال یخون مردگ يپماد برا نیا. اورمیب تانیدرمان اسب هاست برا

.است

:دیو پرس اوردیبه زبان ب یبه زحمت موفق شد کلمات شیکش

کند؟ یتلفن کار م ایآ ـ

همه  نیبا ا. میدر ارتباط یگیدرختان کار گذاشته اند و چند ساعت است که ما دوباره با ل انیدر م یخط موقت کیبله  ـ

بعد  ابدیرا باز  شیبر خود مسلط شود و خونسرد شیالزم بود تا کش قهید چند دقاتاق را ترك کر یکه مگ نیپس از ا

.را برداشت یرفت و گوش یکار ف زیپشت م

 یم ( )Doreenنیاوه الو، دور. دایکند، از دروگ یصحبت م کاساریپدر دوبر. دیرا به من بده يشهر نیلطفاً خط ب ـ

 يفور یارتباط تلفن کیبودم  لیمن ما. شنوم یرا م تانیشوقتم که صداخو. دیمانده ا یکه هنوز در شغل تان باق نمیب

 يکنم تا برقرار یو خواهش م. استXX-2324شماره اش شم،داشته با یدنیپاپ در س ندهیاسقف نما جنابیبا عال

 نیبه مارتصحبت کند فقط موفق شد به اختصار خبر را  یدنیاو قبل از آن که با س. دیارتباط خط بوگال را به من بده

 ییهاو تعداد آن. مطلع کند انیرا از جر یگیهمه ل نگیک نیبود که مارت یچند کلمه کاف نیهم یول. اعالم کند نگیک

اسب  يگل و ال نیتوانستند در ا یکه م ییمطمئناً همه آنها نیبنابرا. بود ادیدادند ز یکه همواره به مکالمات گوش م

.جست شرکت خواهند نیبرانند ، در مراسم تدف

. بله متشکرم د،یقطع نکن نیاوه الو دور. کنم یصحبت م دایهستم و از دروگ کاساریمن پدر رالف دبر جناب،یالو عال ـ

 نیدر ا جناب،ینه عال...گل جنابیبه گل، عال. با قطار برگردم دیبه گل نشسته و من با مایهواپ یول دمیبله راحت رس

. میایرا با اسب ب دایالنبون تا دروگ لیممکن است مجبور شدم از گ ریغ یتبارد هر گونه آمد و رف یباران م یجا وقت
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خوب شد . جنابیبه شما تلفن کردم عال نیهم يبرا. شود از آن استفاده کرد یاست که هنگام باران م يا لهیتنها وس

پسرش  و يریکل کیپدر. کردم یاز آنچه تصور م شتریب. وحشتناك است... بله. به دلم آمده بود دیشا. که آمدم

بله حق با . یخوك وحش کی. جنابیگراز عال کیگراز خفه کرده  کیرا  یو دوم قیدر حر یاول. استوارت مرده اند

 یگرفته کنجکاوان ينفس ها ياز داخل تلفن صدا. است بیو غر بیعج یکم نجایدر ا جیرا یسیشماست زبان انگل

 ادیفر یشد در گوش یلبخند زد نم اریاخت یرالف ب. دیرس یبه گوش م یفیدادند به طور ضع یکه به مکالمه گوش م

مشتاق به ارتباط  یاهال يبرا یگیبود که ل یحیتنها تفر نیا.بگذارند شیرا سر جا یزد و آنها را مجبور کرد که گوش

 جنابیبه گوش عال يبه طور واضح تر شیخط بودند صحبت ها يرو ياگر مردم کمتر یول. خود فراهم آورده بود

.دیسر یم

او و فرزندانش کم و  وهیمانم تا مطمئن شوم که ب یم نجایدر ا نیمراسم تدف انیمن تا پا جناب،یبا اجازه شما عال ـ

 زین یگردم مسلم است که تلفنچ یباز م یدنیبه محض آنکه بتوانم به س. متشکرم جنابیبله عال. کسر نداشته باشند

.زد و دوباره صحبت را از سر گرفت نک تلفاو چند بار بر چنگ. داد یمکالمه گوش م نیبه ا

.دیکنم دوباره بوگال را به من بده یخواهش م نیدور ـ

. آن روز برگزار شود  يپس فردا نیشد که مراسم تدف نیصحبت کرد و قرار بر ا نگیک نیبا مارت يا قهیچند دق او

بود با اسب  یبیمسافت را به هر ترت يمراسم شرکت کنند و با وجود گل و ال نیخواستند در ا یاز مردم م ياریبس

.کردند یم یط

 شهیش يبدون ابراز کلمه ا. او بمالد نهینکرد که خودش آن را بر س شنهادیپ یمرهم زخم اسب آمد ول شهیبا ش یمگ

کوچک شامش را  يدر سالن غذاخور يبه زود تیخشن گفت که خانم اسم یرا به طرف او دراز کرد و سپس با لحن

متوجه  یبا ناراحت شیکش. به حمام برود کهداشت  یگرفت و او وقت کاف یساعت وقت م کی نیو ا. دکن یآماده م



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٧

 نیدانست چرا او ا یکرد و نم یرفتار او را درك نم یول. داده است بشیکرد او فر یتصور م یبه نوع یشد که مگ

خشم او چه بود؟ لیس دلپ. است شیکش کیدانست که او  یم یبه خوب یمگ. کند یگونه در موردش قضاوت م

رود . و آنجا متوقف شد دیکرد به رودخانه رس یم یرنگ، کاروان کوچک که اجساد را همراه يسحرگاه خاکستر در

پر جوش و خروش که عمق آن به  یداشت و آب یانیکه هنوز از بستر خارج نشده بود ، حالت طغ يبا وجود النیگ

بستر رودخانه کشاند و موفق شد او را شناکنان تا  انیف اسبش را به مپدر رال. بود يدر آن جار دیرس یچند متر م

 بیمربوط به مراسم را در ج اءیرا به گردن انداخته بود و اش یشال مخصوص. ساحل آن طرف رودخانه برساند

او پارچه  .کردند یپا به پا م یو تام در آن اطراف با خستگ یباب ، جک، هاگ ،یکه ف یدر حال. قرار داده بود نیخورج

 ینم يمنظره ا چیه گریکارسون د يبعد از مر. آنها شد یپوشاند کنار زد و آماده روغن مال یرا م ادرا که اجس يا

 اهیآنها س يهر دو. شد ینم دهیو استو د يدر اجساد پد يقابل انزجار زیچ چیتوانست او را منزجر گرداند به عالوه ه

.دیآنها را با احترام بوس يهر دو شیکش یلو. یآتش و استو از خفگ به علت يپد ،يبه نحو کیشده بودند ، هر 

کرده بود و گل ها را  زیبه دنبال دو اسب تکان خورده بود، جست و خ لومتریاز چند ک شیب ریمس یآهن در ط ورقه

اثر  ید و حتمان یسال بر جا م يبه جا گذاشته بود که اثر آن سال ها نیبر زم یقیعم يارهایو رو کرده بود و ش ریز

دورتر  نیتوانستند از ا ینم گریکه آنها د دیرس یبه نظر م یول. شد یمشهود م زین ندهیبهار آ يعلف ها انیآن در م

.کرد در ساحل آن طرف رودخانه باشند یآب سرکش آنها را وادار م. روند 

خانه که با وجود  زیانگ الیخ پتوسیکالبا خانه فاصله داشتند و همه آنها به نوك درختان ا لومتریکه فقط دو ک یحال در

:آمد گفت یکه به طرف پدر رالف م یباب در حال. ستندینگر یبودند م انینما یباران به خوب

بار  کیاز  شتریما ب ياسب ها دیاسب آماده سرحال دار کیکه  دیهست یشما تنها کس. پدر دهیبه نظرم رس يفکر ـ

کار را  نیا یستیهمه راه رفتن در گل و سرما، واقعاً درمانده اند شما با نیا توانند از آب عبور کنند چون بعد از ینم
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که آب به داخل شان  دیدر آنها را محکم ببند دیکن دایبزرگ پ یو چند تا بشکه خال دیبه خانه برگرد. دیانجام ده

 یما پالك آهن. دیاوریب نجایاو به  دیآنها را جوش بدهند بعد همه را به هم وصل کن دیبده دیتوان یم یحت. نفوذ نکند

.داد میو همه را با هم به آن طرف رودخانه انتقال خواه میکن یرا بر آنها سوار م

. بودند دهیاوروك با دو تا از پسرانش از راه رس گینیدوم. نداشت ياو فکر بهتر رفتیچون و چرا پذ یرالف ب پدر

 حیآنها تشر يپدر رالف نقشه باب را برا یوقت. بود یکینزد باًیتقر هیامالك، او همسا نیبا در نظر گرفتن فواصل ب

علوفه به کار  ينگاه دار يرا که برا ییرا جمع کردند و آنها یخال يکرد همه شان فوراً دست به کار شدند و بشکه ها

انتخاب آب را داشتند  انیدر امان مانده و تحمل عبور از م یرا که از زنگ زدگ ییکردند و بشکه ها یرفت خال یم

.ابدیادامه  گریشد دو روز د یم ینیب شیو پ دیبار یوقفه م یکردند و در آنها را جوش دادند ، باران همچنان ب

قدرت شان  گریها به خانه برسند د يریکل یوقت یتقاضا را از شما بکنم ول نیا دیمتأسفم که با یلیمن خ گینیـ دوم

بتواند آنها را تا فردا آماده کند با وجود  یگیاگر تابوت ساز ل یو حتفردا است  يبرا نیمراسم تدف.  دهیبه انتها رس

تواند دو تا تابوت  یشما م ياز پسرها یکی ایآ. میبرسان نجایبه ا عآنها را به موق میتوان یهرگز نم يگل و ال نیا

.بسازد

کرده و گراز چه بر سر چه  يآتش با پد نندیخواست بب یوجه دلشان نم چی، آنها به ه رفتندیاوروك پذ يپسرها

.استوارت آورده

Liامیل am( ) گفت:

.پاپا میده یکار را انجام م نیما ا ـ

و از آن  دندیبه کنار رودخانه رس دندیکش یم دكی شانیکه بشکه ها را پشت اسب ها یدر حال گینیرالف و دوم پدر

:بلند به او گفت يبا صدا گینیعبور کردند و در طول راه دوم
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به نظرم  شهیهم. وحشتناك است يگل و ال نیسخت از دوش مان برداشته شده و آن هم کندن قبر در ا کار کی ـ

اگر  یبه خرج داده ول ییغلو و خودنما یاندک کلیما يمقبره مرمر برا نیکارسون در ساختن ا يکه مر دیرس یم

.دمیبوس یبود او را م نجایا

:زد ادیرالف فر پدر

.کامالً درست است ـ

ساختند و اجساد در کفن  یوصل کردند، شش تا در هر طرف و از آن کلک موقت یورقه آهن ریبشکه ها را به ز آنها

خسته را وادار کردند که شناکنان آن را به آن طرف ساحل رودخانه  يشده را بر آن نهادند و اسب ها دهیچیپ

بودند سر برگرداندند و  دهیمه به ساحل رسه ازسوار بودند و زودتر  يو تام که بر دو اسب قو گینیدوم. برسانند

.دادند یبستند و آن را به طرف آب هول م یم یکه طناب را به ورقه آهن ستندیهمراهان شان را نگر

کردند کلک  یبه جلو رفتن م قیآنها را تشو اهویبا صدا و ه گینیدر آب گام نهادند و تام و دوم لیاص يها اسب

 يآن که با برداشتن پالك از رو يبه جا یموقت یارابه چ دیحل آن طرف رودخانه رسهمان طور به حالت شناور به سا

سوار شده  یو پالك آهن. شد به راه انداخت یم یمنته هکه به خان یبشکه ها وقت را تلف کند اسب ها را به سمت راه

که به دو در بزرگ در کنار  دار بیش نیزم يدر انتها.  دیلغز یم نیبر زم شیآسان تر از پ اریبشکه ها، بس يبر رو

که  یو خال عیآنها کلک را داخل ساختمان وس. قرار داشت ینیشد، ساختمان پشم چ یختم م ینیبان پشم چ هیسا

 نیتا اول دندیفشردند از راه رس یرا به خود م شانیها یو کت که باران ینیم. و عرق بود گذاشتند ریق يآکنده از بو

 شانیگرداندند و صدا یم حیآنها در دو طرف اجساد زانو زده بودند و تسب. ها اجرا کنندآن نیرا بر بال يشب زنده دار

.به فکر کردن داشته باشد اجیآشنا تر از آن بود که احت یلشد و در فواص یبه تناوب آهسته و بلند م یمانند موج



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٠

Eac( hزكیاو چیاز ا ( )DuncanGordonدانکن گوردن. شد  یپر م جیبه تدر خانه - Ui sge بود و  دهیرس (

Garetسیویگارت د hDavi es( ) را متوقف کرده بود و  يقطار بار کی ر،یپ نیاز نارنگانگ و آنگوس، مگ گوئ

گوناگون  طیدو مرد با هم راه گل آلود را با وسا رگوگ به امانت گرفته و ه ياز هار یرفته بود و از آنجا اسب یگیتا ل

کوچک در  يسالن غذاخور زیکه هر هفت نفر دور م یبعد در حال یمدت. ه آنجا برسندکرده بودند تا به موقع ب یط

:گفت شیبه کش يخوراك پاته دل و جگر جمع شده بودند هار کیمقابل 

درخت به  ایگوسفند  کی یدر ملک پخش شده که حت یبا چنان سرعت قیحر. را از دست داده ام  زمیمن که همه چ ـ

اگر  رم،یرا از سر بگ يتوانم دامدار یبودند و من م یپر برکت يآخر سال ها يسال ها نیا خوشبختانه. نگذاشته يجا

 نیدوباره چن ندهیشد و خدا کند که در ده سال آ خواهدسبز  يبه زود نیزم يکند علف بر رو دایباران ادامه پ نیا

.کنم نمانده که بتوانم با آن مقابله یباق میبرا يزیچ گریچون د. نازل نشود ییبال

 ینم یبتیمص چیه. دیدرست کرده بود بر تیاز پاته برشته را که خانم اسم يآشکار تکه ا یبا لذت سیوید گارت

داشتند تا بتوانند  یکاف هیبه تغذ اجیآنها احت. گرداند عیرا ضا اهیخوب مردان دشت س ياشتها یطوالن یتوانست مدت

.با مصائب مقابله کنند

:گفت گارت

 نیا. رفته اند نیها و دو سوم از گوسفندان من از ب نیکنم نصف زم یفکر م. تر از ملک من استملک شما کوچک  ـ

:کنان گفت قیتصد ریو آنگوس پ. میشما محتاج يپدر ما به دعا. است یواقعاً از بدشانس

و چهار  تسیاست ب یکاف میقدر هم برا نیام اما در هر حال هم دهیو گارت خسارت ند يبله، من به اندازه هار ـ

کنم کاش هرگز در  یاست که آرزو م یلحظات نیو نصف گوسفندانم را از دست داده ام و در چن نیهزار هکتار زم

.اسکاتلند را ترك نکرده بودم پدر یجوان
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:پاسخ داد يرالف با لبخند پدر

شما . را رلندیکه من ا دیاسکاتلند را ترك کرد لیشما به همان دل. دیدان یخودتان خوب م. است  یفکرها موقت نیا ـ

.دیکرد یدر آنجا خودتان را در تنگنا حس م

ندارد نه پدر؟ پتوسیشعله اکال ییبایبه ز يچوب خلنگ شعله ا. شک یبله ب ـ

 دایتنها زنان حاضر در مراسم ، زنان دروگ. یبیبا خود فکر کرد چه مراسم عج ستینگر یرالف که به اطرافش م پدر

.ابندیجا حضور  نیتوانند در ا ینم ير گل و البه خاط هیخواهند بود بق

که  یآورد او را خشک کرد و در تخت بزرگ رونیرا از تنش ب یشده ف سیخ ي، پس از آنکه لباس ها تیاسم خانم

لودانم به او خورانده بود و  یپدر رالف مقدار قابل توجه. کرده بود، خوابانده بود میتقس يهمه سال آن را با پد نیا

انگشتانش  انیاو را در م ینیسر باز زد ، پدر رالف ب ناز خوردن آ یتشنج عصب کیکه او هق هق کنان تحت  یهنگام

. بتواند از حال برود  یتوانست تصور کند که ف یاو هرگز نم. است  بیعج. ختیگرفته به زور دوا را در دهانش ر

 چیه یطرف ف نیو چهار ساعت قبل به ا ستیز بمخصوصاً که ا. زود به او اثر کرده بود یلیخواب آور خ يدارو یول

را هم تحت نظر  یاو مگ. دینفس کش یمطمئن شد که او به خواب رفته به راحت یوقت شیکش. نخورده بود  زیچ

.کرد یکمک م تیغذا به خانم اسم هیاو در آشپزخانه در ته. داشت

را در آورند و سپس از  شانیوانستند لباس هابه بستر رفته بودند و آن قدر خسته بودند که فقط به زحمت ت پسرها

از سکنه و  یمرده ها ادامه داشت به خاطر آن که اجساد در ساختمان خال نیبر بال يشب زنده دار. هوش رفتند

خاتمه دادند ، گارت و پسرش آنوك دنباله آن را  نو کت به دعا خواندن شا ینیم یو وقت. تبرك نشده قرار داشتند

کدام از مردان جوان با مسن ترها در اتاق  چیه. را به صحبت و خوردن گذراندند ماندهیوقت باق هیو بق. گرفتند

 يتماشا ياما در اصل برا تیکمک به خانم اسم يهمه آنها در آشپزخانه جمع بودند، ظاهراً برا. نماندند يغذاخور
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به هر حال در . خاطر به او دست داد یلاز خشم تؤام با تس یبرد احساس یموضوع پ نیکه پدر رالف به ا یگامهن. یمگ

.کرد یکار را هم م نیو مسلماً هم. انتخاب کند يشوهر ستیبا یآنها بود که مگ انیم

EnochDaviسیوید آنوك es( ) اوروك امیل ره،یبا موها و چشمان ت افهیپسر خوش ق کیو نه سال داشت  ستیب

Li amOrourke( ) داشت درست مانند برادر کوچک ترش که  یچشمان آببلند و  يو شش ساله و موها ستیب

Connorکلیکونور کارما. سال از او جوان تر بود کی Carmai chael( )  خواهرش بود و از همه  هیشبدرست

از نظر . شد یم دهیمتکبر د یبود، گر چه اندک يا افهیخوش ق اریو دو سال داشت و مرد بس ینمود او س یمسن تر م

مناسب بود  یمگ يبرا یو چهار سال داشت و از نظر سن ستیبود که ب ریآنها نوه آنگوس پ نیتر ستهیپدر رالف شا

عالمت مختص  کی. شده بود يکه از هم اکنون خاکستر ییو موها بزرگشپدر  يبایجذاب با چشمان ز يپسر

.نیخاندان مک کوئ

آه . شود ین طور که آرزو دارد صاحب فرزنداناز آنها دل ببازد و با او ازدواج کند و هما یکیبه  یخدا کند که مگ»

.«تحمل خواهم کرد تیمن درد عشقش را با رضا. خداوندا خواسته مرا اجابت کن

وحشتناك  يکه از گرما ییگل ها. مانده بودند ینمازخانه خال ينکرده بود و همه گلدان ها نیتابوت را تزئ یگل چیه

. چسبان در گل فرو رفته بود ییمانند پروانه ها شانیدند و گلبرگ هاباران پژمرده بو ریدر امان بودند در ز قیحر

 یط يگل و ال انیرا با آب در م یطوالن ریکه مس ییآنها. نبود يرس اثر شیگل پ کی ایبوته خودرو،  کیاز  یحت

اد را به خانه که اجس ییآنها. ابراز دارند خسته بودند يبار مراتب احترام شان را به پد نیآخر يکرده بودند تا برا

پدر . خسته بودند زیبودند ن دهیو نظافت مبادرت ورز يآشپز نیکه به کار سنگ ییآورده بودند خسته بودند و آنها

 یف دیو نا ام دهیرود و چشمانش از صورت در هم کش یکرد در خواب راه م یرالف آنقدر درمانده بود که احساس م
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دادند  یم لیتشک یکه باب ، جک و هاگ ینیگروه فشرده و غمگ و به دیلغز یم یو خشمناك مگ نیبر صورت غمگ

.ستینگر یم

کرد و  انیاز طرف شرکت کنندگان در مراسم چند کلمه تأثرکننده ب نگیک نیمارت. نبود  يخبر میخطابه ترح از

 تبرك و شال مخصوصش لیدو ظرف متبرك وسا یشگیطبق روال هم. پرداخت نیمراسم تدف يفوراً به اجرا شیکش

از  لیگونه وسا نیکند ا یم یرا ط یمسافتچنان  يبه قصد کمک و دلدار یوقت یشیکش چیه رایز. را همراه آورده بود

رفته بود و  یگیل شیبه خانه کش یگیدر ل ریآنگوس پ. بود اوردهیاو لباس مخصوصش را به همراه ن یول. برد ینم ادی

 يپدر رالف ملبس به ردا نیبنابرا. قرار داده و آورده بود نشیو در پشت ز دهیچیخود پ یرا در باران اهیس يردا کی

 يضرب گرفته بود، مراسم دعا یروانیخورد و بر سقف ش یها م شهیکه قطرات باران بر ش یدر حال ،مورد لزوم

ه بروند و از چمن سوخت رونیب دیباران شد ریدر ز ستیآنها با افتیکه مراسم نماز خاتمه  یوقت. اموات را اجرا کرد

که داوطلب به دوش گرفتن تابوت  یآنان دادهمه تع نیبا ا. برسند دیسف يبگذرند تا به گورستان محصور در نرده ها

باران کور کننده  ریدر ز دندیکوش یرفت و م یدر گل فرو م شانیخوردند و پا یم زیمردان ل. ها بودند کم نبودند

 یه نگ،یس یه. به صدا در آمد یبه شوم ینیشپز چکوچک چتر گور آ يو زنگ ها ابندیخود ب يبرا ییپا يجا

خم شده بود  شانیها یباران ریکه پشت شان در ز یشرکت کنندگان در حال دیرس انیپا همراسم ب. نگیهر س نگ،یس

 یخدا را شکر م گرید یو بعض دندید یرا م یچشم انداز ورشکستگ شانیها یبعض. با اسب به خانه شان بازگشتند

دانست که  یپرداخت او خوب م لشیوسا يبه جمع آور زیپدر رالف ن. بردند  رونیجان سالم ب قیکردند که از حر

کارش نشسته بود و  زیرفت که در پشت م یرا ترك کند، سپس به سراغ ف دایقبل از آنکه قادر نباشد دروگ دیبا

:دیاخت پرساند یاو م يرو به رو یمبل يکه خود را رو یو در حال ستینگر یم شیبه دست ها رهیخ

؟یحال تان خوب است ف ـ
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:و چشمانش را بست دیترس شیصورتش چنان فشرده و در هم شکسته بود که کش دیبه طرف او چرخ یف

مانده ، اگر فرانک را به حساب  یباق میبه دفاتر برسم و پنج پسر برا ستیمن با. توانم مقاومت کنم یبله پدر م ـ

ست؟یطور ن نیا. میاو حساب کن يرو میتوان یکنم که نم یتصور م یول.میآور

موضوع که شما و همکاران تان  نیدانستن ا. از شما تشکر کنم  یخصوص به حد کاف نیتوانم در ا یهرگز نم من

آه چقدر آرزو داشتم . است یخاطر بزرگ یمن تسل يبرا دیبخش یاش م یبه زندگ یو ال اقل آرامش دیمراقب او هست

.نمیاو را بب بار هم که شده کی يبرا یحت

:گفت شیکش

.دیداشتم شما راجع به آن فکر کن لیوجود دارد که من م يزیچ یف ـ

.است یبله راجع به چ ـ

.شهینگران و مضطرب تر از هم. دوباره به خالء افتاده است یاحساس کرد که ف شیکش

:دیخشونت پرس با

د؟یده یمن گوش م يبه حرف ها ایآ ـ

 یدر او نکرده ول يریلحنش تأث یغرق شده که سخت شیآنقدر در وجود خو ید که فتصور کر یطوالن يلحظه ا او

:لبانش از هم باز شد و با ناله گفت

.من چارهیمن، فرانک ب چارهیمن، استوارت ب چارهیب يپد ـ

.شد یمخف رشینفوذ نا پذ يدار شتنیبه خود آمد و دوباره در پشت خو بعد

:شناسد و گفت یآنجا را نم ییکه گو يند طورکرد یدر اطراف اتاق نگاه م چشمانش

.دهم یگوش م تانیبله پدر به حرف ها ـ
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د؟یهم دار يکه دختر دیآور یبه خاطر م ایدخترتان چه؟ راجع به دخترتان است آ ،یف ـ

.شدند رهیو با اندك ترحم بر او خ ینیبه سنگ يبه طرف او برگشتند و لحظه ا يخاکستر چشمان

از ما که  گرید یتیمتحمل شده، روا یرنج يادآوریفقط  ست؟یدختر چ کیببرد؟  ادیاند آن را از تو یزن م کی ایآ ـ

.ختیدوباره تکرار خواهد کرد، همان اشک ها را خواهم ر یهمان اعمال را در زندگ

پسرانم  از یکیاست که به  نیکنم مثل ا یبه او فکر م یدارم و اگر گاه يببرم که دختر ادیکوشم از  یپدر من م نه

.کند یاز پسرانش فکر م شهیمادر هم کی. کنم یفکر م

.ام دهیبار اشک شما را د کیمن فقط  ؟یف دیکرده ا هیتا به حال گر ایآ ـ

پدر دو روز  دیدان یم)  دیلرز یهمه بدنش م( وداع کرده ام  میپدر، من با اشک ها دید دیهرگز آن را نخواه گرید ـ

 رید یلیاتفاق افتاده، خ میمانند همه آنچه که در زندگ یرا دوست داشته ام ول يپد چقدر دمیبود که تازه فهم شیپ

 میو به او بگو رمیچقدر آرزو داشتم او را در آغوش بگ دیدانست یاگر م. من يبرا رید یلیاو، خ يبرا رید یلیبود، خ

.به درد من مبتال نشود یآدم چیمن آرزو دارم ه يکه دوستش دارم، آه خدا

 یو خود بتواند به مشکالت دیبه خود آ یبرگرداند تا به او فرصت دهد اندک نیورتش را از آن چهره غمگص شیکش

:و گفت. برد یکه او را احاطه کرده بود پ

.غصه و اندوه شما را احساس کند نینخواهد توانست ا گریکس د چینه ه ـ

.به خودم تعلق دارد ینباشد ول یخواستن آنقدرها دیاندوه شا نیا ست؟یطور ن نیبخش است ا یتسل نیبله ا ـ

.دیبه من بده یخواست قول یمن دلم م ـ

؟یباشد چه قول ـ
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شرکت کند و با جوان ها معاشرت  یکه در مجالس رقص محل دیو مجبورش کن دینبر ادیاو را از  دیباش یمراقب مگ ـ

.بدهد یناش سر و ساما یبه ازدواج فکر کند و به زندگ دیوادارش کن. داشته باشد

 یتیکه بتواند دوباره در موقع دیامکان را به او بده نیا. داشتند  یامروز متوجه شدم که جوانان از او چشم بر نم من

.بهتر با آنها رو به رو شود

.پدر دییهر چه شما بگو ـ

.شده بود ترك کرد رهیخ دشیو سف فیو او را که دوباره به دستان ظر دیآه کش شیکش

علوفه در آورده بود و حتماً تصور  ياز عزا یدل الیاسب خسته صاحب امپر. کرد یا اصطبل همراهرا ت شیکش یمگ

کهنه را بر پشت اسب گذاشت و خم شد تا تنگ  نیاو ز. دو روز را در بهشت اسبان گذرانده است نیکرده بود که ا

:و پس از آن که او قد راست کرد ، گفت کرد ینگاه م ازده بود و با دقت او ر هیتک یبه پشته کاه یمگ. آن را ببندد 

مخازن  ریز يخودرو يبوته ها يمن آن را در البال. است دایتنها گل دروگ نیا. کرده ام  دایچه پ دیپدر نگاه کن ـ

ام و دلم  دهیشما چ يآن را برا. باران در امان مانده  زشیو ر قیکه از حرارت حر یتنها گل. ام افتهیپشت خانه ام 

.دیاز من داشته باش ادگاریبه عنوان خواهد  یم

.متردد غنچه گل را گرفت و به او نگاه کرد یبا دست رالف

 یگاه، من تو را در وجودم به همراه دارم خودت خوب م چینه اکنون و نه ه. ندارم  اجیتو احت ادگاریمن به  یمگ ـ

.آن را از تو پنهان کنم ستمیو من قادر ن یدان

:گفت يبا پافشار یمگ

 يزیشود آن را تماشا کرد و همه آنچه را که بدون چ یم. دارد تیاز واقع ینشان ادگاری کیاوقات  یگاه یول ـ

.دشیریکنم پدر بگ یخواهش م. ببرد به خاطر آورد ادیملموس ممکن است از 
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:گفت او

.مرا رالف صدا کن ـ

داشت از آن  یصدف متیجلد گران ق بزرگش را که يبود گشود تا کتاب دعا لشیوسا يکوچکش را که حاو چمدان

قدم گذاشت، به او  سایکه او به کل يسال قبل روز زدهیکه پدر مرحومش آن را س یثروت شخص کی. آورد  رونیب

.کرده بود هیهد

صفحات آن قرار  انیآن را ورق زد و گل سرخ را در م. قرار گرفته بود باز شد يدیکه روبان پهن سف ییدر جا کتاب

.ه آن را بستداد و دوبار

؟یمگ یاز من داشته باش يادگاریخواست که  یالبد تو هم دلت م ـ

.بله ـ

پسر  کی یخواهد که تو چشمانت را باز کن یمن دلم م. يببر ادیخواهم مرا از  یم رایز. من آن را به تو نخواهم داد ـ

و  يمادر شدن خلق شده ا يتو برا. یشداشته با يرا که آنقدر آرزو دار ییو بچه ها یو با او ازدواج کن یابیخوب ب

خاطر  يخواهم برا ینخواهم کرد و من م یچشم پوش سایکلگاه از  چیمن ه یکه به من وابسته باش ستیدرست ن

همسر تو را دوست ندارم، حرفم را  کیمانند  رایز. صرفنظر نخواهم کرد سایمن از کل. خودت با تو کامالً صادق باشم

؟یکن یدرك م

.یببر مگ ادیمرا از  ـ

د؟یبوس یمرا نم یخداحافظ يبرا ـ

 تیرا که صاحب اسب به او عار یراند و کاله شیرا به پ وانیاسبش قرار گرفت و ح نیهر گونه پاسخ بر ز يبه جا او

روانه  یگیجاده ل يگل و ال انیباران به م ریو بعد در ز دندیاش درخش یچشمان آب يلحظه ا.داده بود بر سر گذاشت
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پهن و علوفه را  يمرطوب اصطبل ماند و بو یکیتاردنبال کردن او نکرد همان طور در  يبرا یحرکت یمگ. شد

.اصطبل ، زالند نو و فرانک را به خاطرش آورد. استنشاق کرد

کرد و بر  یطول اتاق را ط. دیپاپ رس ندهیپدر رالف به خانه اسقف ، نما دایدو روز پس از حرکتش از دروگ یکی

و آگاه او را بر  باینگاه ز ینیکه به خود آمد سنگ یهنگام. انداخت یمبل يقش بوسه زد و خود را رومافو يانگشتر

 ینگاه کنجکاوانه مردم را از هنگام لیو دل باشد يعاد ریغ ستیخود احساس کرد و متوجه شد که سر و وضعش با

اخت و چشمانش را به طرف اسقف باال به لباسش اند ینگاه نیغمگ يبا لبخند. آمده بود دانست رونیکه از قطار ب

.برد

بودن سر و وضعم فکر  بیداده که من فرصت نکرده ام به عج يرو یدر پ یاتفاقات چنان پ جناب،یمتأسفم عال ـ

.کنم

) داد که رالف را به اسم کوچکش بنامد  یم حیاو ترج نیشیبر خالف اسقف پ( است رالف  هودهیب یمعذرت خواه ـ

 تانیلباس ها یول دیشو یم دهیتان چابک و سرحال د یبا همه خستگ یچقدر حت. دیدار کیرمانت یطور، حالت نیشما ا

.معمول است ریغ یمقام تان کم يبرا

به عرض تان برسانم که به نظر شما  دیبودن، با کیدر مورد رمانت یول. بودن لباسم کامالً موافقم یمذهب ریدرباره غ ـ

.دیالنبون اطالع ندار لیدر گ جیرا دنیوشچون از طرز لباس پ. طور است نیا

و  کیباز هم حالت رمانت دیدیپوش یهم م یگون سهیک کیزد و  یاگر ناگهان به سرتان م یشما حت زم،یرالف عز ـ

.دیداد یچابک تان را از دست نم

 یکه نم دیاعد کنمرا متق دینکن یها و سع شیهمان قدر که لباس کش باًیبرازنده است تقر اریبه شما بس يسوار لباس

و تناسب اندام  دیرو یراه م یخاص تیشما با جذاب. دیآ یاز کت و شلوار به شما م شتریتا چه حد ب راهنیپ نیا دیدان
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که مرا به رم  یکنم هنگام یفکر م نیهمچن. شکل باشد نیبه هم شهیکنم هم یو تصور م دیتان را کامالً حفظ کرده ا

که همه شکم گنده و کوتاه قد  ییایتالیا قدریعال شانیکه بر کش يریتأث دنیاز د فرا خوانند شما را با خود ببرم و

ر افتاده یکبوتران فربه و متح انیمانند گربه چابک و فرز که در م. خواهم کرد حیتفر اریگذاشت بس دیهستند خواه

.باشد

ـ رم؟

.مبلش جابجا شد يپدر رالف رو

کرد، نوازش  یزانوانش خرخر م يگربه اش را که رو نیشمیپشت ابر يبه انگشتر نیکه با دست مز یدر حال اسقف

:دیکرد پرس یم

بود؟ يدشوار و متأثرکننده ا تیوضع ایآ ـ

.جنابیوحشتناك عال ـ

د؟یخانواده دار نیبه ا يادیشما عالقه ز ـ

.یبل ـ

د؟یدار يشتریتوجه ب یبه بعض ای دیاندازه دوست دار کیهمه را به  ایآ ـ

 ینزد او خدمت کرده بود که طرز فکرش را به خوب یبود و به حد کاف ركیداقل به اندازه مافوقش زرالف ح پدر

روش تمام  نیشد با ا یاو کشف کرده بود که م. باطل کرد قتیحق انیخلوص و ب یاو را با نوع لهیپس ح. بشناسد

تواند  یم تیواقع اندنید که نماکر ینم طورمغز نکته دان خ نیرا برطرف کند، چون به فکر ا جنابیسوء ظن عال

.کتمان ماهرانه باشد کیگمراه کننده تر از 
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عالقه  گرانیاز د شتریشان ب یبه بعض دیهمان گونه که اشاره کرد یول. خانواده را دوست دارم نیمن همه افراد ا ـ

به او احساس  نسبت یشخص تیاحساس مسؤول کیکه او بچه بود  یمن از هنگام. دختر خانواده یمثل مگ. دارم

.دهند ینم یتیاهم جودشکنند و اصالً به و یپسرها حساب م يآنها فقط رو رایز. کرده ام

دارد؟ یچه سن یمگ نیا ـ

دست از  یضمناً از مادرش قول گرفته ام که کم. سال داشته باشد ستیزنم حدود ب یاوه حدس م. دانم یدرست نم ـ

چون با ماندن در . رقص برود و با جوانان هم سن و سالش آشنا شود دفاترش بردارد و او را وادار کند به مجالس

.تاس فیاش را تباه خواهد کرد و ح ندهیآ دایدروگ يواریچهار د

 یاز سه سال از منش شتریکه ب نیداد ، با ا صیآن را تشخ ياسقف اعظم فور يکرد شامه قو یم انیرا ب تیواقع او

از  ياریو در مورد بس. رالف مصون مانده بود یزندگ يو بم ها ریاز ز سا،یاش در دل کل یاش مسن تر نبود زندگ

.کرد یاش احساس م یمسن تر از منش یلیخود را خ لیمسا

 جانیه ياش ادامه داد و باز یگذاشت آشکارا به تماشا و شناختن منش یرا به کنار م اطیکه احت یدر حال اسقف

حاصل کرده بود که نزد  نانیدر آغاز او اطم. شد از سر گرفت یه مرفتار و کردار او خالص هیرا که در توج يزیانگ

 يصورت و اندامش مسلماً هوس ها زیشگفت انگ ییبایز. وجود دارد یدر برابر لذات جسمان یمرد نقطه ضعف نیا

را از او اعتبارش  هیاحساس اول نیبا گذشت زمان ا. اطالع باشد یتوانست از آن ب یو او نم ختیانگ یرا بر م يادیز

 ریانکار ناپذ تیمعصوم یبا نوع تیجذاب نیکه ا دیرس یبه نظر م یآگاه بود ول تشیبله او از جذاب. دست داده بود

در جمع هم  شیداده بود که کش یبیاو ترت. نداشت یجسمان ياز هواها یشعلع درون او هر چه بود رنگ. همراه باشد

داشت در  یفساد اخالق نیبه ا یلیتما نیه هر که کمترچنان ماهر ک یهم جنس بازان. ابدیجنس بازان حضور 

.داد یبرابرشان تاب و توان از دست م
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 نی، کم تر يا جهیگونه نت چیبدون ه نهایو همه ا. نظر گرفته بود ریز هیزنان ناح نیباتریاو را در حضور ز نیچن هم

. او را تحت نظر دارد یدانست که کس یه نمک یهنگام یحت. بود ختهیانگیهوس در نگاه او بر ن ایاز عالقه  ينشانه ا

 شیکرده بود مراقب او باشند و رفتارش را مو به مو برا موررا مأ یرفته بود که اشخاص شیچون اسقف تا آنجا پ

در جاه  زیبودن و ن يغرور معنو یبود که نقطه ضعف او فقط در نوع دهیرس جهینت نیو او سرانجام به ا. بازگو کنند

 نیا زیچون خود ن. کرد یآن را درك م یکه اسقف به خوب تیدو صورت از شخص. شد یم اش خالصه یطلب

.داشت ار اتیخصوص

 اتیادامه ح يمانند همه مؤسسات بزرگ که برا. داشت اریافراد جاه طلب در اخت يبرا يادیز يها تیموقع سایکل

کرد  یرا مه ادعا م يریالف خانواده کلبود که پدر ر نیا یعموم عهیشا. نندیگز یدسته بر م نیاز ا یخود اشخاص

هم داشت باز هم به  قتیموضوع حق نیاگر ا یحت دهآنها بود محروم کر یآنقدر دوستشان دارد از ارث که حق قانون

 دنیبا شن یآب يبایبود که چگونه آن چشمان ز دهیو بجا بود و او د ستهیشا ییادعا ركیز نیچن يکار گرفتن مرد

 کی اطیو با احت ردیرا به کار گ يگریبود که او به اصطالح حرکت د دهیوقتش رس دیشا. دبودن دهینام رم درخش

 اریهوش اریبسته، بس مهین يپلک ها ریدر ز اهیچشمان س یول. اندازدیصفحه شطرنج محاوره شان جلو ب يسرباز را رو

:کرد گفت یجابجا م یکه گربه اش را کم یاو در حال. و مواظب مانده بود

کوچولو  ي ( ) !Shebaبایش: بعد به گربه نگاه کرد و گفت. کرده ام افتیدر کانیاز وات ییشما خبرها ابیغ در رالف

.مورمور شود میپاها يشو یتو سبب م. یچقدر خودخواه

چشمانش را باز  دیکوش یو م ندیداد تا بتواند مخاطبش را بهتر بب یم هیاش تک یصندل یکه به پشت یرالف در حال پدر

:دارد گفتنگاه 

.یآه راست ـ
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.به اطالع تان برسانم دیاست که با ییزهایقبل از آن چ یول د،یبخواب دیبرو دیتوان یبله م ـ

مونته  نالیتوسط دوستم کارد یپدر مقدس فرستاده بودم و پاسخ او به تازگ يبرا یخصوص يقبل من نامه ا یمدت

Montيورد everdi( ) بیعهد رنسانس است و عج دانانیقیاو از اعقاب موس ایدانم آ ینم. است دهیبه دستم رس 

.یزن یچنگ م یچرا هر وقت خوشحال با،یآه ش. کنم  الباره از او سؤ نیبرم در ا یم ادیاز  نمیب یاست هر بار او را م

:رالف با لبخند گفت پدر

به گربه ها عالقه داشته قدر  نیکه شما ا ستین بیعج. من هنوز خوابم نبرده. جنابیدهم عال یبه شما گوش م ـ

. ( دیکن یتر م یبا طعمه لذت تان را طوالن يمانند آنها با باز. جنابیعال دیچون خودتان به آنها شباهت دار. دیباش

 يگربه فور. رحم هستند  یب یلیخ شانیا. من يزانو يرو ایبرا ول کن و  شانیا. خوشگلم ایب. بایش ایب) زد  یبشکن

 یکه دمش را تکان م یو در حال دیآنجا دراز کش. جست زد شیکش يزانوها يو بر رو بنفش را ترك کرد راهنیپ

درخشان پدر رالف به نگاه اسقف  اریبس یچشمان آب. مبهم اسب و گل سپرد يشامه اش را به بوها اقیداد با اشت

.شد ختهاعظم دو

:دیپرس اسقف

و سنبل  اریخاو ایچنان به طرف شما آمد که گو بایش یکند ول یاطاعت نم یگربه هرگز از کس دیچطور موفق شد ـ

!نمک نشناس وانیح. دیبه او تعارف کرد بیالط

.جنابیمن منتظرم عال ـ

وقت شده  چیه ایبه عالوه آ. کنم  یم قیتصد. خوب برد با شماست اریبس. دیمجازاتم گربه ام را از من گرفت يبرا ـ

.است یسؤال جالب د؟یکه بباز
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کرد و به هنگام صحبت  دیبر تن خواه یاسقف يپس شما کاله و ردا نیاز ا. میبگو کیبه شما تبر دیمن با زیعز رالف

 یخبر خواب از چشمان تان م نیا« و شادمانه در دل گفت . خطاب خواهند کرد  کاساریاسقف دوبر جنابیشما را عال

شد گفت که چهره اش از شعف  یتنها م. اش را پنهان نگاه دارد یاحساس واقع دیبار رالف نکوش نیاول يبرا» .دیربا

.دیدرخش یم

چهارم بخش

لوك ( 1938-1933 )

دهم فصل

 يهفته جوانه ها کیدر عرض . افتیقابل تصور دوباره باز  ریغ یبا شتاب يرا پس از آتش سوز اندنیرو يروین نیزم

اگر مردم . شد دایدرختان سوخته پبر ساقه  يزیر يسر بر آوردند و دو ماه بعد برگ ها يگل و ال انیسبز رنگ از م

 ییوگرنه آنها. خود بودند نیاز سر زم يریتصو ییکه گو دبو لیدل نیآنقدر متحمل و بردبار بودند به ا نیآن سرزم

الزم بود تا  اریبس يسال ها یول. آوردند یدوام نم یشمال غرب نیدر سرزم يادیکه واقعاً دلبسته آن نبودند مدت ز

.افتندی یخود را نم یقبل یاز آنها هرگز دوباره ، زندگ یگروه دیامشکالت رفع شود و ش

. ماند یباق یطوالن یبه سمت شرق انداخته بود مدت دایدروگ يگل و ال انیکه ورقه آهن در م یقیعم يارهایش

 يانه اکردند و سرانجام ماجرا به افس یم تیحکا گرانید يدانستند آن را برا یکه داستان را م يکارگران دوره گرد

.شد لیتبد اهیس يدشت ها ياز افسانه ها
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که  یالتیتشک يبرا نیرا به اضافه چند هزار گوسفند از دست داده بود و ا شیها نیپنجم از زم کی باًیتقر دایدروگ

خشم  ای یآسمان يشد آن را قضا یو نم. نبود يپر برکت ده ها هزار گوسفند در تملک داشت مسأله ا يدر سال ها

...اندخداوند خو

اتفاق افتاده بود  ینبود که در آن نواح يفاجعه ا نیاول نیا. دوباره بود یراه مقابله با آن ، جبران ضررها و شروع تنها

.آن باشد نیکرد که آخر یهم فکر نم یو کس

ب بودند که به کمک مخازن آ دایمردم دروگ نیا. نمود یم زیکه سوخته بود، غم انگ دایدروگ يمنظره باغ ها اما

از موقع  زین نیسیدرخت گل یحت یول. خود ادامه دهند اتیبه ح یتوانستند در آن خشکسال یکارسون م کلیما

پژمرده گل سرخ تنها  يو تازه شکفته اش، خشک و پژ مرده فرو افتاده بودند از بوته ها فیلط يخوشه ها ق،یحر

رنگ  ياز کاه قهوه ا یخودرو به انبوه يدرختچه هابودند و  اوردهیها دوام ن یبنفشه فرنگ. مانده بود یباق ییخارها

دوباره شان باشد  یبه زندگ يدیآنکه ام یب زیترحم انگ یبه شکل زیآو يگل ها ه،یپر سا يدر گوشه ها. مانستند یم

باران دوباره مخازن . کردند یشان را در فضا پخش نم زیعطر دل انگ گریسوخته آنها د يبودند و گل ها هفرو افتاد

شان را با کمک کردن به تام  يکاری، اوقات ب یو همه اهال. بود، پر کرد دهیته کش ق،یه آب آن در موقع حررا ک

.ابندیرا دوباره باز  شانو طراوت  یشاداب يباغ ها روز دیباغبان، اختصاص داده بودند تا شا

استخدام  گرید يرگر دامپرورتعداد کارگران، دنبال کند و سه کا ادکردنیرا، با ز يپد استیگرفت س میتصم باب

کرد مگر در فصول  یها اکتفا م يریاستخدام نکند و به وجود کل یمیداد کارگر دا یم حیکارسون ترج يمر. کرد

. گرفت یکمک م یاز کارگران موقت تکه در آن صور. ینیگوسفندان و پشم چ شیو زا یدسته جمع يریجفت گ

در هر حال تفاوت . کنند یهستند بهتر کار م یماندن ییانند در جابد یاحساس کرده بود که کارگران وقت يپد یول

 یجا دوام نم چیدر ه يادیمبتال بودند و مدت ز يقرار یب یکارگران دامپرور به نوع شتریوجود نداشت چون ب یمهم
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سه اتاقه  خانه ریتام پ. که آن طرف رودخانه بنا شده بود منزل داشتند ينوساز يخانه ها رمردان متأهل د. آوردند

داشت، در پشت چراگاه اسبان و آنچنان دلبسته آن بود که هر بار به آن  اریدرخت فلفل در اخت کی هیدر سا ییبایز

از محوطه ها را به عهده داشت  ياداره تعداد یمگ. کرد یم زیلبر يدلش را از شاد تیگذاشت احساس مالک یقدم م

 یامور م انیرالف را در جر جنابیمکاتبه، عال قیاز طر يپد يابه ج یف. پرداخت یو مادرش همچنان به محاسبه م

 یاز آنچه که به ملک مربوط م ریاو، به غ ينامه ها اتیو همان طور که خصلتش بود از بازگو کردن محتو. گذاشت

کان را ام نیا یف یو مشتاقانه آنها را بخواند ول ابدینامه ها دست  نیداشت که به ا وآرز یمگ. کرد یم يشد خوددار

 کینزد گریو استو د يبا فقدان پد. گذاشت یم یگذاشت و نامه ها را پس از مطالعه در گاو صندوق ینم ارشیدر اخت

.برده بود ادیداده بود کامالً از  یمگرا که درباره  یرالف او قول جنابیو با رفتن عال. ممکن بود ریغ يامر یشدن به ف

نکرد  یگونه کوشش چیامر ه نیاز ا یبا آگاه یرا رد کرده بود و ف یمانبار دعوت به مجالس رقص و مه نیچند یمگ

.آورد رونیتا او را از عزلتش ب

و الستر  کلیمانند گنور کارما سیویکرد و آنوك د یاستفاده م دایآمدن به دروگ يبرا یاورورك از هر فرصت امیل

خشک با آنها داشت که رفته رفته از جلب توجه  چنان سرد و يرفتار یمگ یول. کرد یمرتباً به او تلفن م نیمک کوئ

همه  نیبا ا. نبود يبه دنبال داشتند خبر لیکه س نیسنگ ياز باران ها یمرطوب بود ول اریبس یتابستان. شدند دیاو نوم

. دییسا یو کناره ها را م دیخروش یم یطوالن يبر پهنه ا نگیگل آلود بود و آب رودخانه بارون دارل شهیهم نیزم

 نیبنابرا. خود را به رطوبت هوا داد يجا يو گرد و غبار قهوه ا.  دیبار یوقفه م یباران همچنان ب دیزمستان رس یوقت

.دشوار گشت دهیباران د يدشت ها انیکار بودند کند شد و گذشتن از م يکه در جست و جو یآمد و شد آنان

باب نگران . کرد یرفتند غوغا م یوبت راه مسر پناه، که در سرما و رط یدوره گردان ب انیدر م ه،یالر ذات

 نوسیگوسفندان مر. کرد یم دیمرض نسوج پا، دام ها را تهد وعیش افتی یگوسفندان بود اگر باران همچنان ادامه م
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 ریغ زین ینیپشم چ. منجر شود شانیسم ها راحتکردند و سرما ممکن بود به ج یرا به اشکال تحمل م نیرطوبت زم

 شیتا هنگام زا نیزدند و اگر زم یگوسفندان سر باز م دهیپشم آبد دنیکارگران از چ رایممکن شده بود ز

.رفتند یم نیاز بره ها از ب ياریشد بس یگوسفندان خشک نم

را  یگوش یف. بود دایزنگ کوتاه که عالمت منحصر به فرد به دروگ کیو  یدو زنگ طوالن. تلفن به صدا در آمد زنگ

.رگشتبرداشت و به طرف باب ب

.توست باب يبرا ـ

خوب؟ بله فوراً او را به  ينامه ها تیرضا. خوب آه ـ بله خوب است اریبس ؟یبله باب هستم، چ ؟ییتو یمیآه ج...الو ـ

. میکار دار شیبرا نجایکه در ا ییاز حاال بهش بگو یتوان یباشد م يکار ییگو یطور که تو م نیاگر ا. بفرست نجایا

خوب  اریبس. ندارم ينامه ها هم چندان اعتماد تیندارم، به رضا ولقب دهیمن ند. نمیو را ببا دیهمه با نیبا ا یول

.خداحافظ. متشکرم

:اش نشست و گفت یصندل يرو دوباره

در  یلند شمال زیاست که مدت ها در دشت کوئ یآدم خوب یمیج دهیاست به عق يکارگر دامپرور کیراجع به  ـ

دارد، در رام کردن اسب ها  یخوب ينامه ها تیاو گاوچران هم بوده و رضا. ر کردهکا لیو شارل و چیاطراف النگ ر

گوسفند را در  250از  شتریب ایگو دیبگو راست یمیاگر ج. استاد است اریبس ینیو در کار پشم چ. هم مهارت دارد

چون . کند یا مچوپان اکتف کیبه دستمزد  ینیاستاد پشم چ کیکنم چرا  یمن تعجب م. کند یم ینیروز پشم چ

است که در  یدر هر حال آدم. اسب ول کند نیرا به خاطر ز ینیپشم چ یچیق یافتد که همچو آدم یکم اتفاق م یلیخ

.خورد یم ردبه د یلیمحوطه ها خ
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در عوض جمالتش کوتاه تر و  یشده بود ول ییایاز گذشته کشدار و کامالً استرال شیگذشت سال ها لهجه باب ب یط

کرد که او در مجالس رقص که از سر ادب  یبا کمال تأسف مشاهده م یسال بود و مگ یس کین او نزدس. خالصه تر

حجب  اریبس یاز طرف. دهد ینشان نم دبه طرف دختران جوان از خو یگونه کشش چیکرد ه یدر آنها شرکت م

. ستیمطرح ن شیبرا يگرید زیچ ییعالقمند بود که گو نیزم يآنقدر به کار کردن بر رو گریداشت و از طرف د

توانستند سه  ینشستند م یسالن م يمرمر مکتیدر کنار هم بر ن یسه برادر وقت. بودند هیهم به او شب یجک و هاگ

بردند  یرا در خانه به سر م یدادند و اگر شب یم حیدر محوطه را به خانه ترج یزندگ آنهادر واقع . قلو قلمداد شوند

آفتاب و باد پوست روشن پر از کک . دندیخواب یم نیزم يرا تنبل و تن پرور کند روآنکه تخت خواب ها آنها  میاز ب

Acajو مک آنها را چنان سوزانده بود که رنگ چوب آکاژو ou( ) کمرنگ آنها که  یبه خود گرفته بود و چشمان آب

که کدام  نیها و اسن آن صیتشخ. کرد یو چروك در اطراف آن به وجود آمده بود، صورت شان را روشن تر م نیچ

و طرح  یرم دهیصاف و کش ینیاز آنها ب کیهر . ممکن بود ریسالخورده تر است، غ ایجوان تر  يگریاز د کی

دراز داشت  يکوتاه و دست ها يتر از پدرشان بود که قد دهیقامت شان کش یول. را به ارث برده بودند يصورت پد

.زاهدانه خاص سوارکاران را داشتند ییبایو ز

:دیپرس دیکش یصاف در دفترش م یکه با مرکب قرمز خط یدر حال یف

کارگر تازه متأهل است ؟ نیا ایآ ـ

.دانست میخواه دیایب نجایبه ا یفردا وقت دم،یدانم، نپرس ینم ـ

د؟یآ یم نجایچطور به ا ـ

.ندیخواهد گوسفندان را بب یاو م. خواهد آورد لیاو را با اتو مب یمیج ـ

:گفت یف
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که  نیجا نخواهد ماند مثل ا نیدر ا شتریب يچون او اگر مجرد باشد چند هفته ا. باشد نجایا یکه مدت دوارمیامخوب  ـ

.اورندیجا دوام ب کیدر  ستندیطور کارگرها قادر ن نیا

برسند  یو قسم خورده بودند که به محض آنکه به سن قانون. بودند ویورویر يدر مدرسه شبانه روز یو پاتس میج

آن . ملحق شوند یبودند که در محوطه ها به باب، جک و هاگ يروز يآنها در آرزو. ظه هم در مدرسه نمانندلح کی

 ای ندیایتوانستند به دلخواه شان ب یم یموقت يو کارگرها. شد یدوباره توسط خودشان اداره م دایوقت در دروگ

.بروند

تر سازد چون  ریآنها دلپذ ينست مدرسه را براتوا یبود نم يریخانواده کل اتیشوق خواندن که از خصوص یحت

نظر  ریاز کالس درس ، ز شتریب اریبس یگذاشت و با لذت بیدر ج ایاسب  نیشد کتاب ها را در خورج یم شهیهم

درس با پنجره  يدشوار بود و کالس ها واقعاًآنها  يآنها را خواند، غربت برا گالیدرخت و کی هیدر سا ت،یژزون کی

و همچنان . وجه دوست نداشتند چیرا به ه گریو همه امکانات د بایز يو باغ ها عیوس يباز يها نیبزرگ، زم يها

معاشران آنها . کرد یابداً توجه آنها را به خود جلب نم ینقاش يشگاههایکنسرت و نما يبا موزه ها، سالن ها یدنیس

از  تیآوردند و با حکا یم ادیشان را به دامداران بودند و در ساعات فراغت آنها با حسرت خانه  ریاهم پسران س

مورد به  نیدر ا یشک نیو آنها کوچک تر. داشتند یوا م یرا به شگفت شانیها یهم کالس دایو شکوه دروگ تیاهم

BurrenJonctچون هر کس در غرب بارن جانکشن. دادند یخود راه نم i on( ) از عظمت و وسعت  ست،یز یم

.مطلع بود دایدروگ

 )Lukeلینام او در دفتر تحت عنوان لوك اون. کارگر دامپرور تازه را مالقات کرد یکه مگ نیذشت تا اها گ هفته

O' Nei l l طرف او از  کیاز . شد یاز او سخن گفته م يگریاز هر کارگر د شتریثبت شده بود و در خانه بزرگ ب (

بعد  گریبود و از طرف د دهیودخانه اقامت گزکنار ر یلخانه خا نیدر ساختمان مجردها سر باز زده و در آخر یزندگ
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به کار کارگران  يرا که هرگز کار شخدمتیکرده بود لطف و توجه سرپ یمعرف تیکه خود را به خانم اسم نیاز ا

کرند و  انیماد. شده بود ختهیاش بر انگ ياز مالقات با او کنجکاو شیپ یلیخ ینداشت به خود جلب کرده بود و مگ

کار  یسبب مگ نیشدند و به هم یم يکه در محوطه اسب ها باشند در اصطبل نگاه دار نیا يه جاب اهیس تهاسب اخ

 یول. رو به رو شود يآنکه او با کارگر یگذشت ب یکرد و گاه هفته ها م یاز مردان شروع م رتریروزانه اش را د

 ییغروب، درخت ها را از روشنا دیکه خورش یبعد از ظهر تابستان هنگام کی. دیرا د لیاو لوك اون يسرانجام روز

 یم یلوك که از طرف جنوب شرق. آمد تا از رودخانه بگذرد یباز م»  زابیسر خ« از  یسرخ رنگ انباشته بود مگ

را مشاهده کند  یاز آنکه بتواند مگ شیگرفت و پ یرا م دشید يآفتاب جلو. را برود ریآمد قصد داشت همان مس

شناخت چون خود او  یاسب را م نیا یسوار بود مگ اهیو دم س الیکهر چموش با  یبر اسب او. بود دهیاو را د یمگ

 یاز آن دل خوش گرانید ند؟یب یرا به ندرت م وانیدانست چرا ح یاواخر نم نیعهده دار گرداندن اسبان بود ، ا

 یلیدل نیو هم. نداشت میظاهراً کارگر تازه از سوار شدن بر آن ب یول. شدند ینداشتند و تا مجبور نبودند سوارش نم

 یشود و هر کس یبلند م شیچموش از صبحگاه بر سر سم ها وانیمعروف بود که ح. بود يبر مهارت او در سوارکار

.ردیگ یشدن گاز م ادهیکه سوارش شود به محض پ

و برگ  نیاز ز ایگله در استرال يمخصوصاً که راهنماها. که بر اسب نشسته بود آسان نبود یکس ياندازه ها صیتشخ

خم شده و  يو آنها با بازوها. داخل نداشت یدگیپشت و خم یکردند که برجستگ یاستفاده م یسیکوچک انگل يها

.نشستند یداشتند بر اسب م یکه باال تنه خود را راست نگاه م یدر حال

قضاوت  نیبودند بنابرااو کوتاه  يبلند و پاها اریبس یباالتنه شخص یگاه یشد ول یم دهیتازه وارد بلند قد د کارگر

مخمل  يبر تن داشت و شلوار سوار دیسف راهنیپ گرشیبه هر حال لوك بر خالف همکاران د. محتاطانه بود یمگ

مسأله موجب  نیکه ا یبا تعجب و در حال یمگ. داده بود حیمعمول ترج رهیو ماهوت ت يروشن را بر فالنل خاکستر
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 نیچگونه از پس شست و شو و اتو کردن ا یول. است قهیو خوش سلاش شده بود فکر کرد، چقدر برازنده  حیتفر

.خدا به دادش برسد. دیآ یلباس ها بر م

:بلند گفت يبا صدا دیرس یمگ کیکه نزد یهنگام

را  یو خندانش مگ یکه با چشمان آب یسالم و در همان حال کاله از سر برداشت و دوباره بر سر گذاشت و در حال ـ

:زد گفت یم دیآشکار د ینیبا تحس

.است لیاسم من لوك اون. دیپس حتماً دخترش هست دیباش نجایا ریمد دیآه شما نبا ـ

کرد و آنچنان مشوش و مضطرب بود که  ياز نگاه کردن به او خوددار ینامفهوم ادا کرد ول یلب کلمات ریز یمگ

توانست چشم ها و  یم يگریود چطور دنب یباورکردن نیآه نه ا. برد ادیرا از  یتیموقع نیچن يکلمات متداول برا

 چیو نشاط خاص به خودش که ه یسرزندگ ینوعخطوط چهره رالف را داشته باشد؟ اما حالت نگاهش متفاوت بود، 

بود  دهیغبارآلود د ستگاهیکه پدر رالف را در ا يلحظه ا نیاز اول یکه مگ یدر حال. شد ینم دهیدر آن د ینوع عطوفت

. يرحمانه ا یب یآه چه شوخ»  دنیاو را ند« و » چشمان او « او بدون . چشمانش خوانده بود و محبت را در  یمهربان

.یزاتچه مجا

و آنها با . کرد  کینزد یمگ انیبود، اسبش را به کنار ماد ختهیبرانگ یکه در مگ ییاطالع از فکرها یب لیاون لوك

.ت، آب را به هر طرف پراکندندداش یانیباران شکل طغ زشیعبور از رودخانه که هنوز در اثر ر

کاش : نبود با خود فکر کرد  گرید يها يریکه در کل يزیچ. ییچه موها. نبود  یشک چیبود ه بایکه او ز نیدر ا»

که از تعجب ابرو  دیسر بلند کرد و لوك د یهمان لحظه مگ. ندیکرد تا او بتواند تمام صورتش را بب یسرش را بلند م

بود که  يبود که در صورتش به دنبال گمشده ا نیا مثلاز تنفر نداشت فقط  یگاهش نشانو حالت ن دهیدر هم کش

و  شانیبه هر حال پر. ندیخواست آن را بب یبود که دلش نم افتهیدر آن  يزیکه چ نیا ایشد  یموفق به کشف آن نم
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و شکن  نیکه به چ یدر حال و. تفاوت باشند یمه زنان در مقابل او ب ندیلوك عادت نداشت بب. شد یم دهیمضطرب د

.کرد یصورتش ، توجه او را به خود جلب م وسیو مأ یکرد، حالت ناراحت یاو فکر م یرنگ ییزلف طال هانبو

اش  یشانیو پ یشبنم که گرما بر لب فوقان يباز و دانه ها مهین يبایدهان ز. ادامه داد شیهمچنان به تماشا لوك

 يدندان ها یلوك لبخند زد مگ یوقت. شده بودند دهیدر هم کش ،یشگفت زدگکه بر اثر  یینشانده بود ابروان طال

.نبود رالفهمه، لبخند، لبخند  نیبا ا. دیو محکم پدر رالف را د دیسف

.باز از اوه و آه مهیبا دهان ن دیبچه شگفت زده هست کیشما درست مثل  د،یدان یم ـ

:گرداند گفت یکه نگاهش را از او بر م یدر حال یمگ

.نیهم. دیآور یرا به خاطرم م یشما کس دیشا. شوم رهیطور به شما خ نیمن قصد نداشتم ا. متأسفم ـ

 یم ادتانیرا به  یمن چه کس. دیبهتر از آن است که باال را نگاه کن نیا. دیشو رهیبه من خ دیخواه یهر قدر م ـ

آورم؟

.دیشو یم دهیمتفاوت د نیقدر آشنا و با وجود ا نیاست که ا بیفقط عج. ستیآه مهم ن ـ

ز؟یعز يریکل زهیدوش ستیاسم شما چ ـ

.یمگ ـ

Belندایدهم که اسم شما بل یم حیترج. ستیاسم چندان برازنده شما ن نیا ؟یمگ ـ i nda( ) نیمادل ای( 

Madel i ne را قبول  یهمان مگ دیعرضه کردن دار ياست که برا يزیچ نیبهتر یبه هر حال اگر مگ یبود ول یم (

.کنم یم

؟ ( )Margaretاست؟ مارگارت یچه اسم مخفف

.گنینه م ـ
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.صدا خواهم کرد گنیمن شما را م. آه بهتر شد ـ

.مخالفت کرد یبا خشک یمگ

.اسم متنفرم نیمن از ا. دینه حرفش را نزن ـ

 گنیم زهیدوش د،یانجام ده دیکن یکه هر چه هوس م دیو عادت دار دیدردانه هست زیعز یلیکه خ نیمثل ا ـ

Euphrasiياما من اگر دلم بخواهد شما را افراز.کوچولو e( ) نیریذف ایZephi r i ne( ) يآناستاز ای( 

Anast asi e) مانعم نخواهد بود زیچ چیبخوانم ه.

کرد گازش  یم یکه سع وانیح يآمد و بر سر و رو نییاو از اسبش پا. دندیبه محوطه مخصوص اسبان رس آنها

 يرا برا یخواهد مگ یبود و کامالً معلوم بود که م ستادهیا. سرش را برگرداند عانهیمط وانیح و دیدست کش ردیبگ

.گرفت شیرا در پ لاسبش را جلو برد و راه اصطب یمگ یفرود آمدن از اسب کمک کند ول

:زد ادیبه دنبالش فر لوك

.کند یمعاشرت نم يعاد يبا اسب ها فیو ظر لیاص انیماد نیا ـ

:سر برگرداند جواب داد آنکه یب یمگ

.مسلماً نه ـ

 يهمان طور بلند با شانه ها يقد. هم درست به رالف شباهت داشت  ستادهیدر حال ا یحت. نه واقعاً عادالنه نبود آه

و راه . بود هیشب دنیراه رفتن رالف به رقص. به خود گرفته بود يگریکه شکل د ییو شانه ها کیتنه بار نییپهن و پا

 یرالف بود و چشمانش همان گونه آب یو پرپشت یاهیس نبه هما شیموها. مانست یورزشکار م کیه رفتن لوك ب

 کیآن دو مانند شباهت  نیب یهمه شباهت کل نیبا ا. بود شیمانند کش بشیو دهان خوش ترک فیظر ینیب. رنگ

به  ی، مگ یمالقات اتفاق نیز اپس ا. رنگ بود یآب پتوسیاکال کیو با شکوه با  دهیبلند رنگ پر يخاکستر پتوسیاکال
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برادرانش از کار کردن او  ریباب و سا. داد یگوش م شتریشد، ب یرا که درباره لوك گفته م ییحرف ها و عاتیشا

.با او داشته باشد یرفت که روابط خوب یبودند و گمان م یراض اریبس

حرف او را به  شیدر صحبت ها یهم شب یف یتح. در وجود او نبود يو تن پرور یاز تنبل يذره ا یباب ، حت دهیعق به

.است يا افهیخوش ق اریکرد که مرد بس قیآورد و تصد انیم

:دیباشد پرس یعیکرد طب یم یکه سع یخواند با لحن یبود و کتاب م دهیدراز کش نیزم يکه رو یمگ

اندازد؟ ینم یکس ادیتو را  ایآ ـ

:فکر کرد و گفت يلحظه ا یف

 یو همان رنگ مو و صورت ول کلیهمان ه. شباهت داشته باشد کاساریبه پدر دوبر یکم که دیآ یبه نظرم م ـ

.ستین ادیشباهت آنقدرها ز

چون . ینیمبل بنش يخانم رو زهیدوش کیکتاب خواندن مثل  يبهتر است برا یمگ. دو مرد کامالً متفاوت هستند آنها

.ا باشدشود که رفتارت مثل پسره ینم لیدل يا دهیپوش يشلوار سوار

:پاسخ داد یمگ

دارد؟ تیموضوع اهم نیچقدر هم ا ـ

آن قدر متفاوت بودند که  شانیشباهت البته وجود داشت اما دو مرد در پشت صورت ها. بود نیچن نیا انیجر بله

.ابدیرا جذاب ب يگریخواست د یاز آن دو بود و م یکیچون دلباخته . برد  یو از آن رنج م دیفهم یآن را م یمگ

معلوم شد که چرا او  شیدارد و برا يادیز تیخدمتکارها محبوب نیب دیدر آشپزخانه متوجه شد که کارگر جد او

 ریکه تحت تأث تیخانم اسم. دیایو شلوار روشن در محوطه ها ب دیسف راهنیتوانسته است به خود اجازه دهد با پ

.کرد یشست و اتو م یرا م شیجاذبه او قرار گرفته بود مرتباً لباس ها
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:گفت یو م دیکش یآه م ینیم

.خوشگل است يرلندیا کیاو نمونه  ـ

:کرد حیخشونت گفته اش را تصح یبا کم یمگ

.است ییایاو استرال ـ

است که خوك  يرلندیها همان قدر ا لیمثل اون یبا اسم یول زیعز يریکل زهیدوش. باشد ایمتولد استرال دیآه بله شا ـ

خدا رحمتش کند و در .یمگ زهیکرده باشم دوش یاحترام یب دتانیخواهم به پدر فق یمن نم دیببخش ،يسنت پد يها

 لیاون میدر قد ست؟ین يرلندیاش ا یو چشمان آب اهیس يلوك با موها يچطور آقا. بهشت با فرشتگان محشور باشد

.بودند رلندیها ، پادشاهان ا

.سر به سرش گذاشت یمگ

' )Oکردم که اوکونور یمن فکر م یول ـ connor .ها، بودند (

:گذشت و گفت ینیم زیاز چشمان گرد و ر یبرق

.بود یبزرگ نیسرزم رلندیا. همه جا بود يبرا یمگ زهیدوش یاوه ول ـ

متعلق به  یاز اسام یکی لیبه عالوه اون. است دایبه اندازه دروگ باًیکه مسافتش تقر ینیسرزم ،یگیم یبابا چ يا ـ

Orangiستیاورنج st e( ) است ها.

 دایپ یلعنت يها ستیاورنج نیکه سر و کله ا نیاست که از قبل از ا يرلندیاسم معتبر ا کی یول. بله درست است ـ

Ulاولستر هیاسم از ناح نیا. شود وجود داشته st er( است که چند تا از آنها هم متعلق به  یعیو طب دیآ یم (

Clياز کالندبو لیاون آنم مثل ه يگریاشخاص د یول ست؟یطور ن نیا. ها بوده ستیاورنج andeboy( ) لیو اون 

'Oمور Nei l l Mor( ) زمیعز یمگ زهیوجود داشته اند دوش.
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توانست کلمه  یحالت خصمانه مردم جنوب را از دست داده بود و م شیپ یاز مدت زمان ینیم. کوتاه آمد  یمگ

.بر زبان آورد ادیز تیرا بدون عصبان ستیاورنج

 نیاگر ا یو معلوم بود که در انتظار او بوده است ول دیرا کنار رودخانه د لیدوباره لوك اون ،یگهفته بعد م کی

.ردیگ شیدر پ يدانست چگونه رفتار ینم یداشت مگ تیموضوع واقع

.گنیم ریعصر به خ ـ

:شده بود جواب داد رهیاش خ انیکه به ماد یدر حال او

.ریعصر به خ ـ

م؟یخواهد با هم به آنجا برو یبرقرار است، دل تان م پولیدر برك ا ینیپشم چرقص  یهمانیم ندهیشنبه آ ـ

.است یمعن یو رفتن من به آنجا ب ستمیمن رقص بلد ن یول. از دعوت شما متشکرم ـ

باب  دیکن یفکر م یراست. دیاوریعذر ن نیخواهم داد بنابرا ادیمن در دو جلسه، سه حرکت رقص کردن به شما  ـ

را؟ دشیجد لیآن اتومب دیشا ایکهنه را به من قرض خواهد داد  سیرولز رو یهمانیاهرش به مبردن خو يبرا

:فشرده پاسخ داد يبا دندان ها یمگ

.میآ یگفتم که نم ـ

 دیوقت نگفت چیه یول. خواهم داد ادیرا  دنیو من هم جواب دادم که به شما رقص دیستیکه رقص بلد ن دیشما گفت ـ

 دیخواه یم ایمن هم فکر کردم که موضوع فقط رقص است آ. دیآمد یهمراهم نم دیدانست یکه اگر رقص کردن م

د؟یدعوت مرا رد کن

:و گفت دیاو خند یول. با خشونت براندازش کرد یو عصبان ریمتغ یمگ

.اثر داده نشود بیشما ترت يبه هوس ها گریکه د دهیوقت آن رس. گنیم دیدردانه لوس هست زیعز کیشما فقط  ـ
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.ستمیدردانه ن زیمن عز ـ

 ن،یقدر زم نیا. همه برادر که همه توجه شان هم به اوست نیا نیتنها خواهر در ب.  دییبگو گرانیرا به د نیا ـ

.ستندیپول ن یها هم چندان ب يریکل یول نجاستیمالک ا سایدانم که کل یثروت، خانه مجلل و خدمتکاران متعدد، م

پدر رالف هرگز به . شود یجا مشخص م نیاو فکر کرد که تفاوت لوك با رالف هم دنیبار پس از د نیاول يبرا یمگ

آن را  يها و غم ها یآن که سخت یتاخت ب یم یزندگ انیاو در م. مرد مانند او نبود نیا یول. نداشت یظواهر توجه

.درك کند

در سکوت به او  يحظه ال. را به طرف لوك دراز کرد دیجد سیرولز رو دیکل یحیتوض چیه یزده و ب رتیح باب

:زد و گفت يلبخند. شد  رهیخ

. کند حیتفر یاو هم کم دیشا. دیو خوش باش دیبا او برو یول. تجسم کنم یرقص یهمانیرا در م یتوانستم مگ یمن نم ـ

....ادندیکارها آنقدر ز یول میاو باش یبه فکر سرگرم دیرفتن ندارد، ما با رونیوقت فرصت ب چیطفلک ه

:گفت دیآ یبدش نم یهمانیکرد که از بردن آنها به م یر مکه فک لوك

د؟ییآ یبا ما نم یچرا شما هم همراه جک و هاگ ـ

.ستیکدام از ما اهل رقص ن چیه. نه متشکرم ـ

 دهیبه فکرش هم نرس یو قبالً حت. نداشت يچون لباس مناسب تر. بود دهیگل سرخ را پوش يخاکستر راهنیپ یمگ

برساند تا آن  شیلباس و لوازم آرا دنیگذاشت به خر یاو در بانک م يش را که پدر رالف برااز پول یبود که قسمت

 دنیبا شن نیو الستر مک کوئ سیویآنوك د چون ییمخصوصاً آدم ها. موقع توانسته بود همه دعوت ها را رد کند

.نفس لوك را نداشتند کدام از آنها اعتماد به چیه. کرده بودند یرا خال دانیمحکم، زود م یجواب منف کی
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رود و  ریهمراه با مادرش نزد گرت پ ندهیهفته آ دیبا دیکرد فکر کرد که شا یبرانداز م نهیکه خود را در آ یحال در

.چند دست لباس به او سفارش دهد

.  دیپوش یداشت فوراً آن را م يدشوار بود و اگر لباس مناسب تر شیبرا تیموقع نیدر ا راهنیپ نیا دنیپوش

 یی، با اشک ها و تنها قیآنقدر با عال راهنیپ نیا...  اهیس يمتفاوت، او هم با موها گر،ید يمرد. آمد ادشیشته به گذ

او  یول. شد یمحسوب م یحرمت یب ینوع لیلوك اون ندمان گرید يمرد يآن برا دنیبود که پوش ختهیدر آم شیها

مانند  يدار شتنیخو نیو ا. شود دهیم و خوشبخت دآرا شهیرا پنهان نگاه دارد و هم شیعادت کرده بود حس ها

سرانجام  ایآ. دیلرز یکرد بر خود م یبه مادرش فکر م یشب هنگام وقت یپوسته درخت او را احاطه کرده بود و گاه

حال او  نیبا پدر فرانک هم ییپس از آشنا زیمادرش ن ایاز هر گونه احساس؟ آ یخال. مادرش خواهد شد ندمان زیاو ن

داند؟ آه آن  یرا م قتیدانست که دخترش در مورد فرانک حق یداد اگر م ینشان م یچه عکس العمل یشت؟ فرا دا

پاپا و فرانک رو در رو و رالف که چنان او را محکم گرفته بود که دردش . روز گذشته بود ییگو. شیصحنه خانه کش

او . بودند افتهی ییدر ذهنش جا جیبه تدر ادهایآن . آنها رد و بدل شده بود  نیو آن سخنان وحشتناك ب. آمده بود

جز با  انیآدم ياست که برا یجسم یکینزد یآنقدر بزرگ شده بود که بداند بچه دار شدن مستلزم نوع گرید

تعجب آور نبود که . را به خاطر فرانک تحمل کرده بود يریمامان چه شرم و تحق. شود یم یازدواج کردن گناه تلق

در )  رمیدادم بم یم حیافتاد ترج یمن م يبرا یاتفاق نیچن( کرد اگر  یفکر م یمگ. فرو رفته بودطور در خود  نیاو ا

همه مامان نه  نیبا ا. شدند یدار م چهآن که ازدواج کنند ب یهرزه و مبتذل ، ب اریداستان ـ نوشته ها دختران بس

.طور نبوده است نیمبتذل بود و نه هرزه و هرگز هم ا
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آن که خودش آنقدر جرأت داشت که مسأله  ایکرد  یصحبت م شیکه مادرش از آن موضوع براآرزو داشت  یمگ

درد دل کند  يگرینبود که با د یمادرش از آن زنان. مورد کمکش کند نیتوانست در ا یاو م دیشا. کرد یرا مطرح م

.گذارد انیراز دلش را با او در م يگریاجازه دهد د ای

لحظه در  نیهمه در ا نیبا ا. دیاین شیاو پ يبرا يزیچ نیگاه چن چید آرزو کرد که هو با تمام وجو دیآه کش یمگ

گرم و تند  یمیمانند نس جانیآرزو داشت ه ست،ینگر یاش م یـ صورت يخاکستر راهنیرا در پ شتنیکه خو یحال

.ابدیدر وجودش گسترش 

 یو دگرگون رییاو به تغ. و آن طرف کشدطرف  نیاراده خود را به ا یب یخواست همه عمرش مانند مترسک ینم او

 يمرد يداشت خود را برا دهیچه فا. تؤام با عشق ، شوهر، و بچه دار شدن بود یداشت و عالقمند به زندگ اجیاحت

او خود گفته بود که . هم او را نخواهد خواست رگزخواست و ه یرالف او را نم. باز نخواهد آمد گرینگاهدارد که د

همه آنها هم  ایبودند؟ آ نیهمه مردان چن ایآ. عهد بسته بود سایاو با کل رایز. ه به عنوان همسردوستش دارد اما ن

مانند پدر رالف  یموجودات. ستندیطور ن نینه، مسلماً همه مردان ا. دادند یم حیترج یرا بر عشق به زندگ تیمعنو

هم وجود داشتند مانند لوك  يدان ساده ترمر یول. غوطه ور بودند ییاز شک و انتقاد و عقل گرا ییایدر در دیاش

.لیاون

:کرد، گفت یرا روشن م سیکه موتور رو یدر حال لوك

.ام دهیکه تا به حال د دیباش يدختر نیکنم شما خوشگل تر یفکر م ـ

 یحرف یبه او انداخت ول زیتعجب انگ یاز گوشه چشم نگاه. نبود یمگ یجزو عادات زندگ دنیشن نیو تحس تملق

:در او نکرده بود گفت يریو آرامش دختر همراهش ابداً تأث يوك که سردل. نزد
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با چرخاندن هندل  ستین اجیاحت گریافتد د یموتور راه م ،یرا بچرخان دیاست کل یجالب است نه؟ کاف یلیخ ـ

.برو بر گرد یب.یاست مگ نیا یزندگ. تا موتور به کار افتد  میخودمان را خسته کن

ست؟یطور ن نیگذاشت ا دیاهشما مرا تنها نخو ـ

و اصالً  دیمال من هست یهمانیشما در م میبهتر بگو ست؟یطور ن نیا دیرقص من هست کیمن نه، شما شر يخدا ـ

.بدهم يگریشانس را به د نیندارم ا الیخ

لوك؟ دیچند سال دار ـ

سال و شما؟ یس ـ

.و سه سال ستیب باًیتقر ـ

.دیرس یبه نظر م دختر بچه ها نیشما ع اد؟یآن قدر ز ـ

.ستمیمن بچه ن ـ

.دیاوه پس حتماً تا به حال عاشق هم شده ا ـ

.بار کی ـ

.بار عاشق شده بودم نیبه سن شما بودم دست کم چند یبزرگ من وقت يآه خدا. یسالگ 23در  ن؟یفقط هم ـ

 ادمیتا آنجا که . شد که بشود عاشق ستین یآدم دایدر دروگ یول. توانستم  یمن هم اگر امکانش بود م دیشا ـ

.بوده است شتریمحجوبانه ب یکه رابطه تان با من از سالم دیهست يکارگر نیهست شما اول

 ادیبود و شانس  دیاز دور خارج خواه شهیهم دیرقص نرو یهمانیبه م دیدان یکه رقص نم نیاگر شما به علت ا ـ

 انیکه پس از پا دید دیو خواه. جبران خواهد شدکمبود  نیا دینگران نباش یول. داشت دیگرفتن آن را هم نخواه

دزدانه به او  ینگاه( گرفت  دیخواه ادی یبه خوب رارقص  ندهیچند هفته آ یو ط دیرا آموخته ا دنیشما رقص یهمانیم
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در . نبرده باشند یهمانیشما را به م هیاز پسران ثروتمند ناح کی چیکنم تا به حال ه یباور نم) انداخت و ادامه داد

 دامداران حتماً يبچه پولدارها یول. دیهست يکارگر عاد کیباالتر از حد  یلیفهمم ، چون شما خ یمورد کارگران م

.توجه نبوده اند یبه شما ب

:دیپرس یمگ

د؟یکارگر ساده هستم چرا مرا دعوت کرد کیاگر من باالتر از حد  ـ

:لبخند زنان پاسخ داد او

 یگیل هیدر ناح یحتماً پسران. دیکنم موضوع را عوض نکن یخواهش م یول. دارم يادیاوه من ، اعتماد به نفس ز ـ

.وجود داشته اند که تا به حال از شما دعوت کرده اند

.دیشما مرا مجبور کرد. نداشتم یاقیمن چندان اشت یول ،ییبله ، چند تا ـ

.را بشناسم بایدختر ز کیدانم چطور  یمن م. صورت، آنها همه شان احمق بوده اند نیدر ا ـ

.نشاند شیشد او را به سهولت سر جا ینم یول. آمد یطور حرف زدن او چندان خوشش نم نیاز ا یمگ

و اگر متأهل  يکشاورز يبودند، از دختران و پسران سران مستعمرات گرفته تا کارگرها ینیپشم چ یهمانیدر م همه

فرصت  نیبهتر نیبه عنوان مثال ا. از همه نوع یانها ، شهروند شخدمتیبودند، همسران آنها، خدمتکاران و سرپ

که در نقاط دورافتاده  یانیمختلف و شکارچ آموزانجوان بود که بتوانند با کارمندان بانک، کار يمعلمه ها يبرا

 )نیاوبرا یکیم. نبود يخبر نجایدر ا یرسم يها یهمانیمعمول در م فاتیاز تشر. کردند آشنا شوند یم یزندگ

Mi ckey O' Bri en بودند که به نوبت او را با آکوردئون  یداوطلبان شهیآورده بود و هم یگیرا از ل ولونشیو ریپ (

لبانش .نواخت یوقفه م یاز پشم نشسته بود، ب يتوده ا ای کیکه بر چل یدر حال رینواز پ ولونیو. نندک یهمراه

فرصت قورت دادن آن  یگ به هم نخورد حتآهن تمیآن که ر میو او از ب ختیر یم رونیبود و آب دهانش ب زانیآو
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ژ . بود جیرا یدسته جمع يرقص ها نجایدر ا. کارسون نداشت يمر ینیشب نش یهمانیبه م یجشن شباهت. را نداشت

Giگی gue( ) پولکا ،Pol ka( ) لی، کادرQUADRI LLE( ) و مازورکاMazurka( ) جز تماس  ،یتماس چیه یب

که به خاطر جفت رقص خود مورد حسد  افتیدر يبه زود یمگ. ازوان جفت رقصکوتاه دست ها و چرخش در ب

. کرد یهمان طور که پدر رالف جلب توجه م. را به خود جلب کرده است گرانید يواقع شده و لوك نگاه ها گرانید

هرگز تنها  لوك وفادار به قولش او را در تمام شب. به گذشته و به او فکر کند ستیبا یآه چه دردناك بود که م

. رندیبگ یاو را ، در کنار مگ يکردند جا یاوروك که در جشن حضور داشتند آرزو م امیلیو سیویآنوك د. نگذاشت

بود که  جیزده و گ جانیگذشت ه یآنقدر از آنچه در اطرافش م زین یداد و مگ یرا به آنها نم یامکان نیلوك چن یول

لوك  یخبر بود ول یب گرانید ياو از پچ پچ و زمزمه ها. ردیرا بپذ يگریبا د دنیرقص شنهادیدانست حق دارد پ ینم

چشم شان او را از  يتوانسته بود جلو یسر و پا با چه جسارت ین آدم بیا. برد یو لذت م دیشن یآنها را م یبه خوب

صت را فر نینداشت آنها ا یمفهوم چیاو ه يکردن ها برا بتیگونه سرزنش ها و غ نیا یول. دیچنگ آنها بربا

.خودشان بود ریداشتند و اگر نتوانسته بودند از آن استفاده کنند تقص

و  چیلوك ماهرانه به خود پ. سالن رقص برد يرا گرفت و او را به سو یوالس بود ، لوك دست مگ کیرقص  نیآخر

کرد که بهتر است  و فکر ستیبا او ن یاو نبوده و قادر به همراه فیکه حر افتیبا کمال تعجب در یداد و مگ یتاب م

 کیخود را نسبت به داشتن شر یجسمان ازین یکه مگ ددر آن لحظه بو. خود را به او بسپارد و همه جا دنبالش کند

بودند که او هرگز فرصت نکرده بود  جانیکوتاهش با پدر رالف آنقدر حاد و پره يبرخوردها.احساس کرد یزندگ

احساس  يگریرا در کنار مرد د جانیحس و ه نیصور کرده بود که چنو صادقانه ت. عکس العمل ها توجه کند نیبه ا

از حرارت سرخ شده بود ،  شیبدنش داغ و گونه ها. و متفاوت بود جیمه اریتجربه بس نیحال ا نیا با. نخواهد کرد
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لوك  يشده بود و از نگاه ها جادیدر او ا یبیعج یقابل وصف و دگرگون ریزد و احساس غ یضربان قلبش به شدت م

.حالت شده است رییتغ نیمتوجه ا زیکه او ن افتیدر

 يها يبلند یبرد و پست یم دایو آرامش بخش آنها را به طرف دروگ کنواختی يبا صدا سیکه رولز رو ینیح در

فاصله  دایبا دروگ لومتریپول حدود صد ک یچیبر. با هم حرف زدند يآنها تنها چند کلمه ا.گذراند یجاده پرعلف را م

 یمرتفع نبود ول ادیگذشت ز یم دایاز سراسر دروگ هک ییتپه ها. کنند یرا ط ياریراه بس ستیبا یو آنها م. داشت

شد و  ادهیرا متوقف کرد پ لیلوك اتومب. صاف، مانند صعود بر قله آلپ بود اهیها در دشت س يبلند نیکردن هم یط

 بارفت که  یاو م ایآ. آمد نییپا لیاز اتومب دیلرز یم یمکه ک یدر حال یمگ. باز کرد  یمگ يآن را دور زد و در را برا

را خراب کند؟ زیهمه چ يبوسه ا

 متیکه با مال یلوك در حال. شد یم دهینرده درهم شکسته د کی لیاتومب یکیدر نزد. همه جا را گرفته بود  سکوت

 ياز سوراخ النه ها دهیوار و پوشناهم نیپاشنه بلند بر زم يآرنجش را در دست گرفته بود کمکش کرد تا با کفش ها

 یو به دوردست ها نگاه م ستادهیفشرد ا یم کمنرده را مح شیکه دست ها یدر حال یمگ. خرگوش قدم بردارد

دهد  یشدن به او انجام نم کینزد يبرا یحرکت نیلوك کوچک تر دیپس از آن که د یول دیترس یابتدا م. کرد

.ادخود را به احساس تعجب د ياحساس ترس جا

کرد و علف  یرا در دوردست مشخص م عیوس يدشت ها د،یبه همان وضوح اشعه خورش باًیماه ، تقر دهیرنگ پر نور

.آورد یبه وجود م ينقره فام و خاکستر يگردباد ییخورد و گو یو تاب م چیپ م،یها، درخشان و مواج از وزش نس

که ستاره ها را  دیسر بلند کرد و کوش یمگ .دندیدرخش یناگهان به صورت جرقه ها م میها در وزش نس برگ

 یبرگ ها و گلبرگ ها م ينور، به ظرافت قطرات شبنم بر رو يها زهیآو. منصرف شد يبه زود یول. بشمارد

و روشن بر فراز  دیسف يپنداشت که آنها مانند تور نیشدند، چن یم دیافروختند و ناپد یم گریکدیو در  دند،یچک
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 یناگهان يحشرات در تأللؤ یکنند و مانند چشمان بعض یخاموش و در اعماق جانش نفوذ م با،یاند، ز ختهیسرش آو

.افتیآن در تینها یو بودن را در ب یعظمت هست! آن کیو او  دندیدرخش یگوهروار م

 ایها که گو یکیدر آن نزد يپرنده خواب آلود يصدا، زمزمه وزش باد گرم بر علف ها و درختان بود و آوا تنها

.قابل وصف مرغزار ریغ حهیرا يداد و بعد تنها بو یآرامش او مختل شده بود شکوه سر مچون 

مشغول شد  گاریس چاندنیآورد و به پ رونیرا ب گارشیتوتون و کاغذ س سهیشب، ک يها ییبایز يپس از تماشا لوك

:دیپرس دییسا یتوتون را در کف دستش م یو وقت

د؟یمتولد شده ا نجایشما ا گنیم ـ

.میآمده ا دایسال است که ما به دروگ زدهیاز س شیب لند،یوزیه در نن ـ

:آن را روشن کرد تیو پس از ساختن آن با کبر ختیر گاریآن وقت توتون را در کاغذ س لوك

امشب به شما خوش گذشت؟ ـ

.آه بله ـ

.هم ببرم گرید يها یهمانیخواهد شما را به م یدلم م ـ

.متشکرم ـ

 یم يکه پرنده ا ییبه طرف انبوه درختان ، به آنجا سیسقف رولزرو يکه از باال ید و در حالدوباره سکوت کر او

انداخت و آنقدر لگدمال کرد تا مطمئن  نیرا بر زم گاریرا دود کرد و ته س گارشیس یکرد، به آرام یخواند، نگاه م

را لگدمال  گاریتواند ته س یناسند نمش یرا م ایکه خار و خاشاك استرال یکس مانند مردان چیه. شد که خاموش شده

از  ارتریلوك هوش. شود لیماه دست برداشت و لوك به او کمک کرد که سوار اتومب يو از تماشا دیآه کش یمگ. کند
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ازدواج با او به کار  يکند او را ببوسد مخصوصاً که قصد داشت همه کوشش خود را برا یلحظه سع نیبود که در ا نیا

.دوستدار بوسه او باشد یستیاب یمگ یعنی. بندد

خود انتخاب کرده  يمناسب برا یهمراه یبودند که مگ دهیهمه فهم جیکه ادامه داشت به تدر یتمام مدت تابستان در

که دوستش داشتند و از لوك  رایکردند ز یم يکردن با او خوددار یبرادرانش از سر به سر گذاشتن و شوخ. است

تا به حال استخدام کرده بودند و به نظر آنان  کهبود  يکارگر نیرتریناپذ یخستگاو . آمد یهم خوش شان م لیاون

کردند تا بزرگان  یتر حس م کیبه کارگران نزد شتریاو بود آنها در ته دل خود را ب ازیامت نیبزرگ تر نیا

همه  نیبا ا. کنند ریاش تحق يکرد که لوك را به خاطر فقر و ندار یگاه به ذهنشان خطور نم چیو ه نیمستعمره نش

رفتار او باعث شد که آنها او را، هم . داشت یخوب ریکرد، تأث یم زیکارگران متما ریکه او را از سا يخودپسند یکم

.کنند یقدر خود تلق

 نیباب گفته بود ا. خانه بزرگ شود یگذراند راه یشب ها را در محوطه ها نم یعادت کرد که وقت يبه زود لوك

صرف کند  ییخود را در تنها يبود لوك غذا نیمختلف رنگ يها از خوراك ها يریکه سفره کل یدرست نبود در حال

پس از صرف شام به خانه خودش که در  اکه او مجبور باشد شب ه دیرس یهم به نظر احمقانه م یو پس از مدت

 همانانیکوچک مخصوص م ياز کلبه ها یکیبه او گفته شد در  نیبنابرا. آنجا بود، برود یمیو ن لومتریک کیفاصله 

.اقامت کند

 زارکنندهیآنقدرها ب گریکرد د یم سهیکه او را با پدر رالف مقا یکرد و هنگام یبه او فکر م شتریب یمگ امیا نیا در

آورد که  ینم ادیبه  د،ید یکه لبخند لوك را م یهنگام یو پس از مدت. افتی یم نیتسک جیدرد کهنه به تدر. نبود

سرشار  بیعج یبرده بود که چشمان پدر رالف از آرامش ادی زو ا. دیخند یم گرید يدهان به گونه ارالف با همان 
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طعم آن را  دیشا. شناخت یدوست داشتن را نم یمگ. دیدرخش یمفرط م یلیو م جانیکه نگاه لوك از ه یبود، در حال

.دوست داشت که آن را مضمضه کند یبود ول دهیکوتاه چش یدر لحظات

کرد او را در  یفکر م یمگ. آمد یشده بود و هرگز، هرگز به طرف او نم کاساریاسقف رالف دوبر گریف درال پدر

»  زابیسرخ« اگر او آن شب در کنار . مانده بود یباق یدر مگ نهیک نیسکه نقره فروخته است و ا ونیلیم زدهیس يازا

،  گرید يشب ها یجمله او بود و پس از آن ط نیع نیا یول دیفهم یهرگز نم یجمله را بر زبان نرانده بود مگ نیا

.کرد یآن را جست وجو م یواقع يبود، معنا دهیکه در بسترش آرم یدر حال یمگ

او هرگز در حس . کرد یدر وجود خود احساس م یلرزش یکرد مگ ینگاه م رهیلوك هنگام رقص به او خ یوقت

 یگاه به فکرش نم چیکرد، و ه یمغز استخوانش نفوذ م کرد که تا یرا درك نم يدرباره لوك آن سوز و گداز شیها

 امیمانند ل يگریرفت مردان د یلوك م همراهکه  يمتعدد يها یهمانیبه م یول. ندیکه نتواند دوباره او را بب دیرس

. لوك را نداشتند تیکدام از آنها شخص چیشناخته بود و ه شتریرا ب نیو الستر مک کوئ سیویاورورك و آنوك د

چشمان شان قابل  دکهید یسر بلند کند م شانیتماشا يشد برا یگر آنها آنقدر بلندقد بودند که او مجبور ما یحت

را  یکاست نیا ت،یفیک نیاو قادر نبود ا. بود یداشتند که لوك از آن مستثن يکمبود شهینبود و هم كبا نگاه لو سهیمقا

.شباهت او به پدر رالف بودکه علت عالقه او به لوك به واسطه  رفتیپذ یبشناسد و نم

 ،ینیپشم چ. بود یو کل يدر اطراف مطالب عاد شهیهم شانیحرف ها یزدند ول یحرف م یلیبا هم خ آنها

وقت ها کتاب  یلوك که بعض.استیهم از س یبودند و گاه دهیکه د ییو جاها یاز زندگ شانیگوسفندان، خواسته ها

توانست او را به  ینم ادیکوشش ز ودبا وج یلعه کردن نداشت و مگبه مطا ادیز اقیاشت یمانند مگ یخواند ول یم

و  قیاو هرگز موضوع سخن را به مطالب عم. بود وادار کند افتهیکه خود آن را جالب  ییخواندن کتاب ها

داد  یعالقه نشان نم یمگ یخصوص یبود که او هرگز به زندگ نیکشاند و ناراحت کننده تر از همه ا یروشنفکرانه نم
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تر از  یخصوص یکرد از مطالب یآرزو م یمگ یگاه. کرد یاز او سؤال نم یگهرگز درباره اهدافش در زند و

 گرید يزهایکرد لوك موضوع را به چ یبه محض آن که سر صحبت را باز م یول. باران با او حرف بزند ایگوسفندان 

.گرداند یبر م يپا افتاده تر شیو مبتذل و پ

در  چیدر حومه شهر النگ ر ياو در کلبه ا. پرکار و پول دوست بود اری، جاه طلب ، بس زبردست يمرد لیاون لوك

 کیبود و مادرش دختر  ریآرامش ناپذ یمرفه ول يپدرش فرزند ناخلف خانواده ا. آمده بود ایبه دن یغرب زلندیکوئ

Wiنتونیاهل و یقصاب آلمان nt on( ) آنها در . طردش کردند زیاو نازدواج کرد خانواده  دکه با آن مر یو هنگام

داغ و  یو کفش در نواح. جفت کفش نداشت کی یکدام از آنها حت چیآن کلبه محقر صاحب ده طفل شدند که ه

.سوزان آنجا ها آنقدر مورد لزوم نبود

مشروب رم  وانیل کیبه اصطالح کشته مرده . ( رفت یم ینیبه کار پشم چ دیکش یم لشیلوك که هر وقت م پدر

در آن وقت لوك ده ساله بود و به محض آن که . داد تلف شد يرو یدر آن حوال يا خانهیکه در م یقیدر حر )بود 

دوا بر زخم  ینوع دنیکار او عبارت از مال. دها ش نیجزو گروه پشم چ یو قشوچ مارگریبه عنوان ت افتیامکانش را 

بود  حیتفر شیاز کار کردن ابا نداشت کار برالوك ابداً . دندید یصدمه م ینیپشم چ نیبود که در ح یگوسفندان

ها و  خانهیبه خاطر آن که پدرش هوادار پر و پا قرص م دیشا. لذت بخش است يکاریب گرانید يهمچنان که برا

بزرگ تر شد از  یوقت. اش به ارث برده بود یهم عشق به کار کردن را از مادر آلمان دیشا. ودمورد تمسخر مردم ب

قطعات بزرگ پشم را  دیدو یم ینیمخصوص پشم چ يجعبه ها انیاو در م. مشغول شد ییپادو به شغل يمارگریت

بعد فن . برد یم یکشنخ  يزهایکرد و به طرف م یدست بلند م يبر رو یشد مانند بادکنک یجدا م کپارچهیکه 

بگذارند، او کناره  شیرض نمابه مع دارانیخر يبرا يو قبل از آن که آنها را در انبار. گرفت ادیزوائد پشم را  دنیبر

به کار فشردن پشم  ای ستیکسب کند با يشتریخواست پول ب یآن طور که آرزو داشت، م دیچ یآن را م فیکث يها
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داد که پشم ها را بر حسب نوع  یاجازه را به او م نیاش ا یقدرت بدن. کرد یم شهیرا پ ینیپشم چ ایشد  یمشغول م

 دهیورز نیپشم چ یول. در آورد میمنگنه پس از متراکم کردن ، به صورت توپ عظ نیو با ماش انباردیهم ب يآنها رو

خود  يبرا یشهرت ریناپذ یکارگر خستگ کیبه عنوان  یغرب زلندیوقت او در کوئ نیدر ا. آورد یدر م يشتریپول ب

.استخدام شود نیتوانست به عنوان شاگرد پشم چ یمشکل چیه یفراهم کرده بود و ب

 ینیباشد پشم چ دواریتوانست ام یبودند که او م یداومت در کار که لوك خوشبختانه آنها را داشت، صفاتو م عالقه

کند او شش روز در هفته کار  ینیاز دو صد گوسفند را پشم چ شیروز ب کیلوك توانست در  يبه زود. مشهور شود

 کیکه سر بار يا لهیبا وس ینیپشم چ. کرد یم افتیدر رهیل کیشده  ینیهر صد گوسفند پشم چ يکرد و در ازا یم

 ایبا شانه خشن و پهن آن در استرال لند،یوزیبزرگ ن ینیپشم چ لهیبود استفاده از وس جیرا ایداشت در تمام استرال

تمام  یستیکرد، بس دشوار و خسته کننده بود و با یسرعت کارکردن را دو چندان م لهیوس نیبا آن که ا. ممنوع بود

بدن  ياز رو کنواختیرا به طور  ینیپشم چ لهیدو پا نگاه داشت و وس انیرا در م وانیم کرد و حخود را خ کلیه

پشم را  ستیحال با نیجدا شود و در ع وانیجراحت از ح نیو با کمتر کپارچهیگذراند تا پشم آن به صورت  وانیح

 یقرار م ید مورد مؤاخذه کنتراتچکر ینم تیاصول را رعا نیها ا نیاز پشم چ یکیاگر  رایز دیپوست تراش کینزد

.گرفت

وجود . نداشت ییکرد ابا یآب در روز مجبور م تریچند ل دنیکه گاه او را به آشام یاز گرما و عرق و تشنگ لوك

گوسفندان هم که  ینیپشم چ یپر از مگس متولد شده بود و حت یکرد چون خود در نواح یمگس او را ناراحت نم

پر پشت، مرطوب و درهم که پر از مگس  مترساند پش یشد او را نم یداران محسوب مدام يبرا یمعموالً کابوس

که پوست حساس و نازك  یگوسفندان. بود نوسیداشت همه متعلق به گوسفندان مر اریمرده بود با آن که انواع بس

 شتریهر چه ب رایز. کرد یخود کار کردن نبود که لوك را کالفه م نینه ا. بود دهیپوش فیپشم لط نیشان سر تا پا از ا
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بد نفرت داشت  يبسته و بو يبلکه او از سر و صدا و احساس محبوس بودن در جا. کرد، سر حال تر بود یکار م

 فیرد يآن که جلو یعنی. گرفت که مسؤول شود میتصم نیبنابرا. بود یواقعاً مانند جهنم ینیچون ساختمان پشم چ

شود، دقت  یجدا م واناتینرم از بدن ح یکه با حرکت ییمالک، به پشم ها يها در رفت و آمد است و به جا نیپشم چ

.کند یم

تاالر در بسته، يدر انتها»

.اش نشسته يریحص یبر صندل ارباب

ار،یهوش یبا چشمان و

«نظر دارد کارها را ریز

باب، مالک، دامدار و ار. تحقق بخشد فیتصن نیگرفت به ا میتصم لیها بود و لوك اون نیپشم چ یمیقد فیتصن نیا

و  دهیخواست دائماً با حالت خم یقانع نبود و نم نیپشم چ کی یبه زندگان گریاو د. متشخص نیمستعمره نش

را که به  یپول لیآزاد لذت ببرد و س يهوا رخواست با کارگران د یاو م. باشد یزندان ییدر جا زانیآو ییبازوها

.کند بیکار ترغ نیتوانست او را به ادامه ا یعمده م نیپشم چ کیز فقط چشم اندا. شد تماشا کند یم يطرفش جار

تعداد  کینوك بار لهیو استفاده از وس طیتمام شرا تیتوانستند که با رعا یعمده ، معدود بودند که م يها نیچ پشم

 یروت حسابتوانستند ث یسرعت اغلب م يکار با شرط بند نیو در کنار ا نندیسه صد گوسفند را در هر روز پشم بچ

خم شدن الزم  يکه برا یاضاف هیاز معمول داشت و چند ثان ربلند ت يکار، قد نیا يمتأسفانه لوك برا. زندیبر بیبه ج

 يگرینقص راه د نیرفع ا يشناخت و برا یخودش را م ياو امکان ها. داد یداشت به او فرصت برنده شدن نم

تجربه او به عنوان کارگر دامپرور  نیاول. خود بر زنان آگاه شد تیشخص ریبود که او به تأث امیا نیدر ا. انتخاب کرد

او دختر  یو از بدشانس دیانجام یو جوان بود به ناکام باینسبتاً ز يکه وارث آن دختر ی، ملک ( )Lungaکنار لونگا در
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Biینگلیلوك از آنجا به ب. داد حیرا به او ترج ( )Pommyیسرانجام پوم negal l y( ) در آنجا به عنوان رام  رفت و

.کننده اسب استخدام شد

کرد تحت نظر گرفت و سرانجام  یم یهمراه با پدرش زندگ یزشت دهیدختر ترش ریرا که در آنجا پ یارباب خانه

و به ازدواج مالک ملک  رفتیپدر را پذ حتیکند اما دست آخر دختر نص ریرا تسخ چارهیموفق گشت قلب دختر ب

.چاالك و سرزنده بود درآمد یساله ولشصت  يکه مرد هیهمسا

که صرف کردن چند ماه  دیرس جهینت نیاو تمام شده بود و او به ا یسه سال از زندگ متیدو تجربه نافرجام به ق نیا

به مسافرت  یپس بر آن شد که مدت. و مالل آور بوده است یبس طوالن یرام کردن هر وارث اوقات يوقت برا

را  زلندیمخصوص دام کوئ يکنان جاده ها حیبه هدف خود برسد، او تفر دیبرود تا شا يربپردازد و به امالك دورت

Diنایامانتیو د ( )Cooperکرد از کوپر یط amant i na( ) بارکو ،Barcoo( ) و بولو اورفلوBul l o( 

Overf l aw) بود که به اصطالح  دهیساله بود و وقتش رس یاوقات س نیدر ا. دیولز نو جنوب رس نیآمد و به سرزم

. کردند یصحبت م دایدرباره ملک دروگ شیهمه کم و ب. کند دایتخم طال بگذارد ، پ شیبرا ستیبا یرا که م یمرغ

که  ستیهم ن يدیگونه ام چیکند و ه یم یدختر زندگ کیملک تنها  نیلوك به دقت گوش فرا داد و دانست که در ا

در  يچند هزار هکتار کوچک نیقطعه زم هیزینواده اش به عنوان جهممکن بود که خا یول. او وارث ملک شود يروز

لوك به . شلوغ و پر درخت بود يادیاو ز قهیسل يبرا یگیل هیبه او ببخشند ناح نتونیو ای ( )Kynunaنونایک ینواح

جز کرد علف بود و از درخت  یآنجا که تا چشم کار م. کرد یفکر م یشمال زلندیدور دست کوئ يوسعت دشت ها

.انیپا یآغاز و ب یب. و باز هم علف علف. نبود يرفته اثر ادیاز  يخاطره ا

.AMLندهیاسترانگ نما یمیج گذاشت و  ارشیدر اخت یکرده بود اطالعات یهمراه دایروز لوك را تا دروگ نیکه اول.

که  یوخته بود دختران جوانهمه او به تجربه آم نیبا ا. تعلق دارد به شدت ناراحت بود سایکه ملک به کل نیلوك از ا
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دختر  گانهیکرد که  تیحکا شیاسترانگ برا یمیکه ج یقتباشند چقدر معدود بودند و و یتوانستند وارث ملک یم

گرفت که نقشه اش را به  میدارد و مورد عالقه و توجه فراوان برادرانش است تصم یخوب یحساب بانک دایدروگ

.مورد اجرا بگذارد

 نتونیو ای نونایک هیدر ناح نیاش را تصاحب چند هزار هکتار زم یمدت ها قبل هدف زندگ با آن که او از چون

 ن،یزم. دوست داشت شتریب یلیهمه ، پول را خ نیبا ا دیکوش یبه آن سرسختانه م دنیرس يگذاشته بود و برا

دفترچه بانک که  کین تا داشت ختیانگ یکه دنبال آن بود توجه او را کمتر بر م یو قدرت اریاحساس تملک و اخت

 ینیکه زم يریکل یمالک شدن بود هرگز به طرف مگ يکه در آرزو يمرد. ارقام در آن ثبت شده بود فیچند رد

 بیصل« برد که از طرف مؤسسه  یهمانیرا به م یهفته لوك مگ زدهیبار در س نیزدهمیس يبرا. رفت ینداشت نم

جشن ها و  نیآن بود که از خود بپرسد چگونه لوك از وجود همه اساده تر از  یمگ. بود  افتهی بیترت»  یگیمقدس ل

را از  سیرولز رو دیدر هر حال، او هر هفته کل. ابدی یم قیکارت دعوت توف افتیها خبردار شده و به در یهمانیم

.برد یم دایدور از دروگ يها افتیرا به ض یگرفت و مگ یباب م

 یها م خی شیپا ریکرد و ز یداده بود ، آسمان را نگاه م هیتک يرده اکه به ن یدر حال یمگ. شب هوا سرد بود  آن

:لوك در کنار او قرار گرفت و گفت. دیرس یزمستان داشت م. شکستند

.میبهتر است برگرد. سردتان است  ـ

:زد جواب داد ینفس نفس م یکه کم یدر حال یمگ

.شوم یگرم م ینه حاال بهترم، دارم کم ـ

 خیو . کرد یرا در خود احساس م یخاص یفرو رفته بود و دگرگون يو خلسه مانند ایحالت رؤ کی در کنار لوك در او

.مبدل شده بود یمطبوع و لذت بخش يزمستان، انگار با بودن در کنار او به گرما دیشد يبندان و سرما
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داشت لذت دوست داشتن  خود بود و آرزو ياهایبر نرده ها و محو ستارگان، غرق در افکار و رؤ هیهمچنان تک یمگ

لوك . کرد یم تیبود که توجه اش را جلب کرده بود و احساس رضا يرالف مرد شیلوك بعد از کش. را کشف کند

.بود که توجه اش را جلب کرده بود يمرد نیرالف اول شیبعد از کش

خود برگرداند و او حمل کرده بود بر شانه اش دست گذاشت و او را به طرف  تیرا بر رضا یکه سکوت مگ لوك

در  يلوك تنفر مانهیرفتار صم نیاز ا. از خود نشان بدهد دیبا یدانست چه عکس العمل ینم یمگ. سرش را خم کرد

. احساس نفرت را نشناخته بود نیآن وقت ا اچر. با رالف بود ، حس او آنقدر متفاوت بود یچرا وقت. خود حس کرد

با  يچند لحظه ا. با او رفتار کند مانهیطور صم نیا یستیبا یرد؟ چرا مک یلوك با او چه م. کرد یفکرش کار نم ییگو

سپس به خود آمد و او را به عقب راند . حرکت در کنار او بود یآنکه آرزو داشت خود را از چنگش برهاند همچنان ب

:و گفت

.بس است گریلوك د ـ

ود آسوده اش گذاشت و به او کمک کرد تا سوار ب افتهیلوك که وضع او را در. کار لوك دلش را به هم زده بود نیا

هر . نکرده بودند يبابت شکوه ا نیاز زنان از ا کی چیدانست و تا آن وقت ه یماهر م یلیاو خود را خ. شود  لیاتومب

Detسوندوت مک فر یحت. نبودند یمانند مگ یچند آنها دختران Mac Pherson( ) اریکه بس ینگلیوارث ب 

آن  يو ادا و اصول ها یدنیس ينمود که از مدارس شبانه روز یخشن و مبتذل م يبود، دختر یگثروتمند تر از م

 يزیچ باًیاو تقر. متوسط داشت يکارگر کشاورز کی، در حد  يلوك بر خالف ظاهرش تجربه ا. نبرده بود ییبو

 یمتعدد او، ب يه هامعشوق. دانست یبرد نم یاز آنچه خود شخصاً از آن لذت م ریدرباره سرشت مرموز زن، غ

بودند و  یآنها به تجربه محدود خود متک رایکردند، ز یم ادیشان را در گوش او فر تیرضا شهیهم دیترد
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 يخوشنود يبرا شهیپس هم. کنند یسپرند، به ازدواج فکر م یم يکه خود را به مرد یچون اغلب دختران.ناصادق

توانست تصور کند که چه تعداد از مردان  یلوك نم. نندک یخود را مخف یواقع يطرف مقابل حاضر هستند حس ها

سر و کار داشت و  گرید یبا آدم یاو در رابطه اش با مگ یول. زنان شده بودند یعواطف ساختگ میتسل وهیش نیبا هم

تدا اما اب. داشت يادیلذت بردن از او وقت ز يبرا. منزجرش کند  ای دتوانست به خود اجازه دهد که او را بترسان ینم

.زدیعالقه او را برانگ یگل و خوش خدمت میداشت با تقد لیظاهراً م یهمان طور که مگ ستیبا یم

.اش انداخت یو خود را بر صندل دیآه کش یبعد مگ. ناراحت کننده حکمفرما شد یکوتاه سکوت یمدت

.متأسفم لوك یلیخ ـ

.کنم یادب یمن قصد نداشتم به شما ب. طور نیمن هم هم ـ

.نبود یادب یب یول. دیندارم شما مرا ترساند نیا... عادت به ادیفقط من ز. ستین یادب ی، صحبت بآه نه ـ

:وار بر زانوانش قرار گرفته بود به دست گرفت و گفت بیرا که صل یمگ يرا ول کرد و دست ها لیفرمان اتومب او

.تند رفتم یلیو من خ دیهست یشما هنوز دختر کوچک دیدرباره اش فکر نکن گرید د،یگوش کن گنیاوه م ـ

.سرش را تکان داد قیبه عالمت تصد یمگ

.میفکرش را نکن گرید. طور است  نیبله هم ـ

:دیکنجکاوانه پرس لوك

بود؟ دهیگاه شما را نبوس چیاو ه ایآ ـ

؟یچه کس ـ

بترسد؟ ستیبا یچرا م یول. وجود داشت یدر لحن او حالت ترس ایآ
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 یستیبا گنیمتأسفم م یلیخ د،یدان یم يشتریب يزهایکردم که چ یو من فکر م دیبوده ا که عاشق دیشما به من گفت ـ

کرده  دایپ یعالقه نداشته دلبستگ نیبه شما کمتر یکه حت یبه شخص یعنی ستیدانستم مقصود شما از عشق چ یم

.دیبوده ا

.ندیگونه بب نیرا از ا زهایچ نیبله بهتر بود که او ا بله

.بچه گانه بود یلوك فقط هوس دیدارشما کامالً حق  ـ

که به او واگذار شده بود رفت و خوشحال بود از  يکرد و به طرف کلبه ا یخداحافظ یمقابل خانه ، لوك از مگ در

که  یدر اتاق خود در حال یمگ.هم عکس العمل نشان نداده است یو مگ نداختهیرا به خطر ن تشیآنکه شانس موفق

مطمئن  زیچ کیدر هر حال از . ماند داریبود ب دهمان رهیکرد خ یچراغ بر سقف منعکس مکه نور  يا هینگاهش به سا

. بود هودهیلوك با رالف ب سهیمقا. آورد ینم ادشیلوك رفتار پدر رالف را به  ياز رفتارها زیچ چیکه ه نیبود و آن ا

توانست  یاو نم.ببرد ادیاو را از بود که  نیبهتر ا. رالف را دوست دارد گریمطمئن نبود که د گریبه عالوه او د

.توانست یلوك م یول. باشد مسرشه

که در  یمجلل یهمانیآنها به م. بود گرید يبه گونه ا یکه لوك او را در آغوش گرفت عکس العمل مگ يبار نیدوم

ب را در تمام مدت ش یسرحال بود و آنقدر شوخ طبع که مگ یلیلوك خ. برگزار بود رفته بودند  نشیرودناها

از لوك  ییبه دلربا کلیکارما زهیدوش. بود زیو محبت آم میرفتارش با او مال یهمانیم یبه عالوه در ط. خندانده بود

 سیبود و لوك، م یفاتیتشر اریبس یهمانیم. از سر ادب هم که شده با او برقصد یپرداخت و او را مجبور کرد که حت

 یآمد در حال یبه محض تمام شدن رقص، دوباره به طرف مگ یول. آرام دعوت کرد) والس ( را به رقص  کلیکارما

. است يدختر گستاخ و مالل آور کلیکرد به او فهماند که به نظر او کارما یسقف را نگاه م يکلمه ا رازکه بدون اب

 را رها کرده بود تا بایرا که پدر رالف سوارکار ز يگاه لحظه ا چیکرد او ه نیعکس العمل او را تحس نیا یمگ
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نبرده بود آن شب لوك همان گونه رفتار کرده بود و  ادیعبور از گودال آب کمک کند از  يدخترك کوچولو را برا

:گفت

.دیزنده باد لوك شما فوق العاده ا ـ

برداشته  نیاز خانه آنگوس مک کوئ یبطر شامپان کیو  چیلوك چند ساندو. و هوا سرد بود یطوالن اریتا خانه بس راه

 يبخار ایآن روزها در استرال. را متوقف کرد لیکرده بودند اتو مب یکه آنها دو سوم راه را پشت سر ط یبود و هنگام

 متریمجهز بود و در آن شب آب باران به قطر چند سانت يبخارباب به  سیرولز رو ینبود، ول جیچندان را لیاتومب

:لبخنزنان گفت یزده بود مگ خی نیزم يرو

 یشامپان يجام نقره ا. ندیبنش ییسرد آدم بتواند بدون پالتو و راحت در جا يهوا نیدر چن آه چقدر مطبوع است که ـ

.ژامبون را برداشت چیرا که لوك به طرفش دراز کرده بود گرفت و ساندو

:کرد و گفت دییتأ لوك

.دیخوشگل شده ا یلیامشب خ گنیطور است، م نیبله واقعاً هم ـ

 یرا که به نظرش کدر و ب يمعموالً او رنگ خاکستر. کرد یش را چنان جذاب مرنگ چشمان دختر بود که نگاه ایآ

را در خود  فیط يتوانست فکر کند که چشمانش همه رنگ ها یبا نگاه به چشمان او م یجلوه بود دوست نداشت ول

به  يمانند گوهر و آنها يهم زرد و قهوه ا یو کم يسبز خزه ا ،یو رنگ آسمان در روز آفتاب یلیبنفش، ن ،یآب. دارد

بودند دستش  دهیپودر طال بر آن پاش ییبود که گو بایمژگان بلند و برگشته اش آن چنان ز. دندییدرخش یم متیمال

.را دراز کرد و مژه اش را لمس کرد و سپس با دقت به انگشتش نگاه کرد

شده یلوك چ ـ
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 شیآرا زیم يجعبه پودر طال رو کیکه شما  خواستم مطمئن شوم یم. نتوانستم در برابر وسوسه ام مقاومت کنم ـ

.است ییرنگ مژگانش طال نمیب یکه م دیهست يدختر نیشما اول دیدان یم.دیتان ندار

(دیدستش را به طرف چشمانش برد، نگاه کرد و خند( اوه  ـ

.که درست است نیمثل ا یول

.شتدا یاحساس خوب. دیجوش یم شیداد و در گلو یدماغش را قلقلک م یشامپان

شده  دهیآفر دنیبوس يقشنگ تان که برا يتان و لب ها ییطال يهم از طال است ، مثل موها تانیابروها ییگو ـ

.است

را از دستش گرفت و در  يلوك جام نقره ا. دارید نیباز مانند اول مهین یصورت يشده بود با لب ها رهیبه او خ یمگ

:داشت گفت یرا بر م يکه بطر یحال

.بد نباشد یشامپان یکمکنم  یفکر م ـ

 یو شامپان چیساندو نیمک کوئ ياز آقا دیکه به فکر بود نیو از ا. مطبوع است اریراه بس نیکه توقف ب میبگو دیبا ـ

.خوشحالم د،یریبگ

.شد یپخش م لیگرم در اتومب يو هوا. کرد یکار م سیسکوت، موتور بزرگ رولز رو در

 یصندل يرا باز کرد ، کراوات را به رو راهنشیپ قهیآورد و سپس  رونیگره کراواتش را باز کرد و آن را ب لوك

:انداخت و بعد با مزاح گفت لیعقب اتومب

پوش به  کیش لهیوس نیبدون ا يمرد چیکراوات را اختراع کرده و گفته که ه یدانم چه کس ینم. آه راحت شدم ـ

.کردم یبا اختراع خودش خفه اش م دمید یاگر او را م. دیآ ینظر نم

.مبهم رها شده بود یهمچنان در سکوت یمگ. او قرار گرفت يبرگشت و رو در رو یناگهان به طرف مگ بعد
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:شده بود گفت رهیکه به او خ یبعد لوك در حال یمدت

.گنیم میکنم بهتر است ما با هم ازدواج کن یفکر م ـ

:کرد قیباز و صورت گلگون تصد مهین يبا پلک ها یمگ

.کنم بهتر باشد یمن هم فکر م ـ

.میکن یخبر را به آنها اعالم م نیفردا صبح ا ـ

.هر چه زودتر بهتر ـ

. یده یم حیرا ترج سایکنم تو ازدواج در کل یگمان م. رفت میتوماس خواه شیکش شیپ یلیبا هم به گ ندهیشنبه آ ـ

.کرد یخواه را انتخاب تیو تو هم انگشتر نامزد. میخبر ازدواج را رسماً اعالم کن دیما با

.متشکرم لوك ـ

 یم دهینام لیکرد و خانم اون یاعالم ازدواج، او با لوك ازدواج م یچند هفته پس از مهلت قانون. قبول کرده بود یمگ

چرا؟  یول. گرفته بود میطور تصم نیاو ا: بعد با خودش گفت« . چرا جواب مثبت داده بود. بود بیچقدر عج. شد

کنم که از  یاوقات تصور م یگاه کاساریرالف دوبر. من ای دحفظ خو يبرا. ر سقوط برهاندکه خود را از خط نیا يبرا

«.شما متنفرم

خبر به پدر  نیدر اعالم ا یبود که مگ نیتعجب آور ا زیتنها چ. خبر ازدواج آنها تعجب نکرد دنیکس از شن چیه

 یآنها دعوت کند، ممانعت م یه جشن عروسخواست اسقف رالف را ب یکه باب م نیرالف قاطعانه مخالفت کرد و از ا

.کرد

.نه نه نه: گفته بود ادکنانیشد فر یبلند نم شیگاه صدا چیکه ه یمگ
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 یچندان تیاو اهم يموضوع برا نیبه عالوه ا. موضوع نکند نیبه ا ياشاره ا شیقول داد که در نامه ها یبه مگ یف

محاسبه دفاتر . انتخاب کرده است يرا به همسر یکسچه  یبود که مگ هیالسو یعل شینداشت همان طور که برا

بلکه همه . اعداد و ارقام نبود يکرد فقط حاو یم ادداشتیکه در آن  ییزهایگرفت و چ یهمه وقت او را م دایدروگ

که خانم  ییغذا یروزانه و حت يفصل و وضع آب و هوا رییکرد، از جا به جا شدن گله ها تا تغ یم ادداشتیرا  زهایچ

.پخت یم تیاسم

:بود 1934 هیژوئ 22 کشنبهیاتفاقات روز  لیذ نوشته

نبود باب در منزل است،  يامروز از مراسم نماز خبر. درجه کیدرجه حرارت در سحرگاه  ،یآسمان صاف و آب»

Murriمبایجک با دو کارگر به مور mbah( ) کارگر به وست دام کیبا  یو هاگWest Dam( ) ر دامدا تیپ. رفته اند

Budgiنیگوسفندان سه ساله را از باج n( ) مورا هیبه ونWnni emurra( ) درجه حرارت در ساعت  نیباالتر. برده

و کلم  جی، هو ینیزم بیس. گوشت گوساله: شام  يصورت غذا. یباد غرب. متریلیم 77بارومتر ثابت . 29سه 

Puddiنگیپود ده،یجوش ng( ) مراسم . ازدواج کند يکارگر کشاورز لیوك اونقرار است با ل يریکل گنیم. انگور

.النبون برگزار خواهد شد لیدر گ» مقدس  بیصل«  يسایاوت در کل 25ازدواج روز شنبه 

.ربع القمر است نیو ماه در آخر 7درجه حرارت : در ساعت نه بعد از ظهر نوشته شده ادداشتی

ازدهمی فصل

که  راطیچهارم ق کیبا دو الماس دوقلو به وزن  با،یز اریبس یول کرد کوچک هیهد یالماس به مگ يانگشتر کی لوك

و  ستیمراسم عقد و ازدواج روز شنبه ب: در اعالن نوشته شده بود. به شکل قلب کار گذاشته بودند ینیآن را در پالت

 یهمانیو قرار بر آن بود که پس از آن، م. شد خواهدمقدس منعقد  بیصل يسایپنجم اوت در ساعت دوازده در کل
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در  یو پاتس مزیج. آمدند یم یهمانیو کت به م ینیم ت،یخانم اسم. برگزار شود الیدر هتل امپر یناهار خصوص

شرکت در  يبرا یسفر طوالن کی لیتحم: با آمدن آنها مخالفت کرده و گفته بود یچون مگ. ماندند یم یدنیس

و  میکرد که در آن ج افتیاز آنها در کیو نامه تبراو د. است هودهینداشت کامالً ب یمفهوم آنها يکه برا یمراسم

«مبارك باشد« با خط کج و کوله و کودکانه شان دو کلمه بر آن نوشته بودند  یپاتس

با او در محوطه ها گردش کرده  دایشان در دروگ التیتعط نیشناختند چون در آخر یم یلوك را به خوب دوقلوها

بود او آرزو داشت که  نیغمگ اریمفصل تر باشد بس یضر نبود مراسم عروسحا یکه مگ نیاز ا تیخانم اسم. بودند

.هفت شبانه روز ادامه داشته باشد دایدختر دروگ گانهی یجشن عروس

گرفت با  میکرد و تصم يخوددار یلباس عروس دنیاز پوش یمخالف بود که حت اهویآنچنان با هر گونه ه یمگ یول

.مسافرت آماده باشد يمراسم عقد برا يتا پس از اجرا. برود سایروزمره به کل يلباس و کاله عاد

:روز لوك در مقابل نامزدش نشست و گفت کیازدواج،  يشان برا میاز اعالم تصم بعد

.ماه عسل به کجا ببرم يدانم تو را ، برا یم زمیعز ـ

کجا؟ ـ

داشتند  دهیصحبت کردم و آنها عق الیامپرمن با چند نفر درباره هتل  يبود اطیخ شیتو پ یوقت ،یشمال زلندیبه کوئ ـ

.وجود دارد يادیپول ز شکر،ین نیرود در سرزم یکار در نم ریکه از ز يآدم قو يکه برا

.يدار نجایا یلوك تو که کار خوب یول ـ

خواهم به قدر  یمن م. کند یزنش زندگ شاوندانیدر ملک خو دیگذارد هرگز نبا یکه به خودش احترام م يمرد ـ

خواهد قبل از آنکه آنقدر شکسته  یو دلم م میملک بخر یشمال زلندیکوئ یدر حوال میپول جمع کنم تا بتوان یکاف

مشکل  یلیخوب خ تیموقع کیکردن  دایندارد پ یالتیآدم تحص یوقت. کنم آن را فراهم کنم تیشوم که نتوانم فعال
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که  یتوانم چند برابر پول یت و من در آنجا مکم اس تیجمع یشمال زلندیدر کوئ یول. بحران نیمخصوصاً با ا. است

.اورمیدهند به دست ب یبه من م دایدر دروگ

؟يبا چه کار ـ

.شکرین دنیبا چ ـ

.هاست ینیکار چ نیا یول. شکرین دنیچ ـ

که قانون  یدان یو خودت بهتر م نندیچ یکمتر م دپوستانیها چون کوتاه قد هستند از سف ینیچ. نه اشتباه نکن ـ

را  دپوستانیکار کنند و به اصطالح نان سف يو زردپوستان را که حاضرند با حقوق کمتر اهانیمهاجرت س ایلاسترا

من  یکار را ندارند ول نیو قدرت ا رویها ، ن یلیخ. استکم  یلیها خ نیچ شکریتعداد ن. آجر کنند ممنوع اعالم کرده

.توانم یم

.میکن یزندگ یشمال زلندیدر کوئ میاست که برو نیمقصودت ا ـ

بله ـ

بلند محوطه ها،  يها پتوسیاکال دا،یدروگ. ماند رهیپنجره خ شهیشانه نامزدش گذشت بر ش ياز باال یمگ نگاه

 یکردن ب یزندگ. کند دایاسقف رالف نتواند او را پ گریکه د ییو رفتن به جا دایدل کندن از دروگ. درختان دوردست

و امکان هر . محکم در برابرش نشسته است نیچن نیاکه  بهیغر نیبه ا یو وابستگ. ندیهرگز او را بب گریآنکه د

از  باتریز یچشمان. شد رهیبر صورت بشاش لوك خ يچشمان خاکستر. گونه به گذشته برگشتن را از او گرفته است

.سرشار از اندوه یول شهیهم

 دایپ تیآنقدر اهم ید نداشت بگذارد مگمهم نبود چون او ابداً قص شیاما برا دیغم را در صورت او د هیسا زین لوك

خواست با دوت مک فرسون اهل  یهمانند او که م یآدم يبرا یمسلم است که مگ. اش شود یکند که موجب نگران
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او، لوك را در مهار کردن احساساتش قاطع تر  فیطو طبع ل ییبایز یول. بود یآسمان هیهد کیازدواج کند،  یگلیبن

بر او اعمال کند که  يتوانست چنان نفوذ یو نم ستیبا ینم يریکل یو لطافت مگ ییبایزبه  یحت یزن چیه. کرد یم

 لهیو ح یزرنگ یگاه. خواست گفت یپس صادقانه و به صراحت آنچه را که م. را به او نشان دهد یراه و رسم زندگ

.خورد یبه درد م شتریخشونت ب يقدر دیشا تیوضع نیدر ا یلالزم بود و

.کنم یکهنه فکر م یمن کم گن،یم ـ

:دیداد پرس ینشان م شیبودن موضوع را برا تیاهم یکه ب یو با لحن. کنجکاوانه نگاهش کرد یمگ

قتاً؟یحق ـ

 یمن م ه،یزیمانند جه. شود یکنند همه ثروت زن به مرد واگذار م یزن و مرد ازدواج م کی یکنم وقت یبله فکر م ـ

من  اریپول را رسماً در اخت نیا دیروشن شود که بعد از ازدواج با تی برااز حاال لمیو ما يپول دار یدانم که تو کم

ترا در  يمن، وقت دار شنهادیقبول و رد پ يوقت که برا نیرسد که درست تر باشد از هم یبه نظرم م. يبگذار

.بگذارم انیجر

پول پس  نیا عتاًیکه طبکرد  یخودش نگه دارد و تصور م يهرگز به ذهنش خطور نکرده بود که پولش را برا یمگ

همسران شان باشند  عی، عادت کرده بودند که مط ییایهمه دختران استرال. از ازدواج به شوهرش تعلق خواهد گرفت

فرزندانش کامالً تحت نفوذ و تسلط پدر بودند و  و یکرد چون ف یکامالً صدق م یموضوع مخصوصاً در مورد مگ نیو ا

.باب سپرده بود قدرت را به نیا یپس از مرگ او ف

:پس تعجب زده گفت. به خود راه نداده بود يدیباره ترد نیگاه در ا چیه یمگ

کردم پس از ازدواج آنچه متعلق به من است خود به  یفکر م. امضا کنم  يدانستم که الزم است کاغذ یاوه، من نم ـ

.خود از آن تو خواهد بود



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨١

دارم  لیمن م. را عوض کردند زیبه زنان همه چ يحق را ينبرا با اعطااحمق کا استمدارانیس یول. طور بود نیا میقد ـ

.میگو یرا از االن به تو م نیما مشخص و روشن باشد و ا نیب زیکه همه چ

:خنده کنان گفت یمگ

.نمیب یموضوع نم نیا دریاشکال چیمن ه یول ـ

:که دیشیاند لوك

:دیو پرس. کرد  یسهولت قبول نم نیرا به ا زهایشک چ یت بدو. داد یم قیاو خوب خود را با رسوم کهنه تطب چقدر

؟يچقدر پول دار ـ

.کنم یم افتیهم در رهیدو هزار ل یو سال رهیل 14000در حال حاضر  ـ

.دیکش یتعجب سوت با

در  میبه او بگو ندازیب ادمیرفت و  میبانک خواه سیرئ دنیبه د ندهیما هفته آ. است یخوب پول. رهیل 14000 ـ

از آن دست  یشاه کیوقت به  چیمن ه. شود زیتو فرستاده خواهد شد به حساب من وار يبرا یهر پول دهنیآ

 ندهیمنظور در چند سال آ نیا يو برا میدار اهملک مان نگ دیخر يپول را برا نیا دیما با یدان یخودت م. نخواهم زد

:کرد دییأت یقبول است؟ مگ. میرا پس انداز کن مانیهر دو پول ها یستیبا یم

بله لوك ـ

 )یوات شیکه کش یهنگام. نبود  کیاو کاتول. بود مراسم عقد را به مخاطره اندازد  کیساده نزد یتوجه یب کی

Wat t y :را به طرف آسمان برد و گفت شیبرد با وحشت دست ها یموضوع پ نیبه ا (

!ییدرآ کیکاتول نییزدواج به آقبل از ا یستیبا یتو م. دیرا به من نگفت نیبزرگ، چرا زودتر ا يخدا ـ

:را نگاه کرد و گفت یوات شیبا تعجب کش لوك
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مرا  دیتوان یم دیاگر ناراحت هست. خوبم یلیهم خ نید یب يطور نیمذهب صحبت کرد من هم رییاز تغ یچه کس ـ

 کیکاتول کین اسم مرا به عنوا یول. دیرسد قلمداد کن یهر چه که به فکرتان م ایمسلمان  ای ( )Marmonمارمون

.دیثبت نکن

.رفتیپذ یشدن را ابداً نم کیکاتول شنهادیلوك پ. بود  هودهیب يپافشار

 یرحمانه رفتار م یکنم در اولستر با آنها کامالً ب یفکر م یندارم و حت یجنوب رلندیا ایها  کیبر ضد کاتول يزیمن چ ـ

مرا به  دیخواست یبودم و شما م کیاگر کاتول. ستمیدورو هم ن يهستم و از آن آدم ها ستیمن اورانج یول. شود

Metها ستیمتود نییآ hodi css( ) کنم  یشدن را محکوم نم کیمن کاتول. بود نیهم لعملمعکس ا د،یبرگردان

.ام را عوض کنم دهیو عق نیخواهد د یدلم نم یول

.دیازدواج کن دیتوان یصورت شما نم نیدر ا ـ

کنم و شرط  دایپ سیانگل يسایاز کل یشیتوانم کش یمن م دیاسم عقد را انجام دهمر دیخواه یاگر شما نم. چرا نه ـ

. میگوگ که محضردار است برو يبه سراغ هار میتوان یم یحت ای. نخواهد داشت یگونه مخالفت چیبندم که او ه یم

مشاجره . آورد یم ادیدور به  یدر دوران شیو کش يداو مشاجره خودش را با پ. نقش بست یبر لبان ف یلبخند تلخ

.که در آن برنده شده بود يا

:معترضانه گفت یترسان و با لحن یمگ

.خواهم کرد یازدواج کنم وگرنه عقد ما باطل خواهد بود و من در گناه زندگ سایدر کل دیمن با. لوك ـ

:داد گفت یاز خود نشان م اریلجاجت بس یکه گاه لوك

.که دورو باشد نیکند تا ا یناه زندگبه نظر من بهتر است که آدم در گ. باشد ـ

.داشت یشدن باز م میاو را از تسل یلجاجت و سرکش ینوع یعالقه داشت ول یمسلماً به پول مگ او
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:گفت شیخطاب به کش یف

. میو بحث را خاتمه ده دیانتخاب کن م،یکرد دایپ يرا که من و پد یراه حل. دیرا کنار بگذار يبچه باز نیآه، ا ـ

.تواند مراسم عقد را در خانه خودش انجام دهد یرا ملوث کند ، م شیسایخواهد کل یس اگر نمتوما شیکش

شد و قبول  میتسل نیواتک شیرا بقبوالند، کش شنهادشیسرانجام او توانست پ یول. شدند رهیزده به او خ رتیح همه

مشروط  رشیپذ نیك نکرد، و با اازدواج آن دو را تبر يکرد که مراسم عقد در خانه او انجام شود اما حلقه ها

 یو آن. جهنم کند یبزرگ که او را راه چنانآن ینه گناه یول. شود یحس کرد که مرتکب گناه م یمگ سا،یکل

فراوان و شمعدان  يرا به کمک گلدان ها نیواتک شیکرد که اتاق کتابخانه کش یسع یلی، خ شیمستخدمه خانه کش

با  ن،یواتک شیکش. مراسم کم نکرد ياز سرد زیکوشش ن نیا یول. درآورد یبه صورت محراب کوچک یمس يها

ازدواج  کیمراسم را قبول کرده است تا از ننگ  نیا ياجبار اجرا لیداد که به دل یم نو گرفته نشا یناراض يچهره ا

.نبود يکند و از نماز مخصوص و مراسم تبرك خبر يریجلوگ يمحضر

 زلندیگذراندن ماه عسل به طرف کوئ يبود و آنها برا لی، خانم اون یمگ. فتایخاتمه  زیهمه سرانجام همه چ نیا با

بار در هفته شنبه  کیمخافت کرد چون قطار  الیشب ازدواج شان در هتل امپر نیلوك با گذراندن اول. رفتند یشمال

 )انزبیـ بر يندیویکشنبه با قطار به گوندیکرد و آنها فرصت داشتند روز  یحرکت م یگیشب ها از ل

Goondi wi ndi - Bri sbane قطار . به کرن برسند ریالس عیبا قطار سر زبانیبروند و روز دوشنبه از بر (

در  یتیمیصم چیه ینبود آنها مجبور شدند همه شب را ب يبود و از کوپه خواب خبر تیمملو از جمع يندیویگوند

رفت، و  یم یو خم به طرف شمال غرب چیپر پ يریدر مس يمتماد يهمانطور ساعت ها رو قطا. نندیبنش تیجمع انیم

از  يگله گوسفند یوقت ایخود درست کند  يبرا يکرد چا یکه هوس م یگاه ورانیلکوموت. کرد یبه دفعات توقف م

.ستادیا یگفت و گو با چوپان ها م يکرد برا یها عبور م لیر يرو
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.دارد یو چه تلفظ مشکل. است یبیچه اسم عج يندی ویگوند نیا ـ

به رنگ سبز بود و  شیوارهایکه د ستگاهیسالن انتظار ا. باز بود، نشسته بودند يندیویکه در گوند یدر تنها محل آنها

 يا ازهیلوك خم. و ناراحت بود  یواقعاً عصب یطفلک مگ. داد  یم لیآن را تشک هیو ناراحت اثاث اهیس مکتیچند ن

:و گفت دیکش

بله واقعاً ـ

 ستیبا یو آنها م. شد ینم دایهم پ يفنجان چا کی یحت کشنبهیروز . گرسنه اش بودحرف زدن نداشت و  حوصله

.کنند دایخوردن پ يبرا يزیگرسنه بمانند تا بتوانند چ دندیرس یم زبانیتا روز دوشنبه که به بر

Soutسیساوت بر ستگاهیا يظهر دوشنبه پس از صرف غذا در سالن غذاخور سرانجام h Bri s( )  از شهر

RomaStتیروما استر ستگاهیند و به اگذشت reet( ) که متوجه  یمگ. دندیکه محل حرکت قطار کرن بودند رس

:زد ادیدر کوپه درجه دو قطار گرفته ، خسته و درمانده فر طیشد لوك دو بل

. فمیک يکه باب به من داده، همراه دارم آنجاست تو رهیل 100من  ياگر به بانک نرفته ا. میلوك ما که پول دار ـ

؟ينگرفته ا کیچرا کوپه خواب درجه 

:شد و گفت رهیبه او خ رتیبا ح لوك

Dunglسفر تا دانگلو یول ـ oe( ) ما هر دو .میکوپه خواب خرج کن يرا برا مانیچرا پول ها. کشد یسه روز طول م

 کیبا  یو بفهموقتش است که ت گنیکشد م یو چند ساعت نشستن در قطار که تو را نم میجوان و تندرست هست

.ثروتمند یمستعمرات کینه با  يکارگر ساده ازدواج کرده ا

شد تا لوك  رهیپنجره خ شهیکه چانه لرزانش را با دستش گرفته بود به ش یاش وا رفت و در حال یدر صندل یمگ

 یم جهینت نیبه ا واشی واشیبا او صحبت کرده بود و  گوشیبچه باز کیلوك درست مانند . ندیرا نب شیاشک ها
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 یغرورش به او اجازه نم یول. کرده بود  اطهرا اح یوجود مگ یانیحالت طغ. نگرد یچشم م نیکه او را به هم دیرس

عادت  دشیجد تیبه موقع دیشا. مرد است نیگفت که همسر ا یآن با خود م يو به جا. داد با او مشاجره کند

را آماده خواهد کرد و لباس  شیخواهند کرد ، او غذا یآنها با هم زندگ. به او فرصت دهد ستیبا ینکرده است و م

پدرش  یو محبت و قدرشناس. خواهد شد  یخواهد آورد و همسر خوب ایبه دن ییبچه ها. را وصله خواهد کرد شیها

.آورد یم ادیرا نسبت به مادرش به 

که تمام طول ساحل  يریمرحله از مس نیآخر. کرن بود يلومتریموسوم به دانگلو در هفتاد ک يآنها شهر مقصد

بدون امکان استراحت، واقعاً  تیمملو از جمع يو در کوپه ا یطوالن یمسافرت در راه. کرد  یم یرا ط زلندیکوئ

کرد و  یسرش درد م. ختیانگ یرا بر نم یمگ جهتو زیچ چیبود ه نیکه مناظر متنوع و رنگ نیطاقت فرسا بود و با ا

اش از گرد و  یصورت شمیابر يبایز راهنیو پ یگیگرمتر از ل یلیرم بود خگ یلیبخورد، هوا خ يزیتوانست چ ینم

لوك . آمد  یبود که رفته رفته از لوك در او به وجود م ی، حس نفرت یجسمان یشده بود و بدتر از ناراحت اهیخاك س

ل به صحبت راحت با دو مسافر عازم گاردو یلیمسافرت بر او اثر گذاشته باشد خ یخستگ دیرس یمکه به نظر ن

خود را  یتفاوت بود که مگ یاعتنا و ب یرا نگاه کرد نگاهش آنچنان ب یکه مگ يدو دفعه ا یکیکردن مشغول بود 

کارگران انداخت، کارگران که  يرا از پنجره قطار برا ياز آن نگاه روزنامه له شده ا زیگر يجمع و جور کرد و برا

.زدند یم ادیار فرکردند به محض گذشتن قط یکار م لیدر طول خط ر

روزنامه، روزنامه ـ

:داد حیتوض لوك

.را عهده دار هستند لیاز خطوط ر يکارگران نگاهدار نیا ـ
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 یکه مگ یدر حال. برد یلذت م یدشت ساحل يمانند خودش راحت و خوشحال است و از تماشا یکرد مگ یفکر م او

.قبل از آن که قدم بر آن بگذارد متنفر بود نیسرزم نیشده بود و از ا رهیخ رونیآن که توجه کند به مناظر ب یب

Gardwelگاردول در l( ) قطار رفت و دو بشقاب  ستگاهیلوك به مغازه مقابل ا. آمدند نییدو مسافر از قطار پا

.و آمد دیسرخ کرده چرب خر ینیزم بیو س یماه

 یماه نیبهتر. است ذیچقدر لذ یتصور کن یتوان ینم يگاردول نخورده ا يها یکه از ماه ی، تا موقع زیعز گنیم ـ

نقطه  نیبهتر زلندیباور کن کوئ. موز است نیخوراك مخصوص سرزم نیا. اش را به من بگو جهیبخور و نت ریبگ. ایدن

.استیدن

.رفت ییچرب انداخت دستمال را به طرف دهان برد و به سرعت به طرف دستشو یبه تکه ماه ینگاه یمگ

.آمد رونیاز آنجا ب دهیبعد لرزان و رنگ پر یقین که دقادر راهرو بود تا آ لوك

ست؟یچه شده حالت خوب ن ـ

.تا حاال حالم خوش نبوده میرد شده ا يندیدیکه از گوند یاز موقع ـ

؟یپس چرا زودتر به من نگفت. من يخدا ـ

.يشد یمتوجه م دیخودن با ـ

.کردم حالت کامالً خوب است یفکر م یول ـ

:دیث را رها کرد و پرسدنباله بح یمگ

مانده؟ یلیخ ـ

جا  گریرفته اند د نییها پا یلیدهد حاال که خ ینم تیبه وقت اهم یکس ایگوشه دن نیدر ا. چند ساعت باًیتقر. اوه نه ـ

.من بگذار يزانو يکوچکت را رو يدراز بکش و پاها. میدار
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:دیصحبتش دو انیخشک به م یبا لحن یمگ

 یبهتر م یلیحالم خ میماند یم ( )Bundabergدر بوندابرگ ياگر دو روز. صحبت نکن بچه کیاوه با من مثل  ـ

.شد

Tulیاز تول.  میا دهیرس باًیما تقر. دختر عاقل باش گنیکنم م یخواهش م اوه l y( ) نسفلیو اI nni sf ai l( )  که

.میرس یم نگلویبه ا میگذشت

بود و مغرورتر از  ختهیلوك آو يو درمانده خود را به بازو دانهیناام یآمدند مگ نییغروب از قطار پا يها یکینزد

را  شیشد چمدان ها ایرا جو يقطار آدرس هتل کارگر ستگاهیا سیلوك از رئ. آن بود که به ضعفش اعتراف کند

.کرد یلنگان لنگان او را دنبال م یمگ. شد ابانیبلند کرد و وارد خ

:اش گفت يدلدار يبرا لوك

همان جاست با  ینیب یطبقه را م کیرو به رو است آن ساختمان  يخانه ها فیدرست بعد از رد ست،ین یراه گرید ـ

تختخواب  يو خود را به رو افتیآن را بهشت آسا  یبزرگ بود مگ يآن که اتاق هتل کوچک و مملو از مبل ها

.انداخت

:گفت لوك

.نمیرا بب رونیروم ب یاستراحت کن من م یقبل از شام کم ـ

آنها روز شنبه ازدواج کرده بودند و پنجشنبه . چابک از اتاق رفت يروز اول ازدواج شان با قدم ها یهمان شاداب با

.و گرد و غبار گاریپر از دود س يپنج روز نشسته در کوپه ها. بودند دهیبعداز ظهر به آنجا رس

تق تق اش بر  يآورد صدا یفشار م گریبه همد يفوالد يو مهره ها چیپ یخورد و وقت یتکان م متیبا مال تختخواب

 رونیکفش و جوراب او را ب یکس ییگو. بالش گذاشت و به خواب رفت يسرش را رو یبا خوشحال یمگ. خاست یم
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لبه  يکرد، به اطرافش نگاه کرد لوك رو زتکان خورد چشمش را با یمگ. انداخته بود شیبر رو يآورده و ملحفه ا

:لبخند زد و گفت دیتکان خوردن او را شن يصدا. کرد یدود م گاریپنجره نشسته بود و س

مان است، همسرم دو روز پشت سر هم  یاول زندگ يکه روزها یعروس جذاب در حال کی ندیگو یم نیخوب به ا ـ

از زن ها بعد از مسافرت با قطار و به علت  یلیهتل گفت که خ ریاما مد. شدم یداشتم نگران م گرید. خوابد یم

حاال حالت چطور . یبخواب یخواه یم درو به من سفارش کرد بگذارم هر چق. شوند  یم يطور نیا هیرطوبت ناح

است؟

.دیکش يا ازهیداد و خم یخسته و کوفته به اندامش کش و قوس یمگ

مقاومتش از مرد کمتر  یهمه زن از نظر جسمان نیدانم که سالمت هستم با ا یاوه م. بهترم متشکرم لوك یلیخ ـ

.است

.او را نوازش کرد يبازو یمانیاز پش یحاک یکنار تخت نشست و با حالت لوك

را بلد  يهنوز راه همسردار ینیب یم. یزن هست کیمن فراموش کرده بودم که تو . واقعاً متأسفم گن،یمتأسفم م ـ

زم؟یعز یگرسنه هست.  ستمین

.نخورده ام يزیهفته است چ کی باًیفکر کن االن تقر. رمیم یم یآه دارم از گرسنگ ـ

درست در کنار هتل  ینیرستوران چ کی.  میدر دانگلو گردش کن میرو یبپوش م يزیپس به حمام برو و لباس تم ـ

او آنقدر گرسنه بود که . دیرا چش یشرق يدفعه طعم غذاها نیاول يبرا یرا به آنجا برد و مگ یلوك مگ. قرار داشت

نداشت که آن را آن طور که در  یتیاصالً اهم شیبرا وبود  ذیعاً لذغذا واق نیا یآمد ول یبه نظرش خوب م يزیهر چ

 يکه غذا یونانیهتل  کیالنبون تنها به داشتن  لیگ. درست کرده باشند واناتیبود از امعاء و احشاء ح عیشا یگیل
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 ید و مگآبجو گرفته بو شهیلوك از بار هتل دو ش. کرد یسرخ کرده بود افتخار م ینیزم بیو س فتکیمخصوص آن ب

.کرد حتشیکه از آن نوشابه داشت، بنوشد و نص يکرد با همه انزجار داررا وا

.کند یآب نخور، با آبجو شکم نفخ نم ادیز ـ

در واقع . شهر به او تعلق داشت ییگو. شهر دانگلو به گردش برد دنید يرا گرفت و مغرورانه او را برا شیبازو بعد

.بود زلندیاهل کوئطور بود چون او در اصل  نیا یهم کم

 لیوسعت مانند گ ثیاز ح. منطقه غرب تشابه نداشت یوجه با نواح چیکه به ه يشهر. بود یبیچه شهر عج دانگلو

شده باشند به صورت مجتمع  فیرد یاصل ابانیدر سراسر خ یگیآن که مانند ل يساختمان ها به جا یالنبون بود ول

پنجره ها به طور  یقسمت فوقان. داشت دیرنگ سف لام مغازه ها و منازشد و تم یم دهیو آنجا د نجایا یسه ضلع يها

که هوا را به داخل بکشد و تا آنجا که امکان داشت از ساختن سقف  نیا يظاهراً برا. شد یباز و بسته م يعمود

شد و  یم لیتاشو تشک یصندل فیو چند رد واریپرده، چهار د کیکه از  نماهایمانند ساختمان س. صرف نظر شده بود 

شد، برگ  یم دهیجاها د یلیمختلف در خ اهانیگرفته بود و گ انیجنگل انبوه شهر را در م کی ییگو. سقف نداشت

خوردند و هر جا که  یتکان م سیآسمان آب ریدر ز دایدروگ يها پتوسی، بلندتر و راست تر از اکال لیدرختان نارگ

نبود و انواع مختلف  ياثر يخاکستر ای يبا رنگ قهوه ا نیماز ز نجایا. دندیدرخش یکرد رنگ ها م ینگاه م یمگ

تعداد . دیو سف یآب ،یقرمز، صورت ،ینارنج ،یارغوان: پر گل خود را به تماشا گذاشته بودند يدرختان ، شاخه ها

 دیسف يجامه ها د،یو سف اهیکوچک س يکفش ها اه،یس شمیاز ابر ییداشتند با شلوارها ینیآدم ها که نژاد چ يادیز

.شدند یم دهیها د ابانیبافته شده در خ يهاو مو ینیچ قهیبا 

که  دیرس یبه نظر م. مشکل بود اریبس یمگ يشان برا صیمردها و زن ها آنقدر به هم شباهت داشت که تشخ جامه

نگ داشت آه و يادیفروشگاه شهر بود که اجناس ز نیبزرگ تر. کنند یها اداره م ینیشهر را چ يامور تجار باًیتقر
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 ينقاط مرتفع بنا شده بود مانند خانه مباشر يها رو انههمه خ. داشتند ینیچ يمغازه ها اسم ها شتریشد و ب یم دهینام

داشته  انیهوا در آن جر شتریآن است که هر چه ب ينوع ساختمان برا نیداد که ا حیتوض شیلوك برا. دایدر دروگ

.ها ممانعت کند انهیباشد و ضمناً از نفوذ مور

 اهیگل و گ بیآنجا به نظم و ترت یاهال ییگو. ، به جنگل شباهت داشتند لیباغ ها با انبوه درختان بامبو و نارگ شتریب

.پرداختند ینم

 یگیگردش کردن با لوك همان طور که در ل ياو برا. شده بود یمردم هم موجب تعجب مگ دنیلباس پوش طرز

که تا  ییها نیکلوش با آست شمیابر راهنیبه پا داشت ، و پ یشمیپاشنه بلند و جوراب ابر يمتداول بود کفش ها

کردند که  یبه او نگاه م يمردم طور یلو. يریبه عالوه دستکش و کاله بزرگ حص. به تن کرده بود دیرس یآرنج م

رفته شلوار کوتاه سبز رنگ و رنگ و رو  کیکه  یبرهنه در حال يمردان با پاها. بود دهیاو لباس مناسب نپوش ییگو

از  یبعض. بر تن نداشتند راهنیکدام پ چیه. به تن داشتند ریعرق گ کیاز آنان  يگذشتند و تعداد یبه تن داشتند م

متمدن بود  يدانگلو شهر. رفتند یراه م يکهنه ا يبودند و جوراب نداشتند و با صندل ها دهیپوش ینخ راهنیزن ها پ

!ایدر کنار در ینه شهر ساحل

فرق داشت و  یلیخ یگیبا ل نجایواقعاً ا. نبود ياز اسب خبر یول لیهم اتومب يشد و تعداد یم دهیدوچرخه د صدها

 یلیدر گ. داد تعجب کرد یو دو درجه را نشان م یکه س دید يالحراره ا زانیم یمگ یو وقت. هوا گرم بود گرم گرم

کشد  یاحساس کرد هر بار که نفس م یمگ. خنک بود هوارفت  یدرجه باال م 46الحراره تا  زانیم وهیکه ج یهنگام

:راه نرفته بودند که نفس زنان گفت يمقدار. کند یرا پر م شیها هیمرطوب ر يهوا

.میکنم برگرد یتوانم، خواهش م ینم گریلوك د ـ
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 35و  29 نیب شهیهم باًیزمستان و تابستان درجه حرارت تقر. به خاطر رطوبت هواست نیا. توست  لیهر طور م ـ

.برد یاست اما در تابستان باد مونسون رطوبت را باال م صیفصل به زحمت قابل تشخ رییتغ. نوسان است درجه در

.در زمستان ایبارد  یدر تابستان باران م ایآ ـ

باد  نیا. دیآ یم یاز جنوب شرق زهیاول يبادها ستیهم ن یوجود دارد و وقت شهیباد مونسون هم هم. در همه فصل ـ

.بارد یم یکیکه در گ یبرابر مقدار باران نیچند. د داردبا خو ادیباران ز

:دیپرس یمگ دندیبه هتل رس یوقت

الاقل شب ها هوا خنک تر است؟ ایآ ـ

.آنجا واقعاً قابل تحمل بودند يبا شب ها سهیدر مقا یگیگرم ل يها شب

روم به بار هتل  یمن م) وارد شود  یتا مگ دیدرب اتاق را باز کرد و خود را کنار کش(  یکن یتحمل م ینه چندان، ول ـ

.گردم یبر م گریساعت د میآبجو بخورم و ن کی

.خوب لوك یلیخ ـ

آمد که  یلحظه به نظر م کی. شد یم کیجنوب خط استوا واقع بود و شب ناگهان تار يدر هفده درجه ا دانگلو

.دیرس یبعد شب م يدر حال غروب است و لحظه ا دیخورش

 يباال يلوك با لبخند. بود دهیچانه اش باال کش ریچراغ را روشن گذاشته و ملحفه را تا ز یمگکه لوك آمد  یهنگام

:پس زد و به کف اتاق انداخت و گفت شیو ملحفه را از رو ستادیسر او ا

.ستیبه ملحفه ن یاجیهم گرم است و احت يطور نیهوا هم ـ

 يبود که از آواز خروس ها و صدا بیبه نظرش عج و. نشاط که غروب یو ب عیهمان قدر سر. دیدم فرا رس دهیسپ

احساس  یشد، مگ داریلوك هم ب. نبود يکرد خبر یاعالم م دایصبح را در دروگ دنیگاوها و گوسفندان که فرارس
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 زیچ چیه گریکه غم غربت هم به آن اضافه شده بود ، در آن صبح د یبا آن درماندگ یخسته است ، ول یلیکرد که خ

.نداشت یتیاهم شیبرا

.بگذار نگاهت کنم، تنها گنیم: گفت لوك

.بر زبان راند دیرس یکه به فکرش م يزیو جمله اعتراض آم دیلرزان به طرف او چرخ یمگ

.صدا کن یرا دوست ندارم مرا مگ گنیمن اسم م نیبب ـ

.کنم یترا مگ صدا م يمتنفر نقدریا گنیاگر از م یول دیآ یخوشم نم یمن هم از اسم مگ ـ

:هتل، لوك گفت يصبحانه خوردن در سالن غذاخور وقت

.کرده ام دایکار پ تیبرا ـ

داشته باشم؟ يخانه ا یقبل از آن که بتوانم خانه ام را سر و سامان دهم، قبل از آن که حت ؟یچ ـ

 نیرا داده ام با بهتر زیهمه چ بیبروم و ترت ینیچ شکریخواهم به ن یمن م. است مگ يمورد یاجاره خانه کار ب ـ

 )به اسم آرن سوان سان یشده، و آدم لیها تشک يرلندیها ، مجارها و ا يکه از سوئد زلندیکوئ ینیچ شکریگروه ن

ArneSwenson) گروه را به عهده دارد تیمسؤول.

دارد و قبول کرده  جایمن به سراغ او رفتم، او به من گفت به کارگر احت يبود دهیو تو خواب میدیبه دانگلو رس یوقت

کنم ، من شش روز در هفته از صبح تا غروب  یمجبورم با آنها زندگ نیبنابرا. استخدام کند یشیمرا به طور آزما

، هر جا که کار باشد و مزد روزانه من به مقدار  میکن یو به عالوه در تمام طول ساحل سفر م.  نمیچ یم شکرین

.مربوط است نمیچ یکه م يشکرین

کرد؟ مینخواه یاست که من و تو با هم زندگ نیمقصودت ا ایآ ـ
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به خانه  ییها را ندارند ، به عالوه تو به تنها نیشکرچیمگ، زن ها اجازه سکونت در ساختمان ن میتوان ینه نم ـ

.میتا ملک مان را بخر میپول در آور شتریو هر چه ب ی، بهتر است که تو هم کار کن يندار یاجیاحت

.ستین يجاها که از گاو گوسفند خبر نیتوانم انجام دهم؟ ا یم يکنم، چه نوع کار یزندگ دیبا من کجا یول ـ

 گریو د. ات فراهم باشد مگ هیکرده ام تا محل سکونت و تغذ دایپ تیبرا ییاست که جا نیهم يمتأسفانه نه، برا ـ

Hiملهوشیتو به عنوان خدمتکار در ه. که خرج تو را بدهم ستین یاجیاحت m( mel hoch نزد  ،ياستخدام شده ا (

Ludwiمولر کیلودو gMuel l er( ) است و  جیزنش افل. است ینواح نیا شکرینپرورش دهنده  نیکه بزرگ تر

.خانه اش را انجام دهد ، قرار است فردا صبح تو را به آنجا ببرم يتواند کارها ینم

د؟یچه موقع تو را خواهم د ـ

.داشت یخواه یمرخص کشنبهی يو روزها يداند تو همسر دار یمولر م کیها، لودو کشنبهی ـ

؟يرا داده ا زیهمه چ بیخوب، پس تو به دلخواه خودت ترت ـ

 میپول مان را پس انداز خواه یو هر شاه میکن یهر دو کار م.  میشو یثروتمند م ياوه مگ، ما به زود د،یبله شا ـ

را باز کن  تینخواهد بود ، اخم ها یطوالن ادیز میرا بخر زلندیئملک کو نیباتریز میتوان یم کینزد ندهیکرد و در آ

 میکه اگر هر دو کار کن یدر حال میخوش کن يدل مان را به خانه اجاره ا دیخاطر من، چرا با يبرا. و صبر داشته باش

.میخودمان صاحب خانه شو يبرا میتوان یم يبه زود

؟يمرا برداشته ا فیداخل ک رهیلوك تو صد ل) دوخت  فشیک يچشمانش را به رو... ( توست لیهر طور م ـ

.مقدار پول را با خود حمل کرد نیا دینبا. بله آن را در بانک گذاشتم ـ

.دارم اجیسنت ندارم، من به پول احت کی ی، من حت يمرا گرفته ا زیتو همه چ یول ـ
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 یپول خرج کردن نخواه يبرا یو وقت رفت یخواه ملهوشی؟ تو فردا صبح به ه یداشته باش اجیچرا به پول احت ـ

 زیو دختر عز يکارگر ازدواج کرده ا کیبا  یکه بفهم دهیپردازم ، مگ وقتش رس یداشت، من حساب هتل را م

حقوق ترا در بانک بگذارد و من هم هر  مولر، قرار شده  يزیپولت را دور بر یکه بتوان یستین یدردانه مستعمره چ

کدام به آن  چینه من و نه تو ه ،یدان یکنم، خودت خوب م یخودم که خرج نم يبرا. رمگذا یآورم آنجا م یچه در م

.پول ملک مان است نیا رایزد ز میدست نخواه

خواهد آمد؟ شیچه پ میاگر صاحب بچه شد یول ،یکن یعاقالنه فکر م یلیفهمم، تو خ یبله م ـ

 یملک بچه دار نخواهند شد ول دیماند که قبل از خرو به او بفه دیرا به او بگو قتیلحظه لوك خواست حق کی يبرا

.او را منصرف کرد یوضع صورت مگ

 دواریو ام میملک بچه نداشته باش دیدهم قبل از خر یم حیترج یکرد، ول میخوب آن وقت مسأله را مطالعه خواه ـ

.طور باشد نیکه ا میباش

.ينه بچه و نه شوهر ،ینه پول ،ينه خانه ا ـ

.دیلوك هم مانند او خند. سر داد یصبع يخنده ا یمگ

.رفتند ملهوشیآنها با اتوبوس به ه صبح

النبون  لیچقدر با گ. دید یاطراف را م شتریتر و توجه ب قیدق یکرد و او با نگاه یحرکت م یجاده خاک يرو لیاتومب

شد  ینظر م نیبا اول. ودالنبون نب لیبا منطقه گ سهیآنجا قابل مقا ییبایکه وسعت و ز رفتیپذ یمتفاوت بود، مگ

سبز کم  يبرگ ها. بودند یها جلوه گر م نیدر کنار زم شکرین يو کشتزارها ستین يکه از کمبود آب اثر افتیدر

:زد یحرف م جانیلوك با ه. لوك بود يخورد که به ضخامت بازو یتکان م ییرنگ آنها بر ساقه ها
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مقدار شکر، خاك سرشار امالح و  نیباالتر. ستیملو از شکر نقدر بلند و م نیا شکرین ي، ساقه ها ایدن يجا چیه ـ

 چیکرد و در ه یآن کمک م عیسر اندنیبه رو اریبس يها یداشت و بارندگ شکرین اهیمناسب رشد گ يمواد مغذ

.شود یبا سرعت انجام نم هگون نیپوست ها ا دیآن توسط سف دنیمنطقه چ نیمانند ا ایدن يجا

:با تمسخر گفت یمگ

.یهست یعجب نطاق زبر دستتو  ـ

.متوقف شده بود لیاتومب رایز. نگفت يزیچ یاز سوئ ظن به او انداخت ول یحاک یچشم نگاه ریاز ز لوك

و موز و کاج که کوچک تر  لیقرار داشت با درختان نارگ يبود که بر فراز تپه ا دیبزرگ و سف ي، خانه ا ملهوشیه

تپه قرار گرفته بود  يبود و درخت بامبو که بلند تر بود ، با آن که بر روپر طاووس  ییبایبه ز شانیبودند و برگ ها

.ستون بنا شده بود يباز هم رو

لباس مناسب  شهیاو مثل هم. را نفس نفس زنان باال رفت یخاک ییبه زحمت سرباال یچمدان را برداشت و مگ لوك

بغل  ریز يهمسرش با عصا یدر خانه نبود ول مولر کیلودو. چشمانش قرار داشت يداشت و کاله وارفته اش تا باال

او با لهجه . در خود حس کرد یصورت مهربانش نشاط دنیبا د یداشت و مگ يلبخند. خانه رساند وانیخود را به ا

:زد ادیفر ییایاسترال ظیغل

.دییبفرما. دییبفرما ـ

گذاشت و دست همسر  نیزم يا رولوك چمدان ر. بود واقعاً شاد شد یلهجه آلمان کی دنیکه در انتظار شن یمگ

او را به شهر  یستیبا یکه م یلیشد تا بتواند به اتومب ریمولر را فشرد و بعد به سرعت به سمت پله ها سراز کیلودو

.کافه قرار داشت کیدر جلو  10او با آرن سوان سان در ساعت . برگرداند برسد

ل؟یخانم اون ستیاسم شما چ ـ
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.یمگ ـ

که  شیماه پ کیاز . دیاسم صدا کن نیدهم مرا به هم یم حیاست و ترج ( )Anneم من آنآه چه جالب ، اس ـ

مشکل است و من مجبور  یلیمستخدم خوب خ کی افتنی یکنم ول یم ییاحساس تنها یلیجا رفته خ نیخدمتکار از ا

.یشما خوش بگذرد مگدر خانه ما به  دوارمیام. می، ما بچه ندار میاز عهده کارها برآ ییبودم خودم به تنها

آن...مطمئنم خانم مولر ـ

 يادیز زیتوانم چ یمن متأسفانه نم. دیاوریرا ب تانیچمدان ها دیتوان یم. اتاق شما را نشان تان بدهم دیاجازه بده ـ

.راه داشت ییرایبه سالن پذ وانیشده بود و ا نیساده تزئ یلیخانه ، خ ياتاق ها هیاتاق مانند بق. بلند کنم 

.شد یم دهید یلخت و خال اریبامبو بدون روکش پارچه بس يبا مبل ها ییرایپذ اتاق

:داد حیتوض آن

و با حداقل  میبامبو بساز هیبا اثاث میگرم است و ما مجبور ادیز نتزیو ش یمخمل يمبل ها ينشستن رو يبرا نجایا ـ

دوام  يطور نیا راهنیبا جوراب و پوگرنه  دیریبگ ادی دیشما هم با. میکن یکند زندگ یم جابیا ایلباس که ح

.آورد دینخواه

.باز و شلوار کوتاه به تن داشت قهیاو بلوز کوتاه  خود

به او به تن داشت، او با شرم  هیشب یداده بود لباس تیخود به او عار يبا کمک آن که از لباس ها یبعد مگ یساعت

.ه استنگذاشت ارشیدهد که شوهرش پول در اخت حیمجبور شد توض اریبس

:خانه ادامه داد يدر مورد کارها حیو ضمن توض دیآ یم یلیمن به تن شما خ يآه، شلوارها ـ

 دیشا م،یبرق داشت ( )Dunnyیدان کینزد یاست، کاش ما هم مثل نواح يشکستن و آوردن آن به عهده الد زمیه ـ

.میکن به اجاق کهنه اکتفا دیدر حال حاضر با ی، ول میبرق داشته باش گریسال د
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.وضع عادت دارم نیمن به ا ـ

 يترسم که آب و هوا یبدتر و م یلیخ. بدتر است نجایا. دارد یخشک يکه گرما دییآ یم يشما از منطقه ا یبله ول ـ

 ییها یناراحت ندیآ یم نجایبه ا یمتولد و بزرگ نشده اند وقت نجایکه ا یزنان شتریب. شما صدمه بزند یبه سالمت نجایا

آه  . ( )Rangoonو رانگون ( )Bombayیکه بمبئ میقرار دار جنوبدر  ییایجغراف تیما در همان موقع.. . ابندی یم

مولر و من  د؟یاهل مطالعه هست ایآ. داشت میخواه یخوش يمن و شما روزها د،یهست نجایچقدر خوشحالم که شما ا

.میعاشق کتاب خواندن هست

:شاد جواب داد یبا صورت یمگ

.ادیز یلیخ. آه بله ـ

.دیحس نکن ادیتان را ز افهیبود که کمبود شوهر خوش ق دیالاقل آنقدر مشغول خواه. است یعال ـ

کرد؟  یم یاحساس بدبخت دید یاگر هرگز او را نم ایبود؟ آ افهیاصالً او خوش ق ایکمبود لوك آ. نداد یپاسخ یمگ

 چیاو با چشم بسته با لوك ازدواج نکرده بود و ه. ندک یکرد که با او زندگ یاو شوهرش بود و قانون حکم م ینه، ول

توانستند با  یم يروز ،یغرب زلندیملک کوئ دنیو خر دازبا پس ان دیشا. نداشت ریمورد تقص نیکس جز خودش در ا

نبود و  ياو مرد بد. دیشان به وجود آ نیب یرا بهتر بشناسند و تفاهم گریکنند، با هم باشند و همد یزندگ گریهمد

اش  یرا به زندگ يگریتوانست د ینم ییبود که گو ستهیآنقدر تنها ز یکرد ول ینم جادیا یدر مگ یگونه نفرت چیه

.شیاهایرو یحت. مشخص بود شیساده و سرسخت بود و خواسته ها يمرد. دهد راه

اش را او با صداقت برنامه . پولش را خرج کند یلذت خصوص يکرد که لوك برا یلحظه هم فکر نم کی یحت یمگ

متأسفانه او نه وقت و نه حوصله داشت و . کردند یم يجمع آور یستیبا یرا م شانیپول ها. او شرح داده بود يبرا

.داد ینم یتیاو اهم اجاتیکرد و به احت یتوانست وجود داشته باشد اصالً درك نم یزن م کیاو و  نیرا که ب یتفاوت
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. شد یهم بدتر م نیاز ا تیوضع دیکند شا یاز آن و مولر زندگ ریغ ییهر حال اگر او مجبور بود در خانه آدم ها به

.دور بود دایاما چقدر از دروگ. انتظار او را نداشت یآن تپه موضوع نامطلوب يالاقل در باال

 ییرایاتاق پذ وانیا يآنها رو يهر دو. فکرها پس از آن که مولر خانه را به او نشان داد به سراغش آمده بودند نیا

داد و باران رنگ سبز آنها را  یرا تکان م شکرهایبرگ ن میبنا شده بود نشسته بودند، نس ملهوشیبر ارتفاع هکه 

منطقه حاره در آن  اهانیتر از بارون با انبوه گ عیوس يرودکشتزارها در ساحل رود ادامه داشت، . شفاف کرده بود

مشخص بودند و تا دامنه کوه ادامه داشتند و پس خاك  يکه رو یسبز رنگ يمربع ها. طرف کشتزارها گسترده بود

.شد یم دهیکوچک تر د يشکل مقابل آنها قله ها یجنگل بود و آن طرف قله مخروط دید یاز آن تا چشم م

 ییرنگ ها یابرها در آن پراکنده بودند و مناظر به طور کل يجا يداشت و جا یگیتر از آسمان ل یآب یرنگ آسمان

.داشتند بایز

:از قله ها گفت یکیاشاره به با  آن

Bartقله بارتل فرر نیا ـ el Frere( ) شود که از امالح  یاز هزار و هشتصد متر ارتفاع دارد، گفته م شیاست که ب

آمده بود به مشامش خورده بود دوباره استشمام کرد  نییاز قطار پا یرا که وقت ییبو یمگ. است  افتهی لیتشک یمعدن

.ببرد نیتوانست آن را از ب یکه وزش باد نم ییبو

:داد حیکشد و تو ض ینفس م يبه دشوار یمتوجه شد، مگ آن

.تفاله است يبو نیا ـ

.روشن کرد ییته طال يگاریس

:گفت یمگ
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.است يبد يواقعاً بو ـ

 يبو گریکه بر خالف د نیکرد، گو ا دیبه مرور عادت خواه یکنم، ول یدود م گاریسبب است که من س نیبله به هم ـ

.رود ینم نیکامالً از ب يبو نیها ا

بزرگ دارند؟ اهیکه دودکش س ییکنار رودخانه چه هستند؟ آنها يآن ساختمان ها ـ

آن  رهیکه ش شکریخشک ن يشود، تفاله ها یبه شکر ناخالص م لیتبد شکریآنجا کارخانه قند است، آنجاست که ن ـ

شود تا در  یفرستاده م یدنیهر دو محصول شکر و باگاس به سشود،  یم دهینام ( )Bagasseباگاس رندیگ یرا م

شود و  یدرست م عیو گلوکز ما يو قهوه ا دیو شربت قند، شکر سف شکرین عیشود، از شکر ناخالص ، ما هیآنجا تصف

 چیشود ه یتلف نم زیچ چیشود، ه یدر ساختمان ها استفاده م مانیبه بلوك س هیشب ییباگاس به صورت بلوك ها

.مانده است یپر درآمد باق ي، کار شکریمملکت، کشت ن يبا وجود بحران اقتصاد لیدل نیبه هم .زیچ

کرد ،  یآفتاب کار م ریدر ز شهیچون هم. بود بایبه لوك داشت و به همان اندازه ز هیکامالً شب یسونسون قامت آرن

آنها  دنیلوك شباهت داشت که دصورتش آنقدر به  فیبور و مجعد بود، خطوط ظر شیبرنزه داشت و موها یپوست

.هستند شاوندیها خو يسوئد باها  يرلندیها و ا يآورد که اسکاتلند یم ادیموضوع را به  نیا

فورد سوار شدند تا  ونیکام کیکوتاه به تن داشت، او همراه آرن به داخل  يشلوار د،یشلوار و بلوز سف يبه جا لوك

.بروند دندیچ یم شکرین يگوند یکیکه در نزد ینزد کسان

مشغول بودند و  شکرین دنیکارگران از طلوع صبح به چ هیبق.. عجله داشت هر چه زودتر کارش را شروع کند لوك

 کیها عبارت بود از  نیچ شکریلباس کار ن. سرشان را هم بلند نکردند یآرن و به دنبال او لوك آمدند حت یوقت

لوك با چشمان به هم فشرده .يپارچه ا هکال کیو  یپشمساقه بلند ، جوراب کلفت  يشلوار کوتاه ، چکمه ها
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قامت . شده بود دهیآنها از دوده مانند پوش يبود، سر تا پا یمنظره جالب. کرد یرا که مشغول بودند تماشا م یکارگران

.گذاشت یم یآنها باق يو بازو نهیبر پشت و س ییارهایش قیکه تعر دهیخم يها

:داد حیتوض آرن

.میاول آنها را بسوزان دنیقبل از چ میما مجبور. است شکریثافت ندوده و ک نیا ـ

کرد  یرا بلند م گرید لهیکه وس یرا به لوك داد و در حال یکیبرداشت  نیرا از زم ینیچ شکرین لهیشد و دو وس خم

:گفت

ندان مشکل کار با آن چ ياوریچطور ضربه را فرود ب يریبگ ادی یاست و وقت ینیچ شکرین لهیوس نیبهتر نیا ـ

بود که به پنجه خروس  يزیمثلث پهن داشت که عبارت از چنگک برنده ت کی زینوك ت يته آن به جا. نخواهد بود 

.شد یم یمنته یغیشباهت داشت و به ت

:داد حیتوض آرن

Antلیآنت غیت ـ i l l e( ) یمهمان است که به درد ما  لهیوس نیا یول. کوچک است یلیخ زلندیکوئ يشکرهاین يبرا 

.یموفق باش ،ينگه دار زیآن را ت شهیکن هم یسع. دید یخورد خواه

پس از چند . را باال انداخت و شروع کرد شیلوك شانه ها. به حال خود رها کرد رانیح یراه افتاد و لوك را کم به

 يد که راه آسان ترکه شعور کم شان مانع از آن بو ییبه برده ها و آدم ها شتریکار را ب نیکه چرا ا دیلحظه تازه فهم

 د،یخم شد ، بر دیفکر کرد ، با یعصب يبا لبخند. ینیپشم چ ندمان. کردند یواگذار م ابندیپول در آوردن ب يبرا

آنها را و ساقه ها را به  يرا با دست نگاه داشت و به طور مساو شکرین نیسنگ يدوباره قامت را راست کرد برگ ها

...بلند شد د،یرفت، دوباره خم شد، چ گری، به طرف ساقه دانداخت گرید يساقه ها يشکل عمود رو
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Pramel، پرامل ییصحرا يموش ها شکرین يساقه ها انیم در e( )  سوسک، قورباغه و وزغ ، عنکبوت، مار و ،

ها  نیچ شکرین لیدل نیبه هم. داشتند بودند یدردناک يها شیگرفتند و ن یکه گاز م یزنبور و مگس و انواع جانوران

 یم حیسبز که جانوران مختلف داشت ترج شکرین یلسوزاندند و دوده را بر خطرات احتما یآنها را م دنیل از چقب

بلندش  يلوك بدون چکمه ها يپاها. کرد یو گاز جانوران مصون نم شیآنها را از ن زیموضوع ن نیمعذالک ا. دادند

نبود  شانیدر دست ها یها دستکش نیچ شکریکدام از ن چیه یدر معرض صدمه بود، ول شیاز دست ها شتریب یحت

.مسابقه وقت مانند طال بود نیکرد و در ا یکار کم م عتدستکش از سر رایز

دوستانه  يچطور از عهده کارش برآمده و ضربه ا ندیکرد و به طرف لوك آمد تا بب لیغروب آرن کار را تعط وقت

:به کتفش زد و گفت

شان راه  یمحل زندگ یاز کشتزار تا ساختمان چوب. خوب است یلیروز خ نیاول يبرا!  شکریآه زنده باد، پنج تن ن ـ

قبل از ورود به خانه کارگران دسته . رفتند یبه خانه م یکیدر تار دیشد و آنان با یم کیهوا زود تار یبود ول یکم

 يو اقسام غذاها را رو را بر عهده داشت انواع يکه در آن هفته آشپز ینیچ شکریکارگر ن. رفتند یبه حمام م یجمع

کارگران . ییمربا ینیریو ش يتنور ینیزم بیبود، غذاها عبارت بود از گوشت سرخ کرده، س دهیچ یبزرگ زیم

تشک  فیدو رد کیدراز و بار یدر اتاق. نماند یباق يزیاز آن چ یگرسنه غذاها را خوردند و در عرض مدت کوتاه

 یآن حت دنیکه شن یی، فحش ها شکریکرر و فحش و لعنت دادن به نم يها ازهیداشت ، کارگران با خم ارقر یکاه

و بند  دندیچیمتقال را به خود پ يملحفه ها دند،یتشک دراز کش يبرد رو یم يگاو چرانان را هم از رو نیپست تر

.به خواب رفتند شانیپشه بند ها ریبعد همه ز یپشه بند شان را بستند و لحظات

:تلوك را نگاه داشت و گف آرن
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 یکن یو ضد عفون ییاول آنها را بشو دیبا)  دیها را د یدگیبا دقت جراحت و تاول ها و گز. ( نمیرا بب تیدست ها ـ

چرب  لیرا با روغن نارگ تیبه بعد هر شب دست ها نیاز ا حتیآنها بمال، از من به تو نص يپماد رو نیبعد هم از ا

هفته بدنت عادت  کیدر طول  يشو یکارگر خوب یتوان یمو اگر کمرت تحمل کند  يدار یبزرگ يکن تو دست ها

.داشت یآنقدر درد نخواه گریخواهد کرد و د

که به او اختصاص  یتختخواب تشک کاه يشده به رو یچیو باند پ دهیروغن مال يکرد، با دست ها یدرد م بدنش

و  رویگاه ن چیر انتظارش است هد يزیدانست که چه چ یاگر او م. پرده پشه بند را بست د،یداده بودند دراز کش

 یادامه م ینیچ شکریکه به ن یدانست وقت یممطرح نبود و  یمگ گرید شیکرد، برا یتلف نم یوقتش را به خاطر مگ

.نخواهد داشت اجیدهد ، به او احت

را  شیروی، بعد همه ن ندیبچ شکریهفته بعد لوك توانست در روز حدود هشت تن ن کیطور که آرن گفته بود  همان

 شتریب یشود، ول کیداشت با آرن شر الیخ دیخواست، شا یم يشتریاو پول ب ند،یبچ شتریصرف آن کرد تا باز هم ب

.اشتندبود که کارگران به آرن د یو توجه نیخواهان آن تحس زیاز هر چ

 یسبب وقت نیمبه ه د،یچ یم شکرین زلندیبود که در کوئ يکارگر نیآنها حکم استاد را داشت، چون بهتر يبرا آرن

رم و  یالسیگ دنیآوردند تا با نوش یها به طرف او هجوم م خوارهیرفتند ، م یشنبه شب ها که کارگران به شهر م

آرن و لوك وجود داشت و هر  نیب ياریبس يشباهت ها ، دندیچرخ یآبجو آنها را مفتخر کند و زن ها دور و بر او م

را  شانیها ییبه کار زن ها نداشتند چون همه توانا يکار یدند، ولبر یو توجه زن ها لذت م نیآنها از تحس يدو

.داشتند ینگاه م شکرین دنیچ يبرا
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شناخته  یکه م ییاز آدم ها کی چیتوانست به خود ببالد که ه یشغل را داشت، او م نیلوك تمام عمر انتظار ا ییگو

 دیشناخت شا یو اگر او را م! مهم تر از او نبود شاه انگلستان هم یحت. اورندیطاقت ب شکریتوانست در کشتزار ن ینم

.فخر بفروشد نیها و مالک يالن، اداره ایتوانست به همه ، دکترها ، وک یکرد و م یم نشیتحس

کبره بسته پر از زخم و ساق  يمنقبض و بازوان متورمش در کنار تشک کاه نشسته بود و کف دست ها يعضله ها با

 یم د،یبر آ دنیچ شکریکه توانسته بود از عهده ن يمرد. زد یکرد و لبخند م یرا نگاه م شیبایز دهیکش يها

طور  نیتوانست ا یشاه انگلستان هم م ایآ دیرسپ یادامه دهد و از خود م یبا عالقه و عشق واقع یتوانست به زندگ

.به خود ببالد

 یو در انتظار شوهرش م دیپوش یم ییبایز یشمیآراست و لباس ابر یخود را م یمگ کشنبهیهفته گذشت، هر  چهار

از  گریشور و شوق او د جیگفتند و تنها شاهد بودند که چگونه با گذشت ساعات به تدر ینم يزیآن و مولر چ. ماند

.رفت یم انیم

.در انتظار آمدن لوك بود شهیکه او هم ینبود در حال یمگ ادیبه  لوك

 يکه شلوار کوتاه و بلوز به تن داشت با پا ید نداد و در حاللباس را به خو ضیزحمت تعو گریهفته چهارم د کشنبهی

 کیمولر و آن بود که هر هفته  يرفت و مشغول آماده کردن صبحانه برا یو باال م نیآشپزخانه را پائ يبرهنه پله ها

ه جلز و تاو یاو تخم مرغ ها را که در ماه د،یشن ییصدا انهآشپزخ يجلو یهشت ياز رو. خوردند یبار آن غذا را م

او لوك  ایبود نگاه کرد، لوك؟ آ ستادهیکه در آستانه در ا ییشویبه مرد بلند قد و ر يکرد رها کرد و لحظه ا یولز م

 زیپر صدا از گونه او برداشت و پشت م يآشپزخانه گذشت و بوسه ا انیمجسمه از م یمجسمه ، ول کیبود؟ مانند 

.هم به آن اضافه کرد یچرب يمقدار در تاوه شکست و گریچند تخم مرغ د یمگ. نشست 
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از  یسراغ چیه یمدت طوالن نیمرد کم عاطفه که ا نیکه در دل به ا یزد و در حال يلبخند یمولر آمد و با مهربان آن

:داد گفت یهمسر جوانش نگرفته بود ناسزا م

لوك، به . دیه را با ما صرف کنصبحان وانیا يرو دییایب د،یدار يافتاده همسر ادتانیکه باالخره  نمیب یخوشحالم م ـ

.اوردیب وانیکه غذا را به ا دیکمک کن یمگ

 يصورت گلگونه با موها. االصل است  یکامالً مشخص بود که آلمان یبود ول افتهیتولد  ایمولر در استرال کیلودو

:دیگذاشت پرس یدر بشقابش م مروین يکه مقدار یآن مولر در حال. کم رنگ یآب یو چشمان يخاکستر

چطور است لوك؟ دنیچ شکرین ـ

:جواب داد لوك

شود؟ یدوست دارم باورتان م یلیشغل را خ نیکه من ا میاگر بگو ـ

:سرش را تکان داد قیکرد به عالمت تصد یکه او را نگاه م مولر

 یم رانگینسبت به د يحس برتر یشغل به شما نوع نیکنم ا یفکر م د،یشغل را دار نیا ییو توانا رویبله، شما ن ـ

.دهد

کرد و کتاب  یبود و اوقات فراغتش را به مطالعه صرف م دهیبود که به او ارث رس ییمولر گرفتار کشتزارها کیلودو

Huxlی، هاکسل ( )yungونگی، و ( )Freugدیارزشمند فرو يداشت و نوشته ها یکه جلد چرم يقطور يها ey( 

Russelو راسل ( l( ) خواند یم اریبس اقیرا با اشت.

:گفت دیمال ینانش م يکره رو يکه مقدار یدر حال آن

.دییاین یمگ دنیوقت به د چیه گریکردم که د یمن داشتم فکر م ـ
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 )نگهامیو فردا قرار است به ا میها را هم کار کن کشنبهیفعالً  میگرفته ا میکه من و آرن تصم نیا يبله، برا ـ

I ngham) میبرو.

.دینخواهد د ادیشما را ز یاست که مگ نیا شیمعنا ـ

.دیطول نخواهد کش شتریوضع چند سال ب نیکند به عالوه ا یرا درك م تیمگ موقع ـ

:دیپرس آن

د؟یکار کن نقدریکند ا یشما را وادار م يزیچه چ ـ

ته؟نگف يزیمورد چ نیدر ا یدارم، مگ اجیبه پول احت نیهم يبخرم و برا نینونا زم یک یدارم در نواح میمن تصم ـ

.دیکن فیتعر مانیرا برا انیجر دیتوان یشما م یول ست،یاهل درد دل کردن ن ادیز ینه مگ ـ

، پرندگان بزرگ  ينونا حرف زد، سرسبز یک يبایز یدرباره نواح لیاو به تفص. سه توجه شان معطوف لوك شد هر

.دندیجه یآنجا م يها ابانیرنگ و هزاران هزار کانگورو که در ب يخاکستر

 نیدارد و اگر به زم نهینقد يمقدار یمتعلق به من خواهد بود، مگ یاز آن نواح یخواهد آمد که قسمت بزرگ يزرو ـ

درآورد،  يادیشود پول ز یم ینیچ شکریدانم که با ن یم یول دیآن را خر نهایشد زودتر از ا یکوچک تر قانع بودم م

 یم) به جلو خم شد و فنجان را برداشت ( بخرم  یحسابملک درست و  کیادامه بدهم و  شتریب یپس بهتر است کم

.نمیبچ شکریتن برگ ن ازدهیتوانستم  شیرکورد آرن را هم شکسته ام و چند روز پ باًیمن تقر دیدان

« : دینوش یرا جرعه جرعه م رشیپررنگ و بدون ش يچا یمگ. صادقانه داشت ینیزد که نشان از تحس یسوت مولر

صحبت از چه  ندهیداند دفعه آ یچه م یود و اکنون حرف از چها پنج سال است و کساوه لوك اول صحبت دو سال ب

.«خواهد بود یمئت
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 یاگر قرار بود بدون همسر زندگ یو خسته کننده نبود ، ول نیبودند و کار او هم اصالً سنگ یخوب اریمردان بس مولرها

از دست  یرا به کل شیکرد اشتها یم یزندگ ملهوشیماه قبل که در ه کیبرگردد؟ او از  دایکند بهتر نبود به دروگ

دچار شده، بعد از صرف  یحال یو ب یبه خستگ دیرس یم شبه نظر. هم چندان خوب نبود شیداده بود و وضع مزاج

لوك تمام مدت . رفتند شکرین يگردش به طرف کشتزارها يصبحانه لوك در شستن ظروف به او کمک کرد و برا

بعد از بازگشت ، لوك او را به . که با آنها همکار بود صحبت کرد ییو آدم ها دنیچ کرشیکار ن شکر،یاز شکر، ن

شکل با  ياستوانه ا یسفال يگلدان ها. گل ها بود يآنجا محل نگاهدار. خنک بود برد یلیخ شیواکه ه نیرزمیز

 یم دهیبودند د ختهیسقف آو يها ریکه به ت ییدر سبدها گرید يها نیمتعلق به سرزم اهانی، فوژر و گ دهیانواع ارک

.شد

:گفت یمگ

 یدلم م م؟یاجاره کن يخانه ا نجا،یبعد از دو سال بودن در ا میبتوان یکن یفکر م ایلوك؟ آ باستیبه نظرت ز ـ

.گل ها داشته باشم ينگاهدار يبرا یمحل نیخواست در خانه ام چن

؟یستیت نخوشبخ ایآ ؟یکن یخانه زندگ کیتنها در  يچرا آرزو دار ایخدا ـ

.را حس کرد یتوان خوشبخت یم گرانیمن همانقدر خوشبختم که در خانه د ـ

.میکن ییو در ضمن صرفه جو میمرفه داشته باش یزندگ میتوان ی، نم میخانه اجاره کن ستیمگ فعالً اصالً صالح ن ـ

.بله لوك ـ

 واریطرف دوچرخه اش که آن را به د فراموش کرده بود همسرش را ببوسد ، بعد به یبود که حت شانیآنقدر پر او

.کرد یمسافت را دوباره ط نیو هم دیایآمدن به آنجا با دوچرخه ب يداده بود برا حیداده بود رفت، او ترج هیتک

:گفت کیبه لودو آن
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.کشتم یخواست لوك را م یگناه، دلم م یدخترك ب ـ

 نیاو در آخر. لوك خود را نشان نداد ید ولها ماه استراحت بو نیچ شکرین يو آن وقت برا دیفرا رس هیژانو

 يآرن عمه ا. بدون او و همراه آرن به سفر رفت یخواهد برد ول یدنیرا به س یگفته بود مگ یبه طور مبهم دارشید

Rozelدر روزل يداشت که صاحب خانه ا l e( ) بود یمستعمرات هکارخان یکیدر نزد.

Surfنگیو سرف و آرن اوقات فراغت شان را به شنا کردن لوك i ng( ) پرداختند یم.

دو رگبار  نیو ب دیبار یپراکنده م ییرفته، نزد مولرها بود، در فصل رطوبت، باران به صورت رگبارها ادیاز  یمگ

کمبود  یگذشت مگ یهر چه م. گرفت یجنگل و کوه ها را در بر م ن،یزم شکر،ین ياز مه کشتزارها يدیسف يابرها

امکان  یشمال نزلندیخواسته اش در کوئ نیا تحققدانست  یم یکرد ، ول یاحساس م شتریب داشتن خانه را در خود

هم  ییخو گرفته بود و از تنها يخشک تر يآنجا مطلوب او نبود چون به آب و هوا يضمناً آب و هوا. ستین ریپذ

که  یحداقل تا وقت. کند يرکشور سپ نیاش را در ا یکرد که مجبور است تمام زندگ یو با اندوه فکر م دیکش یرنج م

 ایداد به مادر  یوجود غرورش به او اجازه نم نیبا ا. در آنجا بماند ستیبا یخسته نشده م ینیچ شکریلوك از ن

.که شوهرش او را به حال خود واگذاشته است و تنها مانده است دیبرادرانش بگو

اگر . داشت ینگاه م ملهوشیکه او را در ه فقط محبت مولر و همسرش بود. آغاز شد  گریسال گذشت و سال د کی

که لوك  دیخواست بگو ینم یمگ یول. فرستاد یم شیدرنگ برا یخواست او ب ینوشت و از او پول م یبه باب نامه م

.بود دهید ااو فقط شش دفعه لوك ر میسال و ن کیدر مدت . دهد یبه او پول نم

مختلف  يزهایبا آن و مولر درباره چ یدو ساعت یکیکرد که  یم اکتفا نیآمد ، تنها به ا یاو م دنیلوك به د یوقت

.کوتاه ببرد و او را دوستانه ببوسد و بعد از آنجا برود یرا به گردش یصحبت کند و بعد مگ
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و سطح  دایاز دروگ ادتریز یلیتعداد کتاب ها خ. گذراندند یهمه اوقات فراغت شان را به مطالعه م یو آن و مگ مولر

.آموخت يادیز يزهایبا مطالعه آنها چ یبه مراتب باالتر بود و مگ کتب یفرهنگ

و گفتند آمده اند  دندیرس یخوشحال به نظر م یلیآنها خ. شد دایسر و کله لوك و آرن پ 1936ژوئن  کشنبه،ی روز

Ceiها ـ يجشن مربوط به اسکاتلند(  دیلیرا به جشن س یمگ l i dh تلف مخ يها تی، مل یجشن واقع کی. ببرند (

ها و  يرلندیها، ا یها ، آلمان ییایتالیا ا،ه ینیچ. کردند یدقت م شانیدر حفظ سنت ها یلیخ زلندیکوئ ینواح

گرفتند  یم دیلیها جشن س ياسکاتلند یوقت. دادند یم لیساکنان آنجا را تشک یها چهار گروه اصل ياسکاتلند

.آمدند یدور م يشرکت در آن از راه ها يهموطنان شان برا

 نیباز و آست قهی دیسف يها راهنیاند و با پ دهیپوش ياسکاتلند يکه لوك و آرن هر دو دامن ها دیزده د رتیح یمگ

:دیپرس یراه افتادند مگ یآرنج شان بود ، وقت يکه تا رو ییها

ست؟یچ دیلیس ـ

.ولز است یاهال ياز جشن ها یکیاسم  نیا ـ

.دیا دهیپوش يمن شماها چرا دامن اسکاتلند يخدا ـ

.مینیرا نب دیلیس ياز جشن ها کی چیه میستیو ما حاضر ن می، اجازه ورود به جشن نداشت میدیپوش یاگر آن را نم ـ

دامن  کی دنیخر يشد پولش را برا یاست وگرنه لوك چطور حاضر م یکنم جشن مهم یبله فکر م ؟یراست

آرن؟ ستیطور ن نیخرج کند، ا ياسکاتلند

:داشت گفت یاعکه حالت دف یبا لحن لوك

.کند حیهم تفر یکم دیآدم با ـ

.شد یاحاطه کرده بودند در مصب رود دانگلو برگزار م ییکه دورش را باغ ها رانیو مهیانبار ن کیدر  جشن
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 يزهایمتصاعد از چ گرید يکپک و بوها يبا بو ختهیتفاله، آم يبو. »  ییبدبو نیچه سرزم« با خود فکر کرد  یمگ

.دهیگند

به اطرافش نظر انداخت، حس کرد مردان با  یمگ. بودند دهیآمدند دامن پوش یکه به انبار م یهمه مردان یراست به

حس لحظه  نیندارند و ا یتیزنان در آنجا اصالً موجود ییزن ها را تحت الشعاع خود قرار داده و گو يدامن اسکاتلند

کمرنگ به تن  یآب ( )Andersonآندرسن یطرنجپوشش ش هانبان ک ین ينوازنده ها. شد یم تیبه لحظه در او تقو

بود  یسر و صدا مال مردان یول دندیرقص یها م یبعض. نواختند یم يزینشاط انگ یقیلرزان موس ییسکو يداشتند رو

مسحور  ستاده،یا گریبا زنان د يکه در گوشه ا یمگ. کردند یرد م گریرا به همد ياسکاتلند یسکیو يها وانیکه ل

به او و  يزن ها با کنجکاو. باعث شده که امشب او را به آنجا ببرند زیکرد چه چ یو با خود فکر م بود صحنه نیا

 یاز خود راض يآدم ها نیا د،یگفت نگاه شان کن یبا خود م یمگ. کردند یازدواجش نگاه م يمخصوصاً به انگشتر

آورد و  یم ادیآن انبار را به  دیشن ینبان را ما ین يوابعدها هر بار که ن یو مگ! خوشگل را  يمردان اسکاتلند نیرا، ا

.رساند یپر درخت را به مشامش م يباتالق ها يبو ،يدامن اسکاتلند کیچرخش ساده 

«  يگل ها نیآواز غمگ يصدا یرا به حرکت درآورد، مگ لشیآرن اتومب یصبحگاهان تمام شد و وقت یحوال جشن

.خواندند یآن را م شانیبه خانه ها متیعزوقت  خوارگانیکه م دیرا شن»  يجنگل اسکاتلند

خوش گذشت؟ ،یخوب مگ ـ

:گفت یمگ

.بودم خوش گذشته بود دهیاگر من هم رقص ـ

 یکه م میکن یلطف م یلیاست که فقط مردها برقصند، خ نیحرفش را هم نزن مگ، رسم ا د،یلیدر جشن س ؟یچ ـ

.بزنند یزن ها هم چرخ میگذار
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.مردها است يبرا زهایچ نیاست که همه ا نیمثل ا ـ

:از محبت جواب داد یخال یبا لحن لوك

وقت تو  چیه گرید یستیخواهد بود و اگر خوشحال ن ینوع تیکردم جشن برا یمن تصور م ،یمرا ببخش دیخوب با ـ

.نخواهم برد یهمانیرا به م

:جواب داد یمگ

من . یبفهمان یخواست یکه تو م ییزهاینه چ یول دمیرا فهم زهایچ یلیمن خ یول. بود  نیقصد تو ا دیدر هر حال شا ـ

.به ستوه آمده ام یگونه زندگ نیاز تو و از ا

:گفت يبه تند او

.میستیما تنها ن س،یه ـ

.با تو تنها باشم ندارم قهیکه چند دق نیوقت فرصت ا چیمن ه. ییایتنها ب یخواست یم ـ

:لبخند گفتمتوقف کرد و با  ملهوشیرا در کنار تپه ه لیاتومب آرن

.برو او را به خانه برسان و عجله هم نکن ق،یبرو رف ـ

:گفت و گو را ادامه داد یمحض آن که دور شدند مگ به

 یتحمل کنم ول دیفهمم که با یمن کامالً م ،یفهم یم. کنم یرا قبول نم یطور زندگ نیمن ا. کنم لوك ینم یشوخ ـ

خواهم به  یمن م. میپس هر دو دروغگو هست. یو مراقبت کن یکه مرا دوست داشته باش يتو هم قول داده بود

.بروم دایدروگ

:زد ادیفر زیتضرع آم ینشود فکر کرد و با لحن بشینص گریکه امکان داشت د ییبه پول ها لوك
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قول من . حرفم را باور کن. میبرو یدنیدهم که تابستان به س ینمانده ، قول م يادیمدت ز گرید زم،یاوه مگ، عز ـ

و در آنجا با هم  دیخر میبعد ملک را خواه نم،یبچ شکریتحمل کن و فرصت بده ن گریدو سال د گنیم. است قول

؟یکرد موافق میخواه یزندگ

.مادر شدن داشت يشد، چون آرزو میتسل یمگ

.ينبر ادیکن قولت را از  یسع. کنم یباشد، باز هم صبر م ـ

دوازدهم فصل

و طنز داشته  یشوخ شیدر نامه ها دیکوش یاو م. نوشت یو برادرانش نامه م یبه ف فهی، بر حسب وظ یماه مگ هر

او به . طور وانمود کرده بود که مولرها دوستان لوك هستند نیکرد و ا یباشد و هرگز به اختالفش با لوك اشاره نم

نگران او نبود و  دایکس در دروگ چیه لیدل نیبه ا ود،کرد که شوهرش دائم در سفر ب یم ینزد آنها زندگ لیدل نیا

او چطور  یول. کردند یآمد چندان گله نم یآنها نم داریکه هرگز به د نیاز ا یو حت. او متأسف بودند يفقط از دور

.گذارد یاو نم اریلوك پول در اخت دا،یمسافرت به دروگ يبرا دیتوانست به آنها بگو یم

اوقات  شتریب یرالف را بپرسد، ول جنابی، احوال عال يعاد یبا لحن شیکرد که در نامه ها یاوقات جرأت م یگاه

 یمگ يبرا ينامه ا يکه روز نیتا ا سدیبنو شیبود برا دهیدرباره اسقف شن یرا که از ف يزیبرد چ یم ادیباب از 

:نوشته بود شیکه در آن مفصالً درباره کش دیرس

که درباره لوك و تو  نیزده کرد و از ا تریو ح شانیتو او را پر ابیشد و غ یم دهیکسل د یروز آمد ، کم کی»

از خواسته  یکی نیداد که ا حیبه او توض یف یوقت یشد ول رهیبر او چ يوار وانهیخشم د میننوشته بود شیبرا يزیچ

من احساس  ینزد، ول یباره حرف نیدر ا گریبداند د يزیکه او درباره ازدواجت چ يتو بوده و تو نخواسته بود يها
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از همه ما  شتریاست چون تو ب یعیطب يامر نیاز همه خانواده تنگ شده بود و ا شتریتو ب يدلش براکنم که او  یم

به هر حال او تمام . کند یکنم که او تو را به چشم خواهر کوچکش نگاه م یو تصور م يگذراند یوقتت را با او م

که او خواست  یوقت. تو بود دنیظار دهر لحظه در انت ییزد و گو یقدم م دایسرگردان در دروگ یروح همانندمدت 

بچه  ایخواست بداند آ یاو م م،یاز تو عکس نگرفته بود یمتوجه شدم که در عروس ندیتو را بب یعروس يعکس ها

او  یکردم که آدرست را به او بدهم ول شنهادیپنه؟ من  يتو بچه ندار. کنم یو من جواب دادم که فکر نم يدار شده ا

 شیدر هر حال کش. در آنجا بگذراند نالیرا همراه کارد یرود، و مجبور است مدت یآتن م نخواست و گفت به شهر

دو دفعه با اسب به  یکی. نماند نجایدر ا يادیمدت ز یکن یهمراه شیکه او را در گردش ها یستیتو ن دید یوقت

«.رفت نجایهفته از ا کیمراسم نماز را به جا آورد و پس از  وزگردش رفت و هر ر

شده بود؟ و چقدر؟  نیبود غمگ دهیفهم یوقت ایبود، آ دهیانداخت، رالف دانسته بود، باالخره فهم نینامه را به زم یمگ

 یرا درست نکرده بود، او لوك را دوست نداشت و هرگز نم زیچ چیکه ه نیچرا او را به ازدواج وادار کرده بود؟ ا

 هیتوانستند شب یبدهد که م یتوانست به او فرزندان یکه م يمردبود ،  نیجانش کیتوانست به او دل ببندد، او فقط 

.تلف شده بود هودهیاش ب یداشته باشد و فکر کرد که چگونه زندگ کاساریباشند که از رالف دوبر یفرزندان

Archbiـ )Vercheseورکزه یتیکن يبزرگ د اسقف shop Di Coni t ui را به  يهتل عاد کیاقامت در  (

 ونانیمهم به  تیمأمور کیانجام  ياو برا. داد یم حیدر نظر گرفته بود ترج شیبرا یتن در کاخآ يسایکه کل یمحل

قابل تصور نبود که او بدون اسقف  ومطرح کند  ونانیارتدکس  يسایرا با سران کل ياریآمده بود تا مسائل بس

.برود ییبه جا کاساریدوبر

و  سایکل یهوشمند و محافظه کار و معتقد به حکمت اله .خواست در خود داشت یم سایکه کل یهمه محسنات رالف

.اخالق آن بود
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ناراحت کننده نبود، و در  یدنیس يبا رطوبت هوا سهیآنجا در مقا ياسقف رالف هوا يبرا یگرم بود ول اریبس هوا

از سنگ را  پر ییسرباال یو چاالک يبر تن داشت به تند یشیکش ي، و ردا يچکمه ، شلوار سوار شهیکه مثل هم یحال

Acropolکه به اکروپول i s( ) در  نکیرنگش را که ا يقهوه ا يکه باد موها یدر حال ااز آنج. مودیشد پ یم یمنته

تپه  د،یدوردست ها پرداخت، شهر سپ يکرد سر بلند کرد و به تماشا یشده بودند آشفته م يخاکستر یها کم قهیشق

که پشت  شیاوپالکا با کافه ها يپا ریدرست در ز. ستیزا نگر اژه يایدر زیشفاف و سحرانگ یدرخشان و آب يها

تئاتر  کی گریخورد و در طرف د یبه چشم م شیها یدرآمده بود ، با دار و دسته کول وانیبام آنها به صورت ا

جلوه گر  يزیون وهیبه ش يو قصرها یسبک روم يصخره بنا شده بود و در دوردست ستون ها يبزرگ درست در پا

.بودند

قبل از آن که بتواند بر  يلحظه ا یفکر کند، حت یآنکه اشک امانش دهد به مگ یلحظه بود که توانست ب نیدر ا تنها

 یتوانست از مگ یآخر چگونه م. دوردست را در نظرش محو کردند ياحساساتش مسلط شود پرده اشک، تپه ها

را از او پنهان نگه داشته بود چون  مشیصمآنقدر سرسختانه ت یکه خود خواسته بود و مگ یناراحت باشد در حال

پس  یاو تصور کرده بود که مگ. داشته باشد یدخالت دشیجد یو در زندگ ندینخواسته بود رالف شوهر جوانش را بب

به  شهیپس از اند یول. خواهد کرد یها زندگ یالنبون دور از خطرات و ناراحت لیگ ای دایاز انتخاب همسر در دروگ

باب . را از او سلب کند الیخ شیآسا نیشده ا یمتیخواست به هر ق یم مشیبا تصم یبود که مگ هدیرس جهینت نیا

را  دشیهمه ام گریخبر د نیا دنیکنند و شن یتالش م یغرب زلندیدر کوئ یملک دیخر يگفته بود که زوج جوان برا

او  ایآ ؟یتو خوشبخت ایآ یمگ یاو باز گردد، ول يهرگز قصد نداشت به سو گرید یمگ. کرده بود  أسیمبدل به 

که توانست تو  يمرد نیا ،يرا دوست دار لیلوك اون نیا ایبا تو دارد، آ یرفتار خوب ایاست؟ آ یشوهر مناسب تیبرا

چرا بچه  یول ؟یتالف يبرا ؟يکار دست زد نیرنج دادن من به ا يبرا ایآ یاست؟ مگ یچگونه آدم ردیرا از من بگ
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کند نزد  یسو و آن سو رود و تو را مجبور م نیولگرد به ا کیکند که همانند  یوادار م مرد را نیا يزیچه چ ؟يندار

؟يکرد یزندگ لیچرا با لوك اون ؟یکن یدوستانش زندگ

Omoniایاومون ابانیمجلل در خ هتل a( ) قرار داشت.

لف آمد او سرش را را یکرد، وقت یدر کنار پنجره نشسته بود و فکر م یمبل يورکزه رو یتیکن ياعظم د اسقف

.برگرداند و لبخند زد

.خواستم دعا را شروع کنم یرالف م يدیبه موقع رس ـ

جناب؟یشده عال دایپ یمشکل ایرو به راه است، آ زیکردم همه چ یفکر م ـ

کردم که اوامر پدر  افتیدر يمونته ورد نالیاز جانب کارد یندارد من االن تلگراف یربط انیجر نینه ابداً به ا ـ

.مقدس را ابالغ کرده است

.بناگوشش را فرا گرفت فیخف یاحساس کرد و سوزش شیدر شانه ها یو فشردگ یرالف سخت اسقف

ست؟یخوب پس موضوع چ ـ

ام را تحت نظر پاپ انجام دهم،  فهیوظ یستیپس با نیو از ا. میبه محض تمام شدن گفت و گو ها به رم برگرد دیبا ـ

.داد دیپاپ ادامه خواه یرسم ندهیو حرفه مرا به عنوان نما دیرو یم ایه استرالشما هم در مقام اسقف اعظم ب

 ییایتالیا ریغ کیاو . بود از حال برود کیرفت و نزد یم جیمبدل شد، سرش گ یو داغ یبناگوش به سرخ سوزش

دست  ینالیاردبه مقام ک ياو حساب کرد، سرانجام روز يشد رو یسابقه بود، آه بله م یب یمیپاپ؟ تصم ندهینما

.افتیخواهد 

.شما هستم ونیرا مد ییانتخاب استثنا نیاز شما تشکر کنم و ا یمن هرگز نخواهم توانست به حد کاف جناب،یعال ـ
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و دعا  میرالف حاال زانو بزن ابم،یدر یرا در کس ییو توانا اقتیبه من هوش عطا کرده که بتوانم ل یخداوند به حد کاف ـ

.است خداوند مهربان م،یکن

قرار داشت ، آنها را برداشت ، کتاب مقدس از دستش افتاد و باز شد،  یکیرالف در آن نزد يو کتاب دعا حیتسب

کتاب افتاده بود ،  يرا که از ال يافتاد، او خم شد و گل سرخ خشک شده ا نیزم ياسقف اعظم رو يپا يدرست جلو

:و آن را برداشت و گفت دید

از مادرتان؟ دیاز خانواده تان است؟ شا ينگهدار ایآ د؟یداشته ارا نگه نیاست چرا ا بیعج ـ

:پاسخ داد یشدنش را پنهان کند و به تلخ ریو غافلگ جانینافذ بر او دوخته شده بود و رالف فرصت نکرد ه نگاه

.از مادرم داشته باشم يادگارینه، من هرگز نخواسته ام  ـ

 تانیبرا زیکه از همه چ یکتاب يهمه عشق، آن را البال نیکه با ا دیشآن قائل با يبرا يادیارزش ز دیاما شما با ـ

هستند؟ يزیچه چ ادآوریگلبرگ ها  نیا د،یکن ياست نگهدار زتریعز

کاهد بلکه به  یکتاب نم نیگلبرگ ها از حرمت ا نیا ویتوریبه همان اندازه پاك که عشقم به خداوند، و یعشق ـ

.دیافزا یحرمت آن م

ست؟ین سایعشق شما به کل يبرا يدیعشق تهد نیا ایآ یشناسم، ول یچون شما را خوب م دمین را فهمبله فوراً آ ـ

 یگونه بازگشت چیه گریرها کرده ام و آنقدر از آن فراتر رفته ام که د شهیهم يکه او را برا ساستینه به خاطر کل ـ

.نخواهد بود سریم

وحشتناك  دیکن یامر آنقدر ها هم که فکر م نیا زیرالف عز. ابمی یحاال من سرانجام علت اندوه شما را در م ـ

، آنها شما را دوست خواهند داشت، عشق او هم در  دیکن یخدمت م ياریبس يشما به انسان ها. ستیواقعاً ن ست،ین
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گل، به عشق  نیچون شما با داشتن ا. شد نخواهدکهنه و معطر نهفته است و او هرگز از آن محروم  ادگاری نیا

.دیمت گذاشته احر

.را درك کند نهایکنم که او بتواند ا یتصور نم ـ

زن هست که آن را درك کند وگرنه مدت  یمسلماً او به اندازه کاف د،یحد دوست داشته ا نیآه چرا، اگر او را تا به ا ـ

.دیمتبرك را دور انداخته بود ادگاری نیو ا دیها بود که او را فراموش کرده بود

.او بشتابم باز داشته است يام را رها کرده و به سو فهیکه وظ نیمرا از ا یسجده طوالن کیه اند که تنها بود یلحظات ـ

:زانو زد و گفت نیدر کنار دوستش بر زم اسقف

تعلق داشته  شهیو هم دیتعلق دار سایشما به کل. دیدان یرا کامالً م نیکرد رالف و ا دیتان را ترك نخواه فهیشما وظ ـ

خواهم افزود  میبه دعاها زیپس گل را ن نیو من از ا میحاال با هم دعا کن. بود دیمتعلق به آن خواه زین ندهیر آو د دیا

که آنها را  میاموزیب دیبا. فرستد یما م يبرا يابد یزندگ يگذر ما به سو رد يشمار یب اتیخداوند رنج ها و تجرب. 

.من هم به اندازه شما.  میتحمل کن

.است يو بستر ضیاست مر یفرستاد که در آن نوشته بود مدت ينامه ا یمگ يلوك برااواخر اوت  در

 )چامیا اچهیتا با هم به سواحل در میآ یبه آنجا م گریهفته د کیتوانم به کشتزار بروم و  یکنم نم یفکر م»

Eachal . «میآنجا بمان یو مدت میبرو (

خواست با او باشد؟ خاطره تجربه  یواقعاً دلش م ایآمده آ شیپ یدانست حاال که فرصت یشد و نم یباورش نم یمگ

.داد یفکر آن آزارش نم گریآنقدر دور شده بود که د یتلخ ماه عسلش در هتل دان

آسان  زیتوانست بچه داشته باشد همه چ یاگر فقط م. یمرا مادر گردان التیتعط نیخداوندا از تو تقاضا دارم در ا آه

Ladiکیمخفف لودو(  يخوشحال بود الد یلیدر خانه اش خ يداشتن بچه ا آن مولر از. شد یتر م  نیهم هم (
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آنها بچه داشته باشند لوك مدت  یبودند که وقت دواریمموضوع را به او گفته بودند و ا نیطور، هر دو آنها بارها ا

.دخواهد دا رییاز عشق زنش را تغ یخال یخواهد گذراند و زندگ ملهوشیرا در ه يادتریز

.همه در صحت آن شک داشتند نیخوشحال شدند، با ا یلیدرباره نامه با آنها صحبت کرد هر دو خ یمگ یوقت

:به مولر گفت آن

به  یخواهد کرد و بدون مگ دایپ يشود مطمئنم که آن حقه باز بهانه ا یبه همان اندازه که مطمئنم دو دو تا چار تا م ـ

.خواهد رفت یمرخص

آمد، او الغر شده بود و صورتش پر از  یروز صبح زود به دنبال مگ کیبه امانت گرفته بود و  ياکهنه  لیاتومب لوك

.دیرس یچروك و زرد رنگ به نظر م

:نشست و گفت لیاتومب یوحشت زده چمدان را برداشت و کنار او در صندل یمگ

Weiلیمرض و نیلوك ا ـ l l( ) یلیکنم خ یفکر م یول ستیکه خطرناك ن يتو به من گفته بود ست؟یچ گرید 

.يبوده ا ضیمر

 يماریب نیهم يهستم و برا يمن قو. در معرض آن هستند شکرین ياست که کارگران کشتزارها رقانی یآه نوع ـ

.ابمی یسالمتم را م يگفته است به زود بیاثر نگذاشته و طب گرانیمن مثل د يرو

و خروشان بر بستر رودخانه فرو  میعظ يبود و آبشار دهیشگردنه و در دل جنگل ک کیاز قعر  چیبه حالت مارپ جاده

.ختیر یم

 زیانگ الیمرطوب و درخشان و خ يروشن ها هیاز سا یطاق ریرفت و در ز یم شیو آبشار پ ییسرباال انیاز م لیاتومب

ن را مدت ها بود لذت آ یمطبوع که مگ اریبس یخنک. شد یهوا سردتر م دندیرس یو هر چه به نقاط مرتفع تر م

 یجرأت نم يبشر یبن چینمود که ه ریآنها خم شده بود و چنان نفوذناپذ يبه سو ییجنگل گو. احساس نکرده بود
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از مخمل سبز آن را احاطه  يهمانند پرده ا انیدرختان ل نیبزرگ و سنگ يکرد در آن به کاوش بپردازد و برگ ها

بزرگ و  يو تار عنکبوت ها زیسحرانگ يپروانه ها گل ها و یپرده ، درخشندگ نیا ياز البال یمگ. کرده بودند

.داد یم صیتشخ ییدراز به رنگ قرمز و طال يابا دم ه یپرندگان

آنها قبل از آمدن . دیدرخش یم یدر دل دشت وحش یجلگه قرار داشت و همانند مشعل يدر باال چامیا اچهیدر

 یرا که به آنها روباه پرنده م ییشب پره ها)  خفاش( خواست  یم یمگ. دندیرس چامیا اچهیشب به ساحل در یکیتار

همواره با نگاهش پرواز آنها  ملهوشیه وانیاز ا یگم. انبوه در آسمان در پرواز بودند يکه در دسته ها ندیگفتند بب

.کرد یرا دنبال م

 یکه مگ یرفت، با نقش مهربان نیصورتش از ب يخورد و زرد یخوب غذا م افت،یزود سالمتش را باز  یلیخ لوك

با  یباالخره پس از مدت یول. مخالفت نکرد  چیه یاضاف یکرد ، سرانجام با گرفتن دو هفته مرخص یم يباز شیبرا

:گفت تیعصبان

 یثروتمند پول خرج م يو مثل آدم ها میینجایحال من کامالً خوب شده و ما هنوز ا م،یندار يبهانه ا گرید یمگ ـ

.میکن

.میملک مان را بخر میکه دار يا نهیبا نقد میتوانست یم یخواست یاگر واقعاً م م؟یبمان شتریب یخواه یلوك نم ـ

.مگ میادامه بده یفعل یبه زندگ گرید ینه کم ـ

 یمشکل در خود احساس م يها تیانجام فعال يمردان برا یکه بعض یلیم یخواست اعتراف کند ول یلوك نم البته

او با  بیترت نیداشته باشد بد يبود که فرزند نیا دیرس یم یبه فکر مگکه  یراه حل. گذاشت یکنند او را آسوده نم

 شیدعاها. » به من عطا کن  يکنم فرزند یم ستغاثهبزرگ به درگاهت ا يخدا« بازگشت  ملهوشیو انتظار به ه دیام
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 اریبس ییها نوزاد لباس يبرا يالد. خبر را به خانم آن و مولر گفت هر دو خوشحال شدند نیا یبرآورده شد ، وقت

.کردند یبه اتفاق آن اتاق نوزاد را آماده م یدوخت، مگ بایز

بود، او  بیجواب لوك عج یلوك نوشته بود، ول يدر انتظار نوزاد است فوراً خبر را برا دیهمان وقت که فهم یمگ

. شده است لیمغذا خوردن به او تح يبرا یدهان اضاف کیسر عائله و  کیشده بود و گفته بود که  یعصبان اریبس

رفت  یم دایبه دروگ يدیترد چیداد بدون ه یم هکرد اگر وضع مزاجش به او اجاز یآن را تحمل کرد و فکر م یمگ

Smiتیدکتر اسم یول t h( ) معتقد بود که بهتر است  تیاو خطر داشت و دکتر اسم يگفته بود مسافرت با قطار برا

.جان سالم به در برد مانیاند در دانگلو از زانتو یکه مگ دیترس یاو م. را به کرن ببرند یمگ

. فتدیتوانست اتفاق ب یکه هرگز نم يزیممکن چ ریغ يزیچ. بود یبچه فرزند رالف م نیشد اگر ا یهمه چه م نیا با

از وجودش را  یقسمت یخودش نگاهدارد، حت يخواست تمام وجود او را برا یبود که م یاو در خدمت دستگاه رایز

 ینم رایز. کرد یرا از او مطالبه م يفداکار نیا دسمق يسایکل. او را تیبود جسمان هودهیکامالً ب اسیکل يکه برا

. را بپردازد یانحصارطلب نیا يبها ستیبا یم يروز سایاما کل. ابدیادامه  يگریخواست پس از او وجودش در وجود د

آنها خواهند دانست، آن چه  رایز. ند داشتنخواه یوجود خارج کاساریهمانند رالف دوبر ییها شیکش گریآن روز د

 انهیروز که خانم آن ، مشغول مطالعه چاپ مخف کی. از معناست یو خال هودهیب يفداکار کیخواهد  یاز آنها م سایکل

:گفت یبود مگRedheapبه اسم یندسیکتاب ممنوعه نورمان ل

.شود یبرآورده م تانیکنم آرزو یآن تصور م ـ

:دیداشت پرس یاز کتاب چشم بر م یحواس پرتکه با  یدر حال آن

زم؟یچطور مگر عز ـ

.االن نیو هم دییخواهم زا نجایرا ا یبچه لعنت نیکه ا نیمثل ا د،یرا خبر کن تیدکتر اسم دیبا ـ
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.نه در اتاق خودتان، در اتاق ما دیتخت دراز بکش يباال رو دیمن برو ياوه خدا ـ

فرستاد ، تا آنجا که  یآمدن ناسزا م ایبه دن يو شتاب نوزادان برا ریقدت يها يکه به هوس باز یدر حال دکتر

.شد ملهوشیه یمورد لزوم را از درمانگاه برداشت و همراه ماما با عجله راه لیتوانست وسا

:دیرفت پرس یکه جلوتر از ماما از پله ها باال م یحال در

د؟یبه شوهرش خبر داده ا ایآ ـ

 یو به جز حرکات متشنج دستان و انقباض. و چشمانش باز بود دهیتخت دراز کش يرو یمگ. میبه او تلگراف کرده ا ـ

:بلند کرد و با لبخند گفت یخانم آن سرش را کم دنیشد با د ینم دهیاز درد ، در او د يدر بدن ظاهراً نشانه ا

ها  مانیگفت که سر زا یته و پاپا منرف شگاهیبه زا مانیزا يگاه برا چیمادرم ه. دیخوشحالم که مرا به کرن نبرده ا ـ

.طور خواهم بود نیمن هم هم. زنده ماند  یول دیدرد کش یلیخ

:آمد وانیا يچند ساعت بعد دکتر به سراغ آن رو.  میجان سخت یلیخ يریکل يزن ها ما

که واقعاً  نیمثل ا مانیزا نیا یول دیآ یم ایدارد بچه اول معموالً سخت به دن شیدر پ یمشکل اریبس مانیزا چارهیب ـ

بچه را  ییخودش به تنها ستیبا یم. ستین زیاصالً جا نجایکار ا نیا یکرد ول نیشد سزار یدر کرن م. دشوار است

.اوردیب ایبه دن

سرحال است؟ ایآ ـ

است و  دهیرالف رس ایپرسد آ یاو دائماً از من م ستین ادیاست و ابداً اهل ناله و فر ياو زن شجاع و خوددار. آه بله ـ

.کردم که اسم شوهرش لوك است یفکر م شهیمن هم. خواهد آمد يکه به زود میمن مجبورم به دروغ به او بگو

.بله درست است ـ

.به او ندارد يادیآن است که لوك توجه ز يبرا دیکند؟ شا یآه پس چرا همه اش از رالف صحبت م ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢١

.پس فطرت است کیلوك  ـ

:کرد گفت یآمد نگاه م یم ملهوشیبه طرف ه یرا که از طرف جاده دان يا یسکه تاک یخم شد و در حال یکم آن

.کنم باالخره لوك به سراغ زنش آمده یم الیخ یشود ول یآه باورم نم ـ

شوهرش  دیشا میگو ینم يزیچ یمن به مگ.  دیبروم و بگذارم شما با او رو به رو شو یبهتر است که من نزد مگ ـ

.نباشد بهتر است

جو . را باز کرد  لیو درب عقب اتومب دیپر نییآن با تعجب مشاهده کرد که راننده آن پا. توقف شدم یتاکس

که تا کمر خم شده بود  ینداشت در حال ياو معموالً چنان رفتار مؤدبانه ا. شناخت یرا م یراننده تاکس ون،یلیکاست

:گفت یم

.جنابیاست عال ملهوشیه نجایا ـ

تصور کرد که لوك  يبه طرف آن آمد، او لحظه ا یشد وقت ادهیپ یاز تاکس یند ارغوانبلند و کمرب يبا ردا يمرد

است که با لوك  يگریکند اما بعد متوجه شد که تازه وارد د یسر و وضع قصد دارد با آنها شوخ نیاست که با ا لیاون

آمد  یله ها را دو به دو باال مکه با قامت چابکش پ یداشت و دست کم از او ده سال مسن تر بود و وقت يادیتفاوت ز

:دیشیآن با خود اند

چه کار  يمثل من و الد یمیقد ییها نیبا لوتر کیاسقف کاتول کی. اسقف اعظم کی ،ییبایمن چه مرد ز ياوه خدا ـ

تواند داشته باشد؟ یم

:دیشد با لبخند پرس رهیبه او خ يکه لحظه ا یدر حال شیکش

خانم مولر؟ ـ
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را  یهر نوع حس شیو از مدت ها پ دهیاش د یناخواسته در زندگ يزهایچ اریگفت که بس یم احساس را نیا نگاهش

.در وجودش کشته است

.بله من آن مولر هستم ـ

نزد  لیبه من گفته اند که خانم اون. ایپاپ در استرال ندهینما کاسار،یاسقف اعظم رالف دوبر. کنم یم یخودم را معرف ـ

.شما اقامت دارد

.بله آقا ـ

.کرد یمرتباً تکرار م ینبود که مگ یهمان اسم نیا ایرالف، آ رالف،

نم؟یتوانم او را بب یم ایآ. او هستم یمیقد اریاز دوستان بس یکیمن  ـ

گفت  یم یستیبا ینه نم. ( شد اسقف یشما خوشحال م دنیبود مطمئناً از د يگریاگر وقت د...... میراستش چه بگو ـ

.کشد یهم درد م یلیاست و خ مانیدر حال زا یمگ یول)  ونیلیمانند جو کاست جناب،یگفت عال یم دیاسقف، با

مرد احساساتش را نابود نکرده بلکه بر آنها مسلط شده و آنها را به اعماق  نیوقت بود که آن متوجه شد ا آن

.وجودش رانده است

.چشمانش غرق کننده بود و حالت آنها او را به تفکر وا داشت یآب رنگ

:زد ادیفر باًیبلند تقر يبا صدا اسقف

ام به  یاواخر نگران نیا یکردم ول یرا از مدت ها قبل حس م نیا.  ستیزدم که اوضاعش رو به راه ن یبله حدس م ـ

او بروم اگر  شیپ دیکنم بگذار یخواهش م. نمیبب کیو او را از نزد میایخودم ب دیبا. مبدل شده یدائم یشیتشو

.شمیکش کیمن  ، دیخواه یم یلیدل

.منع کند یهرگز قصد نداشت که او را از رفتن به نزد مگ آن
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.کنم یطرف خواهش م نیاز ا. جنابیعال دییبفرما ـ

همه جا را  ایاست؟ آ زیتم یخانه به حد کاف ایآ«  دیشیاند یرفت م یراه م یبه آرام شیکه با عصاها یدر حال آن

 یستیبا یموقع م یدور انداخته ام؟ چه ب دهیچیآن هنوز در آشپزخانه پ يرا که بو گویآن تکه ژ ایمرتب کرده ام؟ آ

به تو  شیوقت پ یلیخ یستیبا یآن پسرك م ؟یرس ینم سرچرا زودتر  يآه الد. کنم ییرایپذ یمرد محترم نیاز چن

.خبر داده باشد

دراز  یرا به طرف مگآنها گذشت و کنار تخت نشست دو دستش  يو ماما از جلو تیاعتنا به دکتر اسم یب شیکش

:کرد

!یمگ ـ

و زبر که چند تار  یمشک يموها. افتیمحبوب را در کنار خود  شیچشمان خود را باز کرد و ناگهان چهره کش یمگ

نمودند، صبر و  یچهره اش که اکنون مشخص تر م یو اشراف فیمشخص بود، خطوط ظر یکیآن در تار يخاکستر

تب آلود  ي، غرق گشته در چشمان او سرشار از عشق و انتظار یچشمان آب. کردند یم انیرا ب يشتریب يبردبار

 نیاو ا يگاه برا چیکس ه چیبه او نداشت و ه یکس شباهت چیه. کند سهیچگونه توانسته بود لوك را با او مقا. بودند

 دیدرخش یم يدیرالف همانند خورش. بود نهیکرده بود لوك طرف پشت آ انتیاو به احساسش خ. نخواهد بود نیچن

.او لذت بخش بود دنیآه که چقدر د. نمود یم یافتنیو همان سان دست ن

.دیرالف کمکم کن ـ

.و آنها را به گونه اش فشرد دیدستش را بوس اریبس یبا گرم شیکش

.یدان یخودت خوب م. من یمگ شهیهم مثل
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 چیه. دیتر هست کیز ما به خداوند نزدچون ا دییبتواند ما را نجات دهد شما یاگر کس. دیمن و بچه دعا کن يبرا ـ

.شما یکس هرگز ما را نخواسته حت چیخواهد ، ه یکس ما را نم

لوك کجاست؟ ـ

.ندارد میبرا یتیاهم چیدانم و ه ینم ـ

 یفشردند و نم یرا م شیانگشتانش با قدرت دستان کش یبالش گذاشت ول يرا بست و سرش را رو چشمانش

.بر شانه او زد تیوقت دکتر اسم نیدر ا. خواستند آنها را رها کنند

.دیبرو رونیکنم وقتش است که شما از اتاق ب یتصور م جنابیعال ـ

کرد؟ دیمرا صدا خواه دیآ شیپ ياگر خطر ـ

فوراً ـ

که آن به اتفاق اسقف از اتاق  یداد به اتاق داخل شود وقت یسرانجام از کشتزار آمده بود و به خود اجازه نم يالد

:دیمدند پرسآ رونیب

حالش خوب است؟ ایآن آ ـ

 میدار همانیما م يالد. کند دایکنم نجات پ یفکر م ینکرده ول دهیدکتر هنوز اظهار عق نجایبله، به هر حال تا ا ـ

.یمگ یمیدوست قد کی کاساریاسقف اعظم رالف دوبر

.دیرا بوس شیکش ينگشترگذاشت و حلقه ا نیموارد به رسم و رسوم وارد بود زانو بر زم نیکه در ا يالد

آن در . ماند یآتش بگذارم آن نزد شما م يرا رو يروم کتر یتا من م. کنم یتمنا م. جنابیعال دینیبنش دییبفرما ـ

:دیداد پرس یم هیتک زیرا به م شیکه عصاها یحال

.دیپس رالف شما هست ـ
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 شیردا نییانداخت از شکاف پا یم گرشید يپا يرا رو شیکه پا یو وقت. مقابل او نشست یصندل يرو شیکش

 يزیهمه چ نیبا ا. نداشت یچندان تیاهم یروحان کی يزنانه که از سو یژست. شد دایو براقش پ اهیس يچکمه ها

با . انداخت ینم ایانداخت  یهم م يرا رو شیاچه پ. دیبار یم شیاز سر و رو یمردانگ. کامالً مردانه در او پنهان بود

ردا به تن  ییبایز نیبه ا يکه مرد فیچهل سال، چه ح دیشا ستیکردم مسن ن یفکر م آنقدرها هم که: خود گفت

.داشته باشد

.بله رالف من هستم ـ

کنجکاو شده بودم  یلیاعتراف کنم که خ دیبا. آورد یمدام اسم شما را بر زبان م دیکش یکه درد م یاز وقت یمگ ـ

 ایآ د،یبگو يزیمورد چ نیحتماً نخواسته بود در ا. باشم دهیان او شناسم را قبالً از زب نیآوردم که ا یچون به خاطر نم

جناب؟یعال دیشناس یرا م یاست که مگ يادیمدت ز

.وستندیبه هم پ یوار به صورت طاق رهیدا فشیدستان ظر يظاهر شد، و انتها شیفشرده بر چهره کش يلبخند

شود گفت  یدر واقع م. آمده بود ایبه استرال لندیوزیاز نشناسم، از همان وقت که تازه  یم یرا از ده سالگ یمن مگ ـ

 یم میدر متن آنچه مجبور به تحملش بوده ا ی، و به طور کل یها و مرگ و زندگ قیها ، حر لیس انیکه من او را از م

.ام را در آن نظاره کنم یفان یام هست ودهب ریاست که من ناگز يا نهیهمانند آ یمگ. شناسم

:دیشده از دهانش پر ریلگغاف یبا لحن آن

د؟یاو را دوست دار ـ

از همان اول ـ

.هر دو شماست يبرا يفاجعه ا نیا ـ
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 ياز هنگام ازدواج چه بر سرش آمده؟ سال ها د،ییبگو میاز او برا. من باشد يبودم که فقط فاجعه برا دواریمن ام ـ

.اش هرگز ترکم نکرده یام اما نگران دهیاست که او را ند يادیز

بلکه درباره طرز  اتشینه درباره خصوص.  دیصحبت کن میبرا یکه اول شما از مگ نیبه شما خواهم گفت ، به شرط ا ـ

 یالنبون زندگ لیگ کینزد یی، جز آن که قبالً در جا میدان یدرباره او نم زیچ چیما ه. نجایقبل از آمدن به ا شیزندگ

او هرگز  یول میبه او عالقه دار یلیچون خ میدانست یم شتریبخواست درباره اش  یدلمان م یلیو خ. کرده است یم

.غرورش مانع است دینگفته است شا يزیبه ما چ

 یزندگ اتیاز جزئ شیکه کش یوارد اتاق شد و نزد آنها نشست در حال تیسکویو ب چیو ساندو يچا ینیبا س يالد

.کرد یم تیقبل از ازدواجش با لوك حکا یمگ

کلفت کار کند  کیمحروم کرده و مجبور کرده به عنوان  نهایسم کنم که لوك او را از همه اتوانستم مج یهرگز نم ـ

.اش بگذارد یهمه حقوق او را به حساب شخص ییو با پر رو

اش نداشته؟  یشخص اجاتیاحت يپول برا یشاه کیما آمده  شیکه پ یاز هنگام چارهیطفلک ب نیکه ا دیدان یم ایآ

بود که  ادیاو آنقدر ز اجاتیاحت یپول به او بدهد ول يمقدار يدینوئل گذشته به عنوان ع خواستم که در يمن از الد

.کرد يخوددار شتریروز تمام کرد و از گرفتن پول ب کیاو پول را در عرض 

:خشک گفت یبا لحن شیکش

 یع پول ارزش چنداندر واق. ناراحت باشد یپول یکنم که او مخصوصاً از ب یمن تصور نم. دلتان به حال او نسوزد ـ

 یلیلوك خ یتفاوت یکنم که ب یمن تصور م. تقاضا کند یداند از چه کس یباشد م ازمندیاو ندارد و اگر واقعاً ن يبرا

.یطفلک مگ. از کمبود پول او را رنج داده شتریب
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سته بود و نگاه با آرامش نش کاساریاسقف دوبر. کردند تیحکا شیو لوك برا یمگ یو آن به نوبه خود از زندگ يالد

در عضالت چهره اش  یتکان نیکوچک تر. دوخته شده بود لیدرخت نارگ کی فیظر یدگیگم گشته اش بر خم

 ویتوریاو در طول خدمت به و. نبود دایاش پ یافتنیو دست ن بایدر نگاه ز يرییگونه تغ چیشد و ه ینم دهید

 یآه دیرس انیآنان به پا يکه گفته ها یهنگام. رفته بودرا فرا گ زهایچ یلیورکزه خ یتیکن يد نالیاسکارابانزا کارد

.برگرداند زبانانشیخورد برگرفت و به طرف چهره نگران م یتکان م مینس ریو نگاهش را از درخت که در ز دیکش

 یمرا ن یاگر واقعاً او مگ. زند یکار سر باز م نیچرا که لوك از ا م،یبه او کمک کن دیکه با میما هست نیخوب پس ا ـ

به خاطر  یول دیاو را از دست بده دیخواه یدانم که شما نم یمن م. باز گردد دایبه دروگ یخواهد، بهتر است که مگ

شما خواهم فرستاد و  يبرا یچک یدنیمن به محض بازگشت به س.دبرو دایبه دروگ دیاو را قانع کن دیکن یخودش سع

.رخواست کندمجبور نخواهد بود از برادرش پول د یمگ بیترت نیبه ا

. گردان  عیبچه را تسر نیخداوندا تولد ا) اش تکان خورد  یصندل يبه سمت درب اتاق خواب افکند و رو ینگاه )

مقدار  تیدکتر اسم. آمد ایبود به دن دهیرس یبه اوج رنج و درماندگ گرید یکه مگ یساعت بعد، وقت 24نوزاد  یول

 دیرس یبه نظر م. مؤثرتر بود گرید ياو از همه روش ها دهیکه به عق یمیقد ییلودانوم به او خورانده بود ، دارو ادیز

 يچهره رالف گاه لحظه ا. کرد یو ناله م دیکش یم ادیآورد فر یزد، کف به دهان م یدست و پا م یکه در گرداب

 یماما مبه  يگهگاه زائو را لحظه ا تیدکتر اسم. برد یبعد هجوم درد آن را با خود م يشد و لحظه ا یمشخص م

به صحبت  ختهیمواقع جسته و گر نیو در ا. رم بنوشد يجرعه ا ایبخورد و  يزیآمد تا چ یم رونیسپرد و از اتاق ب

.داد یگوش م یو آن درباره مگ يالد يها
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سوارشدن بر  یطرف کیکه  یاز وقت. اوست يها یناراحت یاز علل اصل یکیمسلماً  يحق با شماست آن، اسب سوار ـ

 مانیکند که هنگام زا یم يرا قو یعضالت ياسب سوار. اند دهیموضوع صدمه د نیاز ا یلیافتاده، زن ها خاسب از مد 

.دیآ ینم يکار چیبه ه

:مداخله کرد یبه آرام اسقف

.عوام است دهیعق نیکردم که ا یفکر م شهیمن هم ـ

نداشت که به نظرش  کیکاتول انشیبه کش یگونه شباهت چیاو ه. او انداخت يبه سو زیطنزآم ینگاه تیاسم دکتر

:گو بودند و پاسخ داد اوهیو  ادیش يافراد

بکشد که ما مجبور  ییاگر کار به جا جناب،یعال نمیبب دییبگو یول.  دیفکر کن دیخواه یم يکه هر طور دیشما مختار ـ

، وجدان شما چگونه قضاوت خواهد کرد؟ میرا انتخاب کن یکیو بچه  یمگ یزندگ نیب میباش

تواند  یبچه نم. وجود ندارد یگونه حق انتخاب چیدکتر، ه. است ریقاطع و سازش ناپذ اریمورد بس نیدر ا سایکل ـ

به دکتر  زیبه همان اندازه طنزآم يلبخند. ( نجات فرزند شود يفدا دیمادر شود ، همان طور که مادر نبا یقربان

.  دیرا نجات ده یکردم که مگ یاز شما درخواست م نگدر یاگر کار به آنجا برسد ، من ب یول! ) داد لیتحو تیاسم

.بچه به جهنم

:زد شیدوستانه بر پشت کش يداد بعد با لبخند ضربه ها یحبس کرده بود و گوش م نهیدر س ینفس تیاسم دکتر

بچه خوشبختانه تا حاال که  یول. نخواهم گفت یتان جمع باشد، حرف تان را به کس الیخ. شما ينقطه مثبت برا کی ـ

.ستیهم به فداکردنش ن یاجیزنده است و احت

باز هم  ایاگر بچه ، بچه شما بود آ ایپرسم آ یاز خود م( را از خود براند  شهیاند نیهمه خانم آن نتوانست ا نیا با

(جناب؟یبود عال نیجواب تان هم
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دکتر از اتاق زائو  دیلغز یفرو مدر آسمان به طرف توده مه آلود بارتل  دیکه خورش یسه ساعت بعد ، هنگام باًیتقر

:که چندان هم خرسند نبود گفت یآمد و با لحن رونیب

 لویاست که وزنش به دو ک يالغر زهیم زهیتمام شد و اما بچه ، دختر ر یبه خوب زیهمه چ. خوب ، تمام شد اریبس ـ

و . بودم دهیند يبه حال در نوزاد آن چنان زننده که تا ییحنا يسر گنده، و اخمو و بدعنق و موها کیرسد با  یهم نم

.امتحان کردم باًیدانم چون که خودم تقر یم وبکشت، من خ يساطور چیکرم کوچک را با ه نیشود ا ینم

 ب،ی، طب شیو هر پنج نفر کش. مناسبت نگه داشته بود نیرا گشود که به ا یشامپان يدر بطر اریبس یبا شادمان يالد

را سر  یمادر و فرزند او شامپان يبرا یو عمر طوالن یسالمت يرا بلند کردند و با آرزو شانیها وانیل. و آن يماما، الد

.بود ایاسترال زمستانروز فصل  نیروز اول ماه ژوئن و نخست. دندیکش

. ماند  یم یمگ نیکه خطر کامالً رفع نشده بود بر بال یاو تا وقت. گمارده شد یمگ نیماما به بال يپرستار به جا کی

و درمانده شده بود  فیاو آنقدر ضع. رفتند یمگ نیو اسقف به بال يرا ترك کردند و آن و الد ملهوشیو ماما هدکتر 

:کرد یبا خودش فکر م. اش مسلط شود ازهموفق شد بر درد و تأثر ت اریکه اسقف با کوشش بس

را که  يزیتوانستم چ ینم یدوستت خواهم داشت ول شهیهم.....افتاده من يدر هم شکسته و از پا یمگ ،یمگ

.خواستم به تو بدهم یاگر م ی، حت دهیهمسرت به تو بخش

و . بود دهیاز ترك مو آرم يماجراها در گهواره ا نیهمه ا ی، و مسؤول اصل ریزر زرو و بهانه گ ت،یکوچک بشر نمونه

به  نانهیطور خشمگ نیهمآمده بودند، ندارد و  شیکه به تماشا یبه توجه کسان یاقیاشت نیکوچک تر دیرس یبه نظر م

.برد گرید یاز گهواره اش برداشت و به اتاق راسرانجام پرستار او . داد یاش ادامه م هیو گر ادیفر

:با لبخند گفت اسقف

.دارد یخوب يها هیدر هر حال ر ـ
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:دادنثارش کرد و پاسخ  يلبخند زین یمگ. جوان را در دست گرفت يرنگ زائو دهیکنار تخت نشست و دست پر در

.آمدنش خوشحال باشد ایکنم آنقدرها از به دن یتصور نم ـ

را به  شیبعد رو. دیرس یاندازه سالخورده به نظر م یب یچابک و فرز ول شهیمثل هم. رالف شکسته شده بود چقدر

.آنها دراز کرد يبرگرداند و دستش را به سو يطرف آن و الد

شده؟ ياز لوك خبر ایکردم؟ آ یدوستان خوبم، من بدون شما چه م ـ

کرده  تیموفق يگفته و آرزو کیتبر یول دیایتواند ب یفرستاده و نوشته که سخت گرفتار است و فعالً نم یتلگراف ـ

.است

.واقعاً ؟ چقدر لطف کرده ـ

:گفت دیبوس یکه خم شده و گونه اش را م یدر حال آن

داد و با اشاره  هیبه شوهرش تک(  دییکه به هم بگو دیدار زهایچ یلیحتماً خ م،یگذار یما شما را با اسقف تنها م ـ

به شما  یاگر مگ دیبا ما بنوش يچا یفنجان دییایب ینت) صدا کرد  ستینگر یصحنه را م رانیانگشت، پرستار را که ح

.خواهد گفت جنابیداشته باشد عال اجیاحت

:دیمحض آن که آنها تنها ماندند اسقف پرس به

؟يات انتخاب کرده ا طهیدختر سل يبرا یچه اسم ـ

.نیجاست ـ

؟ يآن را انتخاب کرده ا لیبه چه دل یاست ول یاسم قشنگ ـ

.خواندم و خوشم آمد ییدر جا ـ

؟یمگ یستیاز داشتنش خوشحال ن ـ
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 ایاز عشق  ینشان چیه یو سرشار از نور، و ب ریدلپذ م،یاو تنها نگاهش زنده بود، مال دهیچهره درمانده و زجر کش در

.نفرت

 چیه يهنگام باردار یول... به دست آوردنش تالش کردم يچقدر برا. هستم... بله. چرا از داشتن او خوشحالم ـ

 چیو نه ه. متعلق به لوك ایواقعاً از آن من باشد و  نیکنم که جاست یفکر نم. خواهد یکردم او مرا نم یاحساس نم

:گفت یاسقف به آرام. داد خواهدن يگریاز وجودش به د يزیکنم او هرگز چ یتصور م. گریکس د

.یبروم مگ دیمن با ـ

.سخت تر و درخشان تر شدند يخاکستر چشمان

او ضربه . آمدند در حال رفتنند یمن به حساب م یکه در زندگ یهمه مردان ییاست گو بیعج. انتظارش را داشتم  ـ

.رفتیرا پذ

در گذشته ، تو، هر چند هم که . ترك کنم یروح تیوضع نیتوانم تو را در ا یقدر تلخ نباش من نم نیا یمگ ـ

 زتریعز زیمن از همه چ يخصلت تو برا نیو ا یداشت یبود آرامش و مالطفت خود را نگه م یسخت م تیبرا یزندگ

زحمت آمدن را به  یکه لوك حت نیچقدر از ا نمدا یم. ها تو را از پا دراندازند يعوض نشو و نگذار که دشوار.بود

.بود یمن نخواه یمگ گریتحمل کن وگرنه د یول یدر رنجخود نداده، 

:کرد گفت یدر آن بود، نگاهش م زیاز تنفر ن یکه نشان یهمچنان با حالت یمگ

و مرا به آغوش  دیشما مرا نخواست. و هرگز هم نبوده ام ستمیشما ن یمن مگ. رالف دیکنم بس کن یاوه خواهش م ـ

 یو شما زندگ گرانیانسانم، مثل د کیراهبه؟ نه، من  کی ای سیقد کی؟ من چه هستم دیکن یفکر م. دیلوك افکند

و منتظر . را به جز شما نخواسته ام يگریام و د تهسال ها شما را دوست داش نیمن در تمام ا. دیکرد رانیام را و

با  یو وجه تشابهازدواج کردم که در ا يو با مرد. کردم شما را فراموش کنم یمن با تمام قوا سع.بوده ام دارتانید
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 ما میمرد بخواه کیاست که از  يادیتوقع ز نیا ایآ. به من ندارد یاجیخواهد و احت یمرا نم زیاو ن یول دمید یشما م

 فیظر ییها نیچ. و سپس بر خود مسلط شد ستیداشته باشد؟ و آن وقت گر اجیبه ما احت ایرا دوست داشته باشد 

آنها را هرگز محو  گرید زین يدانست که استراحت و بهبود یو رالف م.  شده بود داریاش پد دهیبر چهره رنج کش

.نخواهد کرد

:ادامه داد یمگ

همانند پروانه . دیهم هست هیشماها همه شب. مرد است کیفقط . ستیهم ن ندیناخوشا یحت ست،ین يلوك آدم بد ـ

و اگر . داستیشفاف که ناپآنچنان  یشده است حباب يا شهیحباب ش کیدر پشت  يبزرگ که مجذوب شعله ا

 نیکه، در تمام ا یدر حال دیریم یو م دیسوز یو م دیکش یخود را به آتش م دیکن دایبه داخل آن پ یراه دیبتوان

اصالً آن را  ایآ د؟ینیب یآن را م ایآ یول. کوچک در انتظار شما است يتازه شب و عشق و تولد پروانه ها يمدت، هوا

.دیریتا بم دیتا بسوز دیشو یم کیو آنقدر به آن نزد دیگرد یشعله باز م ينه، شما به سو د؟یخواه یم

 ایدر او وجود داشته  يدیناام نیا شهیهم ایبرد آ یم یپ یدر وجود مگ يتازه ا زینداشت، او به چ یپاسخ رالف

نها از زبان آ دنی، شن نیچن نیا يو گفته ها یکرده است؟ مگ دیها آن را در وجودش تشد یناکام ایشکست ها و 

و  ییسخنان از تنها نیشد و ندانست که همه ا یآن چنان متأثرش کرده بود که به زحمت موفق به درك آنها م یمگ

:دیپرس زیمحبت آم یگرفت و با لحن یسرچشمه م یبود که از مگ یاحساس گناه

؟يهنوز به خاطر دار يبه من داد دایرا که شب وداع مان در دروگ یگل سرخ ایآ یمگ ـ

.بله ـ

 يدیکه بر او دوخته بود ناام یو نگاه. غرق شده بود يدیرخت بربسته و چشمانش در ناام شیاز صدا یشور و زندگ ـ

.يا شهیو ش یخال ینگاه. کرد یروحش را بر مال م
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 یمگ آورم ی، تو را به خاطر م نمیب یبه آن رنگ م ینگاه داشته ام و هر وقت که گل میمن هنوز آن را در کتاب دعا ـ

.ام یتفکر زندگ نیمن و قشنگ تر یانسان ریتصو نیباتریز ،یتو گل سرخ من. دوستت دارم

:که نگاه سرشار از خشم و نفرتش را به او دوخته بود گفت یحال در

. دهد یم یشما معن ياست آن چه وجود من برا نیفکر، بله ا کیو  یانسان ریتصو کی شه،یاند کی ر،یتصو کی ـ

افکند ،  یکه خود را در آتش م ياز پروانه ا شتریو ب دیهست ییایو رو کیاحمق رمانت کیشما فقط  رکاسایرالف دوبر

مانند لوك، هرگز ...دیبود گرانیشما اگر مثل د. دیشده ا شیکه کش ستیتعجب آور ن د،یدان ینم يزیچ یاز زندگ

از عشق  يتصور نیکوچک تر یول دیرکه دوستم دا دیکن یشما ادعا م. دیداشته باش يعاد یزندگ کی دیقادر نبود

فهمم چرا  یمن نم. است نیکه گفتن شان دلنش رایز. دیآور یبر زبان م دیگرفته ا ادیرا که  یو تنها، سخنان. دیندار

 يبرا یراه یستیبا یم انیشما آقا. آنهاست یخواسته قلب نیاند کامالً از زن ها دست بردارند چون ا وانستهمردها نت

.دیشد یکامالً خوشبخت م بیترت نیو بد دیافتی یودتان مخ انیازدواج م

.کنم یخواهش م یمگ ـ

را درباره آن گل سرخ پر ارزش تان فراموش کرده  زیچ کیفقط . نمیخواهم شما را بب ینم گریمن د د،یاوه، برو ـ

.برنده ییدارند، خارها يبد يرالف، گل ها خارها دیا

.رفت رونیتاق بآن که سرش را برگرداند از ا یب اسقف

شده، پاسخ  نیبه اسم جاست يرا که در آن به او خبر داده بودند صاحب فرزند یبه خود زحمت نداد تلگراف یحت لوك

.دهد

 یتوانست رابطه عاطف یبدهد م ریتوانست به نوزادش ش یاگر او م دیشا. رفته رفته رو به بهبود بود  یمگ حال

 کی یکه آنقدر مورد توجه لوك بود حت یدرشت يها نهیس  یول. قرار کندبا آن موجود کوچک و بد خلق بر يشتریب
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را با آن صورت و کله  تیجزء ، انسان نیا خوراند، یم ریبه او ش شهیبا ش فهیاو بر طبق وظ. نداشتند ریقطره هم ش

 رینند ساو ما. شود دایدر وجودش پ يزد، و همچنان منتظر بود که ناگهان احساس فوق العاده ا یسرخ پودر م

که کودك  ییو قربان صدقه اش برود، گو ردیرا به دندان گ فشیظر يمادران او را بوسه باران کند و انگشت ها

و . کرد یرا احساس نم ازین نیا زیبه او نداشت، او ن یخواست و همان گونه که نوزاد کشش یرا نم او. فرزند او نبود

ممکن است بچه اش را آنقدرها دوست نداشته باشد  یکرد که مگ یخطور نم يبه ذهن خانم آن و الد یاما هرگز حت

. دادنش در گهواره آماده بود ابخواندن و ت ییبغل کردن و الال يبرا یکرد مگ یم هیگر نیهر وقت که جاست

 گذاشتند یکه او را تنها م یگونه توجه کردن ها نداشت و در مواقع نیبه ا یکه نوزاد عالقه چندان نیا زیشگفت انگ

خود را از دست  یپوست نوزاد ، سرخ افت،ی یم يبا گذشت زمان وضع ظاهرش بهبود. گرفت یزودتر آرام م یلیخ

 يپرده گوشت دست ها و پاها کی. شد لیکه مختص مو سرخ هاست تبد یآب يهاداد و به پوست شفاف با رگ 

کرد و  دایپدربزرگش را پ يوم نیسرش تاب برداشت ، پر پشت شد، و رنگ آتش يموها. کرد یکوچکش را چاق م

 اهندخو یشرط بسته بود که چشمان او آب يالد. خواهد بود یچشمانش چه رنگ نند،یمنتظر بودند بب یهمه با نگران

خواهد  دایچشمان مادرش را پ يداشت که سر انجام رنگ خاکستر دهیشد، درست مانند چشمان پدرش و آن عق

 یرنگ. رنگ مخصوص به خود گرفتند نیچشمان جاست یول.کرد یمن يا دهیاظهار عق چیه یفقط خود مگ. کرد

 نیکس چن چیه. افتندیشان را  یهفته چشمان او رنگ اصل نیتحول از هفته ششم شروع شد و در نهم نیا. بیعج

 یشد آن را آب یخود مردمک آنقدر کمرنگ بود که م یبود ول رهیت يخاکستر هیعنب یخارج رهیدا. بود دهیند يزیچ

کور را به  کیکه چشمان . یانسان رینافذ، مضطرب کننده و غ یچشمان. کرد فیرنگ توص يریش یحت ای يسترخاک ای

ابراز نکرده بود از  يزیبا آن که چ تیدکتر اسم. دارد یخوب اریبس دیشد که د مسلم جیبه تدر یول. آوردند یخاطر م

اش به دقت او را تحت نظر  یش ماهه اول زندگنگران بود و در ش یتناسب سر نوزاد به هنگام تولد کم یب یبزرگ
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« آمد که نکند مغز او آب آورده باشد  شیپ شیسوال برا نیا بیمخصوصاً پس از مشاهده آن چشمان عج. داشت

 چیاز ه نیاما به مرور معلوم شد که جاست» بردند  یبه کار م یدروسفالیکه در آن زمان در مورد واژه ه یاصطالح

رفت  انیاز م یکه بدنش رشد کرد آن ناهماهنگ جیفقط سرش بزرگ بود و به تدر. برد یج نمرن يگونه عارضه مغز

 یاو حت. نکرد افتیدر یهرگز پاسخ یبارها به او نامه نوشت ول یگم. داد یسرگردان خود ادامه م یلوك به زندگ. 

دانست چه  ینم رایز. بود امر خوشحال نیاز ا یسو مگ کیاز . امدیفرزندش نزد آنها ن دارید يبار هم برا کی

اگر به . خوشحال نخواهد شد بیموجود کوچک عج نیا داریدانست که لوك هرگز از د یبه او بدهد و م یحیتوض

 نیباطناً از ا یمگ یول. دیایشده بود امکان داشت که لوك باالخره کوتاه ب یو درشت يقو ياو صاحب پسر يجا

وگرنه حتماً فرزندش  ستیکند کامل ن یآنقدرها هم که خود تصور مداد که لوك  ینشان م نیا رایخوشنود بود ز

.شد یپسر م

ها  هیچهار ماهه بود که گر. تولد را پشت سر گذاشت و تندرست و شاداب شد يها یناراحت یتر از مگ عیسر کودك

لبخند  یکس هرگز به یبود ول يباره متوقف شد و با آرامش در گهواره اش سرگرم تماشا و باز کی شیادهایو فر

.را خورده و آروغ زده بود رشیپس از آن که ش یزد حت ینم

هر روز ساعت ها، . درجه رطوبت باال رفته بود.  دیبار دیشد يزودتر از فصل، در ماه اکتبر به صورت رگبارها باران

دانگلو  قیعمو  عیشد و رودخانه وس يجار لیس شکرین يدر کشتزارها. آب از هر سو روان بود ملهوشیدر اطراف ه

نشست و قلعه بارتل فرر  یساعت ها م نیاندوهگ یمگ ،کرد یآرام آرام رشد م نیکه جاست یدر حال. را سرشار کرد

در  يکرد و بخارها یاز پشت ابرها نفوذ م دیخورش. ستینگر یشد م یاز باران پنهان م يرا که گاه در پس پرده ا

، الماس گونه  یکوچک يو مانند منشورها دندیدرخش یرطوب مم يشکرهاین. کرد یمحو م نیرا بر زم دهیچیهم پ

 يبا رنگ ها یکمان نیگرفت و در گنبد آسمان رنگ یبه خود م ییمار طال کیرودخانه رنگ . کردند یم يجلوه گر
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 نزلندیکوئ گرید ییبایکه هر گونه ز یبا چنان درخشندگ. شد یم داریپد زیغم انگ رهیت يدرخشان بر صحنه ابرها

برد که چرا رنگ  یم یاکنون پ یمگ وآن را نابود کند  یتوانست درخشندگ ینم زیچ چیه. کرد یجلوه م یرا ب یشمال

رنگ ها را از  هیبق یشمال نزلندیکه کوئ ییگو. شد یکدر مربوط م يو قهوه ا يالنبون ، تنها به خاکستر لیمناظر گ

.آنها ربوده و در تصرف خود در آورده بود

کرد چقدر الغر و  شیکنارش نشست و با دقت تماشا. آمد یسراغ مگ وانیا يماه دسامبر آن به رو لیروز در اوا کی

.بود دهیگرائ یرگیاو به ت ییو طال ییبه رنگ خرما سوانیگ یحت. پژمرده شده بود

ه پاسخ ک نیخواهم قبل از ا یاست که گرفته ام و م یمیبه هر حال تصم یکرده ام ول یکار درست ایدانم آ ینم یمگ ـ

.دیتوجه کن میدرست به حرف ها دیبه من بده یمنف

است؟ يدر چه مورد. است آن يجد یلیتان خ افهیق ـ

و حاال که موسم باران  افتهیکامالً بهبود ن نیحال شما از زمان تولد جاست. میدرباره حال شما نگران یلیو من خ يالد ـ

 يدانستم که آب و هوا یم شهیمن هم. دیو الغر شده ا دیندار اشتها د،یا افتهیخودتان را باز ن یاست هنوز تندرست

 یول دیکه به آن عادت کرده ا دیرس یبود به نظر م امدهین شیپ يزیچکه  یتا هنگام یول ستیبه شما سازگار ن نجایا

.شد دیخواه ماریواقعاً ب شمیندین يو اگر چاره ا ستیخوب ن ادیشما ز یکه وضع جسمان میکن یاکنون حس م

:و ادامه داد دیکش یقیعم فسن

 ینوشتم و از او خواستم که برنامه مسافرت يدارد نامه ا یاز دوستانم که آژانس مسافرت یکیبه  شیمن ده روز پ ـ

. به پس انداز لوك و شما نخواهد زد يلطمه ا چیچون ه. دیاش هم نگران نباش نهیدرباره هز. ردیشما در نظر بگ يبرا

که همه خانواده تان  نیمثل ا. فرستاده یشما و فرزندتان چک يبرا زیفرستاده و برادرتان ن با مبلغ گزاف یاسقف چک

 ستیکه با میدیرس جهینت نیبه ا اریبس يپس از صحبت ها يمن و الد یول. نندیبب دایآرزو دارند شما را در دروگ
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 دایگکنم که رفتن شما به درو ینم من فکر. دیخودتان اختصاص ده يبرا یالتیپول را به گذراندن تعط نیاز ا یقسمت

بدون ما و  نیبدون جاست. دیبا خودتان تنها باش یمدت یستیبا یبالعکس، شما م. باشد یکار درست تیموقع نیدر ا

وقتش  گریحاال د د؟یهرگز با خودتان تنها بوده ا ایآ. دیتان فکر کن یدرباره زندگ دیتا بتوان. لوك و خانواده تان

Matماتلوك رهیبونگالو در جز کیام نیبنابرا. دهیرس l ock( ) تا  هیدو ماه از اول ژانو يبرا. میاجاره کرده ا تانیبرا

 یول. نخواهد افتاد  شیبرا یاتفاق چیه نجایکه در ا دیو مطمئن باش میکن یم يو من از بچه نگهدار يالد. اول مارس

جاها  هیبا بق نتوسط خطوط تلف رهیجز. گذاشت میخواه انی، شما را در جر ینگران نیبه هر حال به محض کوچک تر

.ردیگ ینم يادیدر ارتباط است و بازگشت شما هم وقت ز

.دیبار یشده بود، و دوباره باران م دیکمان ناپد نیرنگ

 مهین یگاه. دیدان یخودتان م. شدم یم وانهینبود ، من سرانجام د يشما و الد يکنم اگر محبت ها یآن، من فکر م ـ

فرستاده بود  يگرید يکه اگر لوك مرا نزد آدم ها دیآ یم شیپ میسوال برا نیشوم و ا یم داریخواب ب شب ها از

.دیا اشتهاز او به من لطف د شتریب یلیآمد؟ شماها خ یچه بر سرم م

 دایفرستاده بود شما حتماً تا به حال به دروگ گرانیاگر لوك شما را نزد د. دیحرف ها را کنار بگذار نیاوه ا ـ

.به نفع شما بود دیامر شا نیو ا. دیبازگشته بود

.بمانم و تحمل کنم ستیبا یبه هر حال م یمن با لوك آنقدرها مطبوع نبود ول ینه، تجربه زندگ ـ

 غهیمحو و همانند ت هیرا در سا زیرا در خود غرق کرده ، همه چ زارهایشده و ن يدر سراسر طول کشتزارها جار باران

:به سخنانش ادامه داد یمگ. ا شکافته و جدا کرده بودفضا ر يخاکستر يا

 یبعد از مکث کوتاه. داشته ام يادیز يها یناراحت يو از اول باردار ستیخوب ن ادیحال من ز. حق با شماست ـ

:ادامه داد
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مادر  یحت من. خسته و درمانده ام یلیاوه آن ، خ. کنم  دایام را دوباره پ هیکردم بتوانم سالمت و روح یسع یلیخ ـ

آمده، خودش  ایاو فقط به خاطر من و خواست من به دن. ونمیرا به او مد نیبا آن که ا ستمین نیجاست يهم برا یخوب

از . خواهد او را خوشبخت کنم یلوك واقعاً نم رایز. شده ام ردو دلس وسیمأ گریمن د یول. که آن را نخواسته بود 

 ستیبا یخواهد من او را دوست ندارم و هرگز هم به آن صورت که زن یمبچه را هم ن. زند یبا من سر باز م یزندگ

.برده یامر پ نیبه ا زیاحتماالً خود او ن. نداشته ام يهمسرش را دوست داشته باشد ، به او عالقه ا

 یم فکر. رمیاز او به دل گ يا نهیتوانم ک یپس نم. بود يگریداشتم رفتارش با من نوع د یاگر او را دوست م دیشا

.منم که قابل سرزنشم نیکنم که تنها ا

د؟یاسقف است که شما دوست دار نیا ـ

او  رایز. کردم یبا او آن طور صحبت م ستیبا یمن نم. با او داشتم يرالف چه رفتار بد چارهیب... یاز بچگ... اوه بله ـ

درك کرده باشد که من  دوارمیام. نکرده بود  قیکه نسبت به او داشتم تشو ینداشت و هرگز مرا در عشق يریتقص

فرزند او  ستیکه بچه با...  شمیاند یم زیچ کیمن فقط به . بدبخت بوده ام یو درمانده و به طور وحشتناک ماریب

پروتستان  يها شیکش. ستیواقعاً عادالنه هم ن. ستین ریامر امکان پذ نیهرگز فرزند او نخواهد بود و ا یول. باشد

 اشان ر فیپروتستان هم وظا يحق محرومند و پاستورها نیاز ا کیکاتول يها شیچرا کش. توانند ازدواج کنند یم

به  یگونه محبت چیام که ه دهید يادیز کیکاتول يها شیمن کش. دهند یانجام م کیکاتول يها شیکش یبه خوب

از رالف  یستیبا یمن مها،  شیتجرد کش لیبه هر حال به دل. فوق العاده بوده اند ییمردم ندارند و بالعکس پاستورها

به همان اندازه بزرگ است  یگناه زین نیو به نظر من ا. ادامه دهم يگریرا با د یخانواده و زندگ لیدور باشم، تشک

کرده است ،  ریعشق ما را تحق سایکه کل نیمن واقعاً از ا. هم بدتر دیپا گذاشته بود شا ریکه اگر رالف سوگندش را ز

.ته امبه دل گرف نهیو ک رمیدلگ
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.  دیافکار دردناك را از خود دور کن نیو ا دیبخواب دیو خوب بخور دی، استراحت کن دیبه مسافرت برو یمدت یمگ ـ

 دیدانم که او را دوست ندار یمن م. که سرانجام آن ملک را بخرد دیلوك را متقاعد کن دیبتوان دیشا دیآمد یبعد وقت

چشمان . دیبا او خوشبخت شو دیتوانست یگذاشت م یم اشم اریتامکان را در اخ نیکنم که اگر ا یفکر م یول

 یبلند سخن م يآنها با صدا. آمد شفاف بود یآسا در اطراف رودخانه فرود م لیکه س یرنگ مثل باران يخاکستر

.بزنند ادیباران مجبور بودند فر دیشد زشیر يصدا ریدر ز گریحرف همد دنیشن يگفتند و برا

دست  شکریگاه از ن چیکه او ه دمیرس جهینت نیمن با لوك به اترتون رفته بودم به ا یوقت.  نجاستیمسأله ا یول ـ

پرستد و عالقه دارد،  یرا م یزندگ نیاو ا. در بدن دارد به آن کار ادامه خواهد داد رویکه ن یو تا زمان دینخواهد کش

 ینوع شهیاو هم. را هم دوست دارد يگردبه سر برد و دوره  ندو مستقل هست يکه مانند خودش قو یمردان انیدر م

را  شیرویو اما در مورد زن، اگر فقط مسأله لذت است، او آنقدر ن. فهمم یرا م نیداشته و من حاال ا يولگرد هیروح

است  یناو از آن دسته مردا م،یچطور بگو. ستیابداً مطرح ن شیمسأله برا نیدهد که ا یهدر م ینیچ شکریدر راه ن

و لذائذ  شیو با آسا د؟یکن یدرك م. سخت بخوابد نیبخورد و بر زم یکنسرو را در قوط يغذاکه دوست دارد 

و در نظر او آنها . شمارد یم ریرا حق بایمطبوع و ز يزهایکنم چ یحس م یگاه حت. ندارد يا انهیچندان م یزندگ

کنم  يتوانم کار یم لهیچه وس دانم به یو من نم. ندو رخوت آورند و ممکن است او را سست و متزلزل گردا میمال

.اش دست بردارد یزندگ یکنون وهیکه او از ش

.کرد یم یباال برد، شرشر مداوم باران او را عصب وانیسقف ا يبه سو يصبر یچشمانش را با ب بعد

 ندهیسال آپانزده  ایرا در ده  ییو تنها یسرگردان نیتوان آن را دارم که بتوانم ا یبه حد کاف ایدانم که آ یمن نم ـ

 یواقعاً نعمت نجایبا شما بودن در ا. اش را نداشته باشد یکنون يرویلوك ن گریکه د یتا زمان میبهتر بگو. تحمل کنم

 یم. از آن خود داشته باشم يخواهم خانه ا یباالخره من هم م یول. دیخواهم مرا حق ناشناس قلمداد کن ینم. است
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 يپنجره ها يخانه خودم را جال بدهم و برا يخواهم مبل ها یباشد م یانخواهران و برادر يدارا نیخواهم که جاست

 يمانند زن ها یاوه آن، من هم زن. مرد خودم غذا آماده کنم يخانه خودم پرده بدوزم در آشپزخانه خودم و برا

فقط بچه و  من دیدان یخودتان م. هم ندارم یدرست تیو ترب میتعل ینه جاه طلب هستم و نه باهوش، حت. هستم گرید

.عشق و عالقه داشته باشد یکه به من اندک یو کس. خواهم  یم یخانه زندگ

:کرد لبخند بزند یآورد و چشمانش را خشک کرد و سع رونیدستمالش را ب آن

من ده . کنم  یکامالً شما را درك م. یکنم مگ یشما را درك م یول م؟یده یم لیرا ما دو نفر تشک یانیچه جفت گر ـ

به  یسالگ 5من در . ام بوده اند یدر زندگ یخوشبخت يده سال تنها سال ها نیو ا. ازدواج کرده ام  يبا الد سال است

نخواهد  یکس به من توجه چیمطمئن بودم که ه شهیو هم. تهروز انداخ نیمرض فلج اطفال دچار شدم که مرا به ا

 یم سیامرار معاش تدر يساله بودم و برا یشدم س آشنا يبا الد یوقت. بود نیهم چن قتاًیداند که حق یکرد و خدا م

 توانستم یازدواج داد نم شنهادیکه به من اظهار عالقه نمود و به من پ یاو ده سال از من جوان تر بود و هنگام. کردم

سال تا آنجا  5 یمن ط یول. زدیجوان را در هم بر کی یوحشتناك است که آدم زندگ یمگ. رمیبگ يسخنانش را جد

که با او ازدواج کردم،  یتا وقت دیاو از من دست نکش یکردم ول شهیبا او پ یانسان ریخشن و غ يدر بودم رفتارکه قا

 زهایچ یلیاو از خ. ستمیاما من آنقدرها مطمئن ن. است تکند که خوشبخ یادعا م زین يالد. اکنون خوشبختم

.شکسته تر شده استاواخر از من  نیصرفنظر کرده ، بخصوص از داشتن فرزند، و طفلک ا

...و آب و هواست آن یمربوط به طرز زندگ نیا ـ

کمان در آسمان  نیآمد و رنگ رونیدوباره ب دیخورش. افتیباران به همان سرعت که آغاز شده بود خاتمه  زشیر

.شد داریپاره پاره پد يابرها انیاز رنگ بنفش، از م دهیو قله بارتل فرر پوش. گرفت دنیبخارآلود درخش

:ادامه داد یگم
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است که من  يزیسفر چ نیو ا. دیازتان متشکرم که به فکر من بوده ا یلیسفر بروم و خ نیخواهد به ا یمن دلم م ـ

مزاحم شما نخواهد بود؟ نیواقعاً جاست ایآ یدارم ول اجیاکنون به آن احت

موسوم  يکرد خواهر یشما نزد ما کار م که قبل از ایالزم را انجام داده آنا مار يها ینیب شیپ يالد. بزرگ نه يخدا ـ

 التشیساله خواهد شد و تحص 16او در ماه مارس . پرستار شود لیدر تانسو ندهیدارد که قصد دارد در آ ایبه آنونتس

مادر کامل است چون  کیما باشد و او از حاال  شیشما او پ ابیغقرار است که در . افتیروزها خاتمه خواهد  نیهم

.بچه دارند.. وفوریخانواده تزور

در کجا است؟... ماتلوك رهیجز ـ

.کار ندارد یبه کار کس یو کس. است یآرام اریبس يو جا ریگراندبار  يگذرگاه پانتکوت، آن سو کینزد ـ

هتل ، در  يو به جا... د؟یفهم یمقصودم را م. گذراندن ماه عسل در نظر گرفته شده يبرا شتریاست که ب یمحل چون

شلوغ هتل غذا  يبود که در سالن غذاخور دیو شما مجبور نخواه. به صورت پراکنده ساخته اند یوچکک يآن خانه ها

خلوت  اریبس رهیفصل از سال، جز نیدر ا. دیصحبت کن دیکه حوصله حرف زدن با آنها را ندار يو با افراد دیبخور

به ندرت به  یلیفصل خ نیمردم در ا ایگو یول. ستین ياز باران خبر. است یتابستان يبه خاطر گردبادها نیو ا. است

 نیو ملبورن هستند و فصل تابستان در ا یدنیس یآنجا اغلب اهال يها يبه خاطر آن که مشتر دیشا. روند یآنجا م

و اوت مردم  هیژوئن ، ژوئ يماه ها يبرا یول. ستین گریبه مسافرت به محل د اجیمطبوع است و احت اریبس هاشهر

.قبل جا رزرو کنند از سه سال ستیبا یم

زدهمیس فصل
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Tلیبا قطار تانسو یمگ 1937ماه دسامبر سال  کمیو  یس روز wnsvi l l e( 0  يکه از بو نیهم. شد رهیعازم جز (

 هیشهر ناح نیبزرگ تر لیتانسو. اش بازگشته است یکرد سالمت یبود احساس م افتهی یتعفن مالس خالص

 اریبس يکردند و شهر یم ید زندگیسف یچوب يداشت که در خانه ها تی، هزاران هزار نفر جمع یشمال نزلندیکوئ

.نبود شیاز شهر برا دیبازد يوقت فرصت برا یاما با کم. متنوع بود 

بود ، آن هم  دهیتاسمان که حدود سه روز طول کش يایبعد از سفر سال ها قبل او در در. به طرف بندر شتافت یمگ

بر سطح  یکشت. تازه بود يمسافرت تجربه ا نیا یداشت ول میب یاندک ن،یواها یکوچک تر از کشت يا یدر کشت

 نشیحدود ظهر به کاب. دیترس ینم گرید دبادو شش ساله بود نه ده ساله و از گر ستیو او ب دیلغز یشفاف آب م

 تیسکویو ب يچا یکرد و فنجان دارشیب شخدمتیکه حدود شش بعد از ظهر بعد پ نیتا ا دیراحت خواب یلیرفت و خ

.و باز هم متفاوت را کشف کرد دیجد ییایاسترال کیآمد و  یعرشه کشت يرو یمگ. آورد شیبرا

در افق  دیآمد که به دنبال آن خورش یآهسته از مشرق باال م دآسا،یو مروار یصورت يرنگ، پرتو یروشن و ب آسمان

را  ایعمق در يمتر نیتوانست تا چند یم یآنچنان شفاف بدل شد که مگ یبه رنگ آب ییآنگاه روشنا. شد یم دهید

داشت و در  یسبز و آب یرنگ ایدر دوردست ها، در ندیدرخشان را بب يها یو ماه یارغوان يو غارها. مشاهده کند

از  ییها رهیجز ییاز هر سو گو. دییگرا یم ییو مرجان ها پنهان بودند رنگ آب به کهربا ییایدر اهانیکه گ ینقاط

. آورند یسر بر م سیلیکه از خاك س ییها ستالیمانند کر. بودند دهینخل از دل آب جوش يبا درخت ها دیجنس سپ

 یخودرو که به زحمت سطح آب را در هم م اهانیکوچک با گ يها رهیاز جنگل و کوه، جز دهیشپو يریجزا

:داد حیتوض شیبرا یاز خدمه کشت یکی. شکستند
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 یتخته سنگ ها دور هم جمع م نیا یوقت. شده اند لیتشک یقعمرجان وا ياز تخته سنگ ها ،یگل آب ریجزا نیا ـ

 یسنگ يتوده ها نیبه ا نجایا. شود یم جادیا یمرجان ریجزا دیآ یبه وجود م یشوند و در مرکز آنها فشردگ

.ندیگو یم یشناورک

ماتلوك در کجا واقع شده است؟ رهیجز ـ

که مختص  يا رهیجز! رود یماتلوك م رهیبه جز التیتعط يزن تنها که برا کی. او را نگاه کرد  يبا کنجکاو ملوان

.ازدواج کرده است يزن و شوهرها

رفت و قبل از غروب  میخواه کیفیو بعد به طرف ساحل پاس میدر حال حاضر ما از تنگه گذرگاه پانتکوت گذشته ا ـ

گرداب کف آلود که  انیم کوچک از یقبل از غروب آفتاب ، کشت یو ساعت. دیرس میماتلوك خواه رهیآفتاب به جز

رفته بود  شیپ ایدر در لومتریک کیکه به طول  کلهاس. گرفت شیپراکند ، راه ساحل را در پ یذرات آب را به هوا م

و  ییبایگسترده بود که آن را کامالً با آن چه که از ز یوحش یقرار داشت و دورتر از آن، ساحل یلرزان يها هیبر پا

.افتیکرد، متفاوت  یشکوه منطقه حاره مجسم م

ورودش را خوش آمد گفت . اوردیب یرا از کشت شیسال به استقبالش آمد و به او کمک کرد تا چمدان ها انیم يمرد

:و افزود

اسم من راب . به شما ملحق شود يشوهرتان به زود دوارمیام لیسفر به شما خوش گذشته باشد خانم اون دوارمیام ـ

 يآنها تخته ها. است یگاه زمستان حیتفر کی نجایچون ا. خلوت است یلیخ رهیفصل سال جز نیدر ا. والتر است

سرخ رنگ بر امواج کف  يو پرتوها دیتاب یم شناور يبر مرجان ها دیاشعه خورش نیآخر.  مودندیناهموار اسکله را پ

.افکنده بود یمتالطم وحش يایآلود در
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آن مه را در سمت غرب . شد یرو به رو م يبا دشوار یکشت در حال جذر است وگرنه لنگرانداختن ایخوشبختانه در ـ

Greatریبار تیآنجا گر د؟ینیب یم Barr i er( ) به . ( لرزد یخشم او م يضربه ها ریدائماً در ز رهیاست و جز

 دیصبر کن یول... معمول ریو غ یوحش یکم... است ریساحل بادگ نجایا) شود  لیکمک کرد تا که سوار اتومب یمگ

 رهیچون در جز. رفتند یم شیآنها به سرعت پ. است يگرید زیآن چ يتماشا د،ینیوزد بب یباد م یرا وقتساحل 

.توانستند سرعت داشته باشند ینبود و م يگرید لیاتومب

 یم اهانیدرختان نخل و انبوه گ انیبعد از م. گذشت یم یمرجان يتخته سنگ ها انیکه از م مودندیرا پ یکیبار جاده

.داد یم لیرا تشک رهیبود و ستون فقرات جز لومتریک 5به طول  يبر فراز تپه ا گذشتند که

:بلند گفت يبا صدا یمگ

.باستیآه چقدر ز ـ

را که شکل هالل ماه بود ،  رهیشده بود و حدود جز دهیکه در طول ساحل شنزار کش دندیرس يگریبه جاده د آنها

درخشان بر  يمانند تور ایآنجا که در. شد یم دهید دیسفدر دوردست باز هم امواج کف آلود . کرد یمشخص م

و  ينقره ا يبا رگه ها يا نهیمانند آ ود،ب میآب آرام و مال یمرجان رهیدر داخل جز یول. صخره ها گسترده بود

.يبرنز

:داد حیتوض راهنما

.طول دارد لومتریعرض و دوازده ک لومتریشش ک رهیجز ـ

را به شکل  شیداشت و پنجره ها ضیو عر عیوس یوانیمعمول گذشتند که ا ریو غ دیسف يخانه ا ياز جلو آنها

.ساخته بودند شخوانیپ

:صاحب ملک، گفت کی زیبا لحن غرور آم راننده
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طرف ها  نیتنها ا یکه زن نیاو اصالً از ا.  میکن یم یزندگ نجایمن و زنم در ا. فروشگاه بزرگ ماتلوك است نیا ـ

خوشبختانه آژانس . فتمیاست که ممکن است ، به دام ب یو مدع م،یگو یواقعاً م. ستیشود، خوشحال ن شیدایپ

محل بونگالو  نیدورافتاده تر یمن وقت دویدار ازین ییانکته اشاره کرده بود که شما به آرامش و تنه نیبه ا یمسافرت

 رهیها زوج جوان حاضر در جزتن. شود ینم دایکس پ چیطرف ها ه نیا. آرام گرفت یدر نظر گرفتم او کم تانیرا برا

 هالبت. دیکس شما را نخواهد د چیه دیشو انیعر یحت دیتوان یم دیشما اگر بخواه. درست در نقطه مقابل اقامت دارند

تا  دیاست تلفن کن یفقط کاف دیداشت اجیاحت يزیاگر به چ. حتماً مراقب من است دیهست نجایشما ا یزنم تا وقت

همراه همسرم هر روز دم غروب  ایمن تنها . دییایرا ن یراه طوالن نیو خودتان ا دیمت نکشزح هودهیب. اورمیب تانیبرا

 دهیو لباس هم پوش دیآن موقع منزل باش دیکن یپس سع. دیکم و کسر ندار يزیچ مینیتا بب میزن یم يبه شما سر

.هم هوس گردش با من به سرش بزند الیچون ممکن است ع دیباش

دو تپه قرار گرفته بود که جاده به آن  انیآن م يدر جلو یکوچک دیو سه اتاق داشت و پالژ سفطبقه بود  کی بونگالو

چراغ  خچال،ی کی يکارخانه برق داشت خانه دارا رهیچون جز. راحت بود یساده ول اریداخل خانه بس. شد یختم م

. بود ایهم مه نیریام آب ششست و شو و حم يبرا وداشتند  فونیتوالت ها س. بود ویراد کی یبرق، تلفن و حت

.از آن محروم بود ملهوشیو ه دایدر دروگ یکه مگ یشیو آسا یراحت

خانه  دیرا باز کرد و به بازد شیاو چمدان ها. را تنها گذاشت یبا عجله نزد همسر مظنونش باز گشت و مگ راب

ل او در بهشت عشاق به سر به هر حا. راحت تر از تختخواب شب ز فافش بود  اریتختخواب بزرگ و بس. پرداخت

هتل  يها يکه مشتر یدر حال. تخت راحت بود کی شهیطور جاها، هم نیها در ا يدرخواست مشتر نیبرد و اول یم

و قفسه  خچالی. نامناسب اعتراض کنند ياز جا در رفته تخت و تشک ها يمست تر از آن بودند که به فنرها یدان

 یلیدل چیه. شد یم دهیمملو از موز، آناناس و انبه د يسبد زیم يبود و رومختلف  يها یآشپزخانه پر از خوراک يها
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. بود دنیدر هفته اول خوردن و خواب یمگ حیتنها تفر. خوب و خواب راحت نداشته باشد ياشتها نجاینداشت که در ا

 یتر راحت دراز مبه محض آنکه در بس. اش لطمه زده است یدانگلو چقدر به سالمت يکه آب و هوا دیفهم یاو تازه م

که  یبار از وقت نیاول يبرا. دیوابخ یرفت، و گاه ده تا دوازده ساعت پشت سر هم م یفرو م یقیبه خواب عم دیکش

 یشد با اشتها به خوردن م یم داریرا ترك کرده بود، غذاها به نظرش اشتها آور بود و صبح به محض آنکه ب دایدروگ

آن را  می، صاف و درخشان بود و وزش نس نهیآب برکه مانند آ. برد یساحل مانبه با خود به  يمقدار یحت. پرداخت

اما آب شور او را بر سطح خود . دانست یخشنود بود چون شنا کردن نم اریعمق کم آن بس زا یو مگ. شکست ینم

 اریبس نگاه دارد، يآب لحظه ا يتوانست در آن دست و پا بزند و خود را رو یکه م جیداشت و به تدر ینگاه م

که  ستین یکه کس ودتنها متأسف ب. در آب بلغزد یخواست که مانند ماه یتابانه دلش م یو ب. شد یخوشحال م

. آن واقعاً حق داشت. کرد یاحساس م یقیتنها بود لذت عم شتنیکه با خو نیوگرنه از ا. اموزدیشناکردن به او ب

که نبودن  دیبخش یبودن آنچنان به او آرامش و صفا متنها . را نشناخته بود یاحساس نیچن یهرگز در تمام زندگ

 ریراب پ. متأسف نبود دایبار بود که از دور بودن از دروگ نیکرد و نخست یرا اصالً احساس نم نیلوك و جاست ،يالد

و  مودیپ یرا م یطول جاده ساحل لشیکرد و تنها هر روز وقت غروب با اتومب ینم جادیا شیبرا یگونه مزاحمت چیه

. است امدهین شیپ شیبرا یو ناراحت يکه گرفتار افتی یم نانیدهد، اطم یکه دست تکان م دید یرا از دور م یمگ

.هم بود بایز یشگفت یآمد که به صورت یاغلب اوقات با همسرش م. رفت یزد و م یبعد جاده را دور م

 شهیکه جدار کف آن ش قشیرا با قا رهیاطالع داد که قصد دارد زوج ساکن آن طرف جز یبه مگ یروز راب تلفن کی

.تواند همراه آنها باشد یدارد م لیم یکرد اگر مگ شنهادیبود به گردش ببرد و پ يا

سرشار از جنب و جوش  ییایدن. کرد یرا کشف م يگرید يزهایو چ دید یاعماق آب را م قیاز کف شفاف قا یمگ

او متوجه شد . و آب آنها را عاشقانه در بر گرفته بوددر تکاپو بودند  فیظر یو شکننده، که در آن موجودات فیظر
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به  یهمگ. بود دهید ینیاجناس تزئ يها وشگاهرا نداشتند که در فر يزنده هرگز آن رنگ زننده ا يکه مرجان ها

 ياز رنگ ها یکمان نیهر شاخه رنگ یو کرم بودند و در اطراف برآمدگ يو خاکستر یکمرنگ، آب یصورت يرنگ ها

و به صورت  دندیلرز یم ییایدر يها قیالمسه شقا يشاخک ها. هاله وار آن را در بر گرفته بود،  زیسحرآم

و تاب به عظمت تخته سنگ  چیپرپ يها یگوش ماه. شناور بودند یارغوان ای ینارنج مز،قر ،یبه رنگ آب ییارهایش

قسمت  انیه رنگ مواج در مسلسل کی. دندیطلب یباك را به جست و جو و کاوش در درون شان م یها، کاشفان ب

الک آزادانه  کیبار يخوردند و نوارها یتاب م ایقرمز در ژرف در يتور يبادبزن ها. زد یپرزدار آنها موج م يها

 ییایدر يپر کی یاز ظهور ناگهان قیقا نانیاز سرنش کی چیه یحت. سو و آن سو در نوسان بود نیو به ا دندیرقص یم

و لبخند افسونگر  سوانیو ابر مواج گ دهیچیدم در هم پ کیشفاف، برق  نهیس کی یشد، و درخشندگ یمتعجب نم

.آورد ینم یآنها را به شگفت يا بندهیفر

 یم ادیرا به  ینیچ يگرد که فانوس ها يها یماه. دندیلغز یشادمانه و باسرعت برق در آب م ،یهزار ماه هزاران

آنها  یآب بر درخشندگ یزننده که قدرت نورشکن يه رنگ هاب نیمانند خنجر، مز کیبلند و بار يها یماه. آوردند

 یآب يآرام و مصفا يبا رنگ ها یو بعض دندیدرخش یمانند شعله م یو ارغوان ییطال يها با فلس ها یبعض. افزود یم

ر از درخشنده ت ییرنگارنگ با رنگ ها يزرد ياز آنها که مانند نوارها يجلوه گر بودند و سرانجام دسته ا يو نقره ا

خاردار با نوك پهن و صاف،  يها یشکل، ماه یسوزن ینیها با ب یمارماه. شکافند یها آب را م یرنگ طوط

نشان  يفراخ شان در کناره غارها، خود يو مروها با دهان ها زیبلند و ت يبا دندان ها ( )Barracudaاباراکوداه

:راب به آنها گفت. گذشت قیقا ریآهسته از ز اریبس ينهنگ خاکستر کیبار هم  کی. دادند یم

.دیمرجان ها راه نرو يهرگز پابرهنه رو یول. آزارند یب واناتیح نیا دینترس ـ
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که راب به او  یخواست آن را تکرار کند تا رابطه دوستانه با زوج یدلش نم یلذت برد ول اریگردش بس نیاز ا یمگ

 بیو عج دیکش یرفت، در آفتاب دراز م ی، به گردش مکرد یم یاو در برکه آب تن. کرده بود برقرار کند  یمعرف

وجود داشت همان طور که راب گفته بود ،  ماشات يبرا یجالب زیچون همواره چ. بود که هوس مطالعه هم نداشت

رساند ترسان بود و با  یرا به شامه اش م یسگ وحش يبو م،یکه نس یمانند خرگوش لیاوا. رفت یراه م انیعر

 نیشد ، و به زم یاز شاخه جدا م يمانند گلوله ا لینارگ کی یوقت ایخاست  یها بر م شهیکه از ب ییصدا نیکوچک تر

در واقع . رفت یم انیو آرامش، ترسش از م ییروز تنها نیپس از چند یول.پوشاند یخود را م ابافتاد با شت یم

 شیبرا گرید یانیبرد و عر یم که فقط به او اختصاص داشت به سر ییهمان طور که راب گفته بود او در قلمرو

در آب ولرم و شور آب  ایو  دیشک یبر شن ها دراز م ایزد  یکه در کوره راه ها قدم م یمانند وقت. نداشت یمفهوم

قدم  یآزاد و آفتاب ییایو ناگهان به دن ختهیکه از قفس گر وانیح کی، همانند حس  یاحساس جیبه تدر. کرد یم یتن

که ناخودآگاهانه بر تمام  يو سلطه ا ادیبرادرانش و لوك، دور از انق ،یدور از ف. گرفت یمگذاشته وجودش را در بر 

 یشکل م ییدر ذهنش حس ها. کرد یرا با تمام وجودش احساس م يآزاد یبود مگ دهاش سلطه افکن یزندگ

.داد یم گرید يخود را به حس ها يرفت و جا یم نیگرفت، از ب

 تیکه فعال افتی یدر م یبا شگفت. کرد یرا مضطرب نم رشی، ضم يور انجام هر کارتص یبار در زندگ نینخست يبرا

.باشد یذهن يها تیمقابله با فعال يبرا يمؤثر یتواند روش دفاع یم یجسمان يها

او پاسخ داده بود به پاپا، مامان، باب،  شدیاند یم يزیبود که به چه چ دهیرالف از او پرس شیکش شیسال پ انیسال

که اسم  یبود در حال اوردهیخانه، کار و باران و فقط نام او را بر زبان ن دا،یاستو، بچه ها، فرانک، دروگ ،یگجک، ها

غم نداشتن خانه و  شکر،یو آن، ن يلوك، الد ن،یجاست ستیبا یفهرست قرار داشت و حاال او م نیرالف در صدر ا

.دیافزایفهرست ب نیاآزادکننده و مطالعه را به  زیکاشانه و باران و مسلماً گر
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آنها اتفاق افتاده و افکار درهم و  نیب يرابطه ا چیاو به سرعت و بدون ه یدر زندگ زیانگاشت همه چ یاو م یول

 یمگ شد،یاندیو به آنچه که واقعاً بود ب ندیبنش یبه او هرگز اجازه نداده بود به آرام ،یمغشوش، و نبودن آگاه

که به حد  نیاز ا شهیاو هم. کرد یم هیچگونه توج ایدن نیت و حضورش را در اخواس یاو چه م ل،یاون یمگ ،يریکل

وقت  نجایو در ا. توانست جبران کند یم يکمبود را به دشوار نیخورد، چون ا یدرس نخوانده بود تأسف م یکاف

.اش را مرور کند یبر شن ها دراز کشد و مسائل زندگ يتن پرور ینوع یداشت در آرامش و حت

 يبرا. آغاز ينامناسب برا يفکر کرد چه نقطه ا دانهیسر داد و ناام یعصب يخنده ا. هر حال رالف وجود داشت به اما

 ستگاهیاز همان روز که رالف در ا. افتی یم انیشد و به او پا یبا او شروع م زیهمه چ. بود هیرالف به خدا شب یمگ

اگر  یو حت. گرفته بود فکرش هرگز او را ترك نگفته بود آغوش ردر غروب آفتاب زانو زده و او را د یگیغبارآلود ل

 کیاست که  زیچه رعب انگ. اش خواهد بود شهیاند نیجهان مبتذل او واپس نیباز هم در ا ندیگاه او را نب چیه گرید

 هبه رالف چه گفته بود؟ گفته بود که خواست یاست مگ افتهی تیاو چنان اهم یشخص در زندگ نیشخص و فقط هم

 نیچن. دنیمهر ورز يبرا یاز آن خودش و کس يشوهر، بچه و خانه ا. پا افتاده دارد شیو پ يعاد اریبس ییها

 یم یبودند؟ مگ یواقعاً راض ایآنها آ یول دندیرس یزن ها به آن م شتریب باًیبودند و تقر يعاد اریبس ییخواسته ها

 يبرا يعاد يخواسته ها نیبه هم دنیرس رایز. بود وشنودو خ یآنها بود راض يپنداشت که به هر حال اگر او به جا

 یمگ ،يریکل یمگ ریبپذ: به ذهنش تاختند انگرانهیعص افته،یتحقق ن يآرزوها. دشوار بود يزیاو به طور غم انگ

او  نیو با وجود ا ياوریتوانست او را به دست ب یاست که هرگز نخواه کاساریرالف دوبر یخواه یآن که تو م ل،یاون

را دوست داشته  يگرید یتوان یپس قبول کن که نم: هم نابود کرده است گریو را نسبت به هر کس دت حساسا

. نثارت خواهند کرد يرا که انتظار دار یو آنها محبت یآنها را دوست داشته باش یتوان یبچه ها چطور؟ م یول. یباش

من چه  يخدا برا... مهربان، نه يهربان، خدام يخداآه . گرداند یاو بر م يکه باز هم تو را به لوك و بچه ها يزیچ
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 گریرا بدان که د نیا ا،یو خدا. میندار یمحبت گریخدا و من به همد. از آن که رالف را از من گرفته است ریکرده غ

ترس، راه راست و محدود  نیبه خاطر هم یدر تمام زندگ. دمیترس یندارم چقدر از مجازاتت م میمثل گذشته از تو ب

 تیاگر از گفته ها دیشا. جز آن که مرا از رالف جدا کرده. به ارمغان آورد میبرا يزیطاعت چه چ یام ول همودیرا پ

دائماً مجازات را به رخ  دیکه با یشناس یم یتو ما را کودکان! يتو طرار. بودم یکرده بودم خوشبخت تر م یچیسرپ

نه  ،ییتو یمقصر اصل ،یتو هست نیاست، ا ریپذ زنشکه سر ستیرالف ن نیترسم چون ا ینم گریاما د دیشان کش

.رالف

 یو چگونه م! دیتوان پرست یکنم تو را چگونه م یمن درك نم. کند یم یو ترس از تو زندگ میهمانند من ، در ب زین او

او . که موفق نشده ام نیمثل ا یول دمیورزد فراموش کنم؟ من با تمام توانم کوش یرا که به تو عشق م يتوانم مرد

را فراموش و به لوك و بچه  هیگر دیبا ل،یاون یمگ. میگر یتصاحب آن م ياست و من برا یافتنیانند ماه دست نم

 یکن که حت یزندگ یجدا کن و با او در محل شکرین یلوك را از کشتزار جهنم ،یرکیز ایبا سماجت  ،یاکتفا کن شیها

خودت  یپس همه درآمد تو را به حساب شخص نیاز اکه  یسیبنو یلیبانک گ سیبه رئ دیبا. درخت نداشته باشد کی

. فکر نخواهد بود نیچون لوك هرگز به ا! یدرختت برسان یکاشانه ب یو راحت شیکند تا آن را به مصرف آسا زیروا

 لیاون یمن مگ. لیاون یاست و بس مگ نیهم. کرد یشان خواه ندهیآ نیبچه ها و تأم تیپول را صرف ترب نیتو ا

بهتر  کاساریدوبر گنیم. است یاسم نامأنوس کاساریدوبر یبه عالوه مگ. ندارد یوجود خارج کاساریردوب یهستم، مگ

حسرت و  نیشوم که ا یموفق م ایآ... متنفر بودم اوه گنیاز اسم م شهیمن هم یول: بود بعد با خود زمزمه کرد

 نیا تیواقع... درست است؟ بله. نجاستیمسأله ا. ، در خود نابود کنم ستندیرالف ن يافسوس را که چرا آنها بچه ها

و  دیآ یاست که به حساب م ندهیتنها آ. مدفون شود دیاست که با يمکن، خاطره ا هودهیب هیتک شتهبر گذ. است

. ندارد او متعلق به گذشته است ینقش ندهیآ نیدر ا کاساریو رالف دوبر. لوك يمتعلق به لوك است به بچه ها ندهیآ
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و تنها خرچنگ ها و . یدوران کودک يها هیبلند و پرصدا، مانند گر يا هیگر. ستیو گر دیشن ها غلت يرو یمگ

.بودند ستنیگر نیپرنده ها شاهد ا

پس . ماتلوك را انتخاب کرده بود و قصد داشت در صورت امکان ، لوك را روانه آنجا کند رهیمولر مخصوصاً جز آن

 دنشیدارد و مصرانه از او تقاضا کرد که به د اجیقعاً به او احتوا یبه لوك تلفن کرد و گفت که مگ یمگ متیاز عز

و آن جزء کوچک . داشت يادیعالقه ز یبه مگ یول کندمداخله  گرانید یاو معموالً عادت نداشت در زندگ. برود

 يه اپدر و مادر و خانواد ستیبا یم نیجاست. دیپرست یبه بارش آورده بود، م یرا که لوك درست کرده و مگ یانسان

هم  يبرود و سر راهش ، سر یدنیس شکریاو قصد داشت به کارخانه ن. آمد  دارشیلوك روز بعد به د. داشته باشد

 یآمده بود ول نهایاگر بچه پسر بود او زودتر از ا. ندیدر هر حال وقتش بود که بچه را بب. زده بود ملهوشیبه ه

هوس بچه دار شدن در سر  یاگر مگ. ورده کرده بودو سرخ وسیشده او را سخت مأ يدانستن آن که صاحب دختر

ندارند،  دهیدخترها فا. ردیبه دست گ را نونایبتواند اداره ملک ک يکه روز د،ییزا یداشت حداقل بهتر بود پسر م

کمک خانواده باشند به محض بزرگ  يریپ يآن که مثل پسرها در روزها ياما اغلب به جا دیکن یبزرگ شان م

!شوند ینه شوهر مشدن، رهسپار خا

:دیپرس دیرس وانیا يلوك رو یوقت

.نباشد ضیمر دوارمیحال مگ چطور است؟ ام ـ

دختر  دیبا زیقبل از هر چ یاالن درباره اش با شما صحبت خواهم کرد ول نیو هم ستین ضینه او مر د؟یدواریام ـ

.دینیتان را بب نینازن يکوچولو

.بچه را تماشا کرد یجانیه چیه یب یلمتوجه شد که او کنجکاوانه و سرخوش و آن

.رفته اند یبه چه کس شیدانم که چشم ها یام، نم دهیند ییچشم ها نیآه من هرگز چن ـ
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.ستیطور ن نیدر خانواده او رنگ چشم ها ا دیگو یهم م یمگ ـ

 ادیکه ز نیل ااما مث. چقدر کوچک و بامزه است. گذشته است يمربوط به نسل ها دیشا ست،یدر خانواده من هم ن ـ

!ستیخوشحال ن

:آرامش خود را حفظ کند گفت دیکوش یکه م یدر حال آن

طور به  نیهم ندارد و شما اگر هم يو خانه و کاشانه ا دهیاو هرگز پدرش را ند. تواند خوشحال باشد یچطور م ـ

.هرگز هم صاحب آن نخواهد شد دیادامه ده ینیچ شکرین

:به اعتراض پاسخ داد او

.کنم آن یرم پول جمع ممن دا ـ

Chartدر چارترز تاورز یمن دوستان. دیدانم چقدر پول دار یمن م. دییخود نگو یب ـ ers Towers( )  دارم که

 کیاالن  دیتوان یشما م. فروش امالك يها یفرستد و آن روزنامه پر است از آگه یم میرا برا یروزنامه محل یگاه

.دیدان یموضوع را م نیا همو خودتان  دیخودتان بخر رهیکمتر از ذخ یملک خوب را با پول

 هیگرفته تا ناح ( )Juneeیاز منطقه جون. کند  یغوغا م یبحران ادامه دارد، در غزب خشکسال. دیخوب اشاره کرد ـ

Iزایا sa( ) یدر حال حاضر شرط م دهیقطره باران هم نبار کی یادامه دارد و حت یمدت دو سال است که خشکسال 

Wiنتونیو یپس در نواح. در امان نمانده باشد یخشکسال نیهم از ا دایدروگ یکه حت بندم nt on( ) و بالکال( 

Bl ackal l .کنم بهتر است باز هم صبر کنم یگذرد؟ نه تصور م یچه م (

با دو  .است دیاالن وقت خر. کنم لوك یخواهش م. دوباره باال برود نیزم يها متیق یتا بعد از بارندگ دیصبر کن ـ

است  یفقط کاف. دیرا هم تحمل کن یدو سال خشکسال یحت دیتوان یرسد م یکه هر سال به دست تان م يا رهیهزار ل

.دیملک تان را بخر یتا بحران تمام شود و ل دیکن یزندگ یبا درآمد مگ دیتوان یم. دیکه گاو و گوسفند نداشته باش
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:با لجاجت پاسخ داد لوك

.را ول کنم ینیچ شکریتوانم ن یمن هنوز نم ـ

 یو زندگ دیآدم متأهل را داشته باش کی یزندگ دیخواه یکه شما نم دیاست؟ پس اعتراف کن نیا تیآه پس واقع ـ

وجود دارد که مردان را وا  نیسرزم نیدر ا زیدانم چه چ ینم. دیده یم حیتان را به داشتن خانه و خانواده ترج یفعل

با همسر و فرزندان شان داشته باشند؟ اگر  یخوب یزندگتوانند  یکه م یدر حالکنند  یخودشان زندگ نیدارد ب یم

کنند؟ یقدر به تجرد عالقه دارند پس چرا ازدواج م نیآنها ا

 ییامرار معاش و بزرگ کردن بچه ها يوجود دارد که مجبورند برا یدان نیچقدر زن تنها و رها شده در هم دیدان یم

 کیفقط ... بله. دیآ یروز م کیاست و  ینیچ شکریجان بکنند؟اوه او مشغول ن نندیب یکه هرگز پدران شان را نم

شوهر رذل شان  دیکشند که شا یصبرانه انتظار م یب شاندر جلو خانه  یبا آمدن پستچ. رهیو غ... است یموقت ییجدا

.ستین يوقتها از پول هم خبر شتریب یفرستاده باشد، ول شانیرا برا یاندك پول

.دیدرخش یاش م يو چشمان قهوه ا دیلرز یشم ماز خ آن

متمدن  ي، از همه کشورها ایسرپرست در استرال یب يخواندم که درصد زن ها زبانیمن در روزنامه بر د،یدان یم ـ

رکورد به  نیاز ا دیواقعاً با. را شکست داده است گرید يکشورها ایاست که استرال يتنها مورد نیو ا. باالتر است

!میخود ببال

شود؟ یشما را چه م. هم نمرده  یاست و از گرسنگ یمطمئن ياو جا. را ول نکرده ام یمن که مگ. آن دیآرام باش ـ

احساس  دیآدم بالغ رفتار کن کیمثل  دیکن یبه خاطر خدا لوك سع. ام نیمن از رفتار شما با همسرتان واقعاً شرمگ ـ

 يبرا یشوهر و پدر خوب دیکن یو سع دیباش یبه فکر سرپناه دیبا. دیبچه دار کیشما زن و  دیداشته باش تیمسؤول

.گانهیب کینه  دیآنها باش
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ادامه دهم تا  ینیچ شکریبه ن گریچند سال د دیمن با.  ستمیهنوز قادر ن یول. کارها را انجام خواهم داد نیهمه ا ـ

ام بهتر نشود،  یوضع مال یم و تا وقتکن یخواهم با پول مگ زندگ یمن نم. بتوانم راحت تر با مشکالت رو به رو شوم

.پول او حساب کنم يمجبورم رو

:گفت زیرآمیتحق یبا حالت آن

ست؟یطور ن نیمگر ا دی، با او ازدواج کرده ا یشما فقط به خاطر پول مگ. حرف مفت است نهایآه همه ا ـ

.آفتاب خورده لوك سرخ شد و نگاهش را از آن برگرفت چهره

از  شتریبود که از او ب نیازدواجم با او ا یاصل لیدل یول. داشت  یازدواج نقش نیه پول در اکنم ک یم قیمن تصد ـ

.آمد یخوشم م گرانید

.دیآمد؟ پس عاشق نبوده ا یخوشتان م ـ

او نگاهش را از گهواره و نگاه مبهوت کننده کودك برگرفت در (  نیاختراع زن ها هم ست،یچ گریعشق؟ عشق د ـ

. (چشمان، نتواند حرف ها را بفهمد نیبا چن یئن نبود که کودکمطم ادیکه ز یحال

کجاست؟ یمگ نمیبب دییتان تمام شده ، بگو حیحاال اگر نصا ـ

بودم که بتوانم  دواریمن ام. نه با پول شما د،ینگران نباش. برود یحال او خوب نبود و من وادارش کردم که به مرخص ـ

.نباشد ریکه امکان پذ دیآ یبه نظر م یول دیشما را متقاعد کنم که نزد او برو

.میرو یم یدنیآرن و من امشب به س. دیاصالً حرفش را هم نزن ـ

م؟یبرگردد به او چه بگو یمگ یوقت ـ

:قرار بود شانه ها را باال انداخت و گفت یرفتن ب يکه برا یدر حال او
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 دیآ یبدم نم دید ، و حاال که قرار است بچه بزاهم تحمل کن گرید یکه کم دییخواهد به او بگو یهر چه دل تان م ـ

.دیبزا میپسر برا کی

خودش را  دیگهواره خم شد و بچه را بلند کرد و کوش يداد رو یم هیتک واریحفظ تعادلش به د يکه برا یدر حال آن

. نشان نداد کمک به او و گرفتن بچه از خود يبرا یحرکت نیلوك کوچک تر. ندیآن بنش يتا کنار تخت بکشاند و رو

.دیترس یانگار از دخترش م

آرن و به  زتانیعز قیرف شیپ دیبرگرد. دیزن یو حالم را به هم م. دیستین دیآنچه که دار ستهیشما شا. لوك دیبرو ـ

...و کار جانفرسا ینیچ شکرین

:دیدر آستانه در توقف کرد و پرس او

.اسمش را چه گذاشته؟ فراموش کردم یراست ـ

.نیجاست ن،یستجا ن،یجاست ـ

:لب زمزمه کرد ریغرولندکنان ز او

.يچه اسم احمقانه ا ـ

.شتافت رونیب و

خدا لعنت شان . يبه جز الد. خدا همه مردها را لعنت کند. دیتخت گذاشت و ناگهان بغضش ترک يرا رو نیجاست آن

عشق فقط  ایداده بود؟ آ دنیر ورزبود که به او توان و تحمل مه يزنانه الد یو کم یسرنوشت احساسات نیا ایآ. کند 

.کردند یتر فکر م فیلط یکه کم دندیفهم یآن را م یدانبود که فقط زنان و مر یاحساس ایاختراع زنانه بود؟  کی
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از  یکارت پستال. احساس شکست نداشت گرید د،یشیاند یمسائل م نیبه ا يشتریبا آرامش ب یآن روز وقت يفردا

 يخاطر یکرد و از آرامش و آسودگ یم انیماتلوك ب رهیاو را در جز تیو رضا یحالبود که خوش دهیرس شیبرا یمگ

.افتی یبهبود م یحال مگ. بود ثبتم جهینت نیا. داشت تیبه ارمغان آورده بود حکا شیسفر برا نیکه ا

.سدیدرباره لوك به او ننو زیچ چیگرفت که ه میتصم آن

کهنه و  يمحتو یکه سبد کوچک یبرد و آن در حال وانیرا به ا نیاستکه تازه استخدام شده بود ، ج يخدمه ا ینانس

بامبو نشست بچه را از دست  یصندل يرو. کرد، لنگان لنگان به دنبالش روان بود یرا حمل م يتالک و اسباب باز

. اوردیببود لوك را بر سر عقل  دهیاو کوش... بود وعچقدر مطب. ولرم را به دهانش گذاشت ریش شهیگرفت و ش ینانس

در  یمدت يرا باز هم برا نیو جاست یتوانست مگ یم بیترت نیکه موفق نشده بود ، الاقل خوشحال بود که بد نیو با ا

.کنار خود داشته باشد

باز  دایبه دروگ يو سرانجام روز ستیبهبود روابطش با لوك ن يبرا يدیکه ام افتیباالخره در خواهد  یگمان مگ یب

.داشت میب یآن روز اندک دنیرسو آن از . خواهد گشت

. دیچیپ ملهوشیرا پشت سر گذاشت و به طرف ه یبا سر و صدا جاده دان یسیقرمز اسپورت از نوع انگل لیاتومب کی

مجهز و لوله اگزوز آن از جنس کرم براق  یچرم يبود که کاپوت آن به بندها متیو گرانق دیمدل جد کی لیاتومب

شلوار  یشمال نزلندیکوئ یچون مانند همه اهال. د نشناختیپر نییبه پا لیدر کوتاه اتومبرا که از  يآن ابتدا مرد. بود

:آمد آن با خودش فکر کرد یاو پله ها را دو تا دو تا باال م یوقت. کوتاه به تن داشت

او  یلکند و دایپ یکلیه نیتوانست چن یخورد م یکمتر غذا م یفقط کم ياگر الد. یپیمن چه مرد خوش ت يآه خدا ـ

.ام دهیند یچاالک نیبه ا ینیچ شکریمن تا به حال ن. اش را تماشا کن ينقره ا يها قهیشق ستیآنقدرها هم جوان ن
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از دستش  ریش شهیش. تازه وارد به چشمان او دوخته شد تازه او را به جا آورد یافتنیچشمان آرام و دست ن یوقت بعد

:زده گفت رتیرها شد و ح

بزرگ يآه خدا ـ

:کرد و گفت هیرا برداشت آن را به آن داد و به نرده رو به رو تک شهیوارد ش تازه

.دیآن را به دهان بچه بگذار دیتوان یم فتاده،ین نیپستانک به زم. ندارد یبیع ـ

لغزاند و به خودش مسلط شد و همان طور  شیلب ها انیآن پستانک را م. که سخت گرسنه بود دست و پا زد بچه

:گفت ستینگر یاو را م زیتعجب و طنزآمم یکه با نگاه

. دیشباهت ندار چیاسقف دارد ، ه کیکه انسان از  ياعتراف کنم که شما به تصور دیبا. دیکرد ریعجب مرا غافلگ ـ

تصور در مورد شما  نیا یکردم ول یچاق و مغرور تصور م ییکه باشند آدم ها یاسقف ها را از هر مذهب شهیمن هم

.کند یصدق نم

که واقعاً  یمرخص. هستم یهستم که در مرخص یشیمن فقط کش. دیاسقف بنام کیمرا  دیحال حاضر نبادر  ـ

 یمگ يکه آنقدر برا یاست آن موجود کوچک نیآه ا...دیمرا رالف بنام دیتوان یم نیبنابرا. استحقاق آن را دارم

کنار آن نشست و بچه و  یاو در مبل. همبد اورا به  رشیتوانم ش یم. دیاو را به من بده. مشکل به وجود آورده بود

.ادامه داد رشیهم گذاشته با آرامش به خوردن ش يرو يو کودك با پاها. را از دست او گرفت ریش شهیش

گذاشت؟ نیاسمش را جاست یسرانجام مگ ایآ ـ

بله ـ

.پدر بزرگش است يدرست مثل موها. دیرا نگاه کن شیمن موها يخدا. است یاسم قشنگ ـ
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 یاما فکر م. شود از کک و مک در امان بماند  یبزرگتر م یوقت یکه طفلک دوارمیفقط ام. دیگو یرا م نیهم هم یمگ ـ

.باشد ریامر اجتناب ناپذ نیکنم که ا

 یاما رنگ پوستش کم... ستیچهره اش ن ياز کک و مک رو ياثر نیکمتر یدارد ول ییحنا يهم موها یمگ ـ

.تر است رهیمتفاوت است، ت

خود قرار داد و او را به جلو خم کرد و با شدت  يزانو، رو در رو يبچه را رو. را کنار گذاشت ریش یخال شهیش رالف

.دیپشتش را مال

 وهیمن کامالً با ش نیبنابرا. است کیکاتول يخانه ها میتیاز  دیهم بازد یکیکه به من محول شد،  یفیجزو وظا ـ

 دیمورد بازد ياز مهد کودك ها یکی یکه سرپرست ( )Gonzagueاكمادر گونز. مراقبت از نوزادان آشنا شده ام

.است که باد گلو کند یراه نیآسان تر نیاست که ا یمرا عهده دار است، مدع

.داد لینکته چند آروغ پر صدا و پشت سر هم تحو نیاثبات ا يهم برا نیجاست

.باشد گرانیاز بچه د ریهم که غ دیبا یبچه مگ. معلوم است ست؟یطور ن نیا ،يزیچه چشمان شگفت انگ ـ

!، پدر دیشد یم يطرز فکر شما چه پدر نیبا ا ـ

 فیاز وظا کی چیچون ه دیآنها را دوست داشته ام شا شهیدارم هم يادیخواره ها و بچه ها عالقه ز ریآه من به ش ـ

نشده لیبه من تحم يدشوار پدر

.دیعطوفت زنانه در خود دار کیو  دیهست يالد هیاست که شما شب نینه، به خاطر ا ـ

.رالف به خواب رفته بود زیداد به جبران رفتار محبتآم یبه خرج م يسر رهیکه معموالً لجاجت و خ نیجاست ظاهراً

.دیکش رونیشلوارش ب بیاز ج يگاریبازوانش جابجا کرد و پاکت س انیم ياو را به وضع راحت تر رالف

.کنم یرا روشن م گارتانیمن س د،یپاکت را به من بده ـ
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:گرفت گفت یروشن شده را از آن م گاریکه س یدر حال رالف

.دیکش ینم گاریشما س د،یمتشکرم ببخش یلیکجاست؟ خ یمگ ـ

 يو من او را برا يالد. بر علت شد دیبود و فصل باران هم مز افتهیکامالً بهبود ن مانیاو بعد از زا. ستین نجایاو ا اوه

.و اوائل ماه مارس بر خواهد گشت میاده افرست یچند هفته به مرخص

.گریهفت هفته د یعنی

انگار تمام تصوراتش ناگهان بر باد . را که در چهره رالف به وجود آمد مشاهده کرد  یحالت رییضمن صحبت تغ آن

:و گفت دیکش یقینفس عم. از چهره اش رخت بر بسته بود يرفته و شاد

قبل از سفرم به آتن و . شوم ینم دارشیو موفق به د میآ یبا او ، م یاحافظخد ياست که من برا يبار نیدوم نیا ـ

.حاال

د؟یرو یشما به کجا م ـ

را به عهده گرفته و همان طور  يمونته ورد نالیمرحوم کارد فیورکزه وظا یتیکن يد نالیکارد. کانیبه رم، به وات ـ

من . است شتریهم ب نیاز ا یحت یول. است یفتخار بزرگا. کنم يکه قول داده بود از من دعوت کرده تا با او همکار

.توانم خواسته او را رد کنم یوجه نم چیبه ه

د؟یمان یدر آنجا م یچه مدت ـ

.در اروپا صحبت از وقوع جنگ است. طول بکشد يادیکنم مدت ز یتصور م ـ

ورکزه  نالیدارد و به لطف کارد اجیاحت شیها پلماتیبه همه د سایکل م،یدور هست یاز هر جنگ ایدر استرال نکهیا با

و نقش . کرده اند یکیدست به  یبسته و حساب مانیپ تلریبا ه ینیموسول. اشخاص شناخته شده ام نیمن هم جزو ا

 یکار آسان. دهد یرا با هم آشت سمیو فاش کیکند دو مکتب متضاد کاتول یاست که سع نیا انیم نیدر ا کانیوات
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و زبان . را فرا گرفته ام یونانیکنم و هنگام اقامتم در آتن زبان  یصحبت م یه خوبرا ب یمن زبان آلمان. ستین

 يریفراگ يمن برا) دیکش یآه( هم مسلط هستم  یولیفرانسه و اسپان يزبان ها. آموخته ام ایتالیرا هم در ا ییایتالیا

 ریناگز کانیمقامات وات یکنون تیر موقعکرده ام و د ياستعدادم کامالً بهره بردار نیدارم و از ا يادیاستعداد ز زبان

.مرا به رم فرا خوانده اند

.دینیرا بب یمگ دیهنوز وقت دار دیرفتن ندار الیصورت اگر فردا خ نیدر ا ـ

قبل از سفر رالف او را  دینبا یچرا مگ. آن که فرصت فکر کردن به خود بدهد بر زبان رانده بود یکلمات را ب نیا او

.داشت شیخودش سفر دراز مدت در پ ینیب شیبنا به پ شیکش مخصوصاً که. ندیبب

نبود که  یسرشار بودند و او مسلماً کس یهوش انگریب بشیغر يبایسرش را به طرف آن برگرداند چشمان ز رالف

که او  یلیو مقصود آن را فوراً درك کرده بود و دل. بود یواقع پلماتید کیبله او . کرد ییداستان سرا شیبشود برا

او لحظه  یول. حبس کرده و منتظر پاسخ او بود نهیس رآن نفس د. دانست یم زیسخن کرده بود را ن نیا وادار به ار

.کرد اریسکوت اخت یطوالن يا

و رودخانه مواج  شکرین نیزمرد يبرده بود ، نگاهش را بر کشتزارها ادیبازوانش از  انیطور که نوزاد را در م همان

او با . دهان پر رمز و راز و چانه استوار فیظر ینیپلک، ب یدگیخم. ستینگر یاو را م خمرین یآن با شگفت. دوخت

کرد؟ در کفه کدام ترازو، عشق و هوس،  یجست و جو م درا در خو يزیو چه چ دیشیاند یمنظره به بچه م يتماشا

ه دهان برد و آن مشاهده کرد را ب گارشیاو س. دیچرب یو سرانجام کدام کفه م. دیسنج یرا، م دیو اراده و ام فهیوظ

آن . همان طور خاموش بود قهیحدود ده دق. تفاوت نبود یاو ب نیبنابرا. دیو آهسته نفس کش دیلرز یکه انگشتانش م

مونسون که بر  يدور دست و ابرها يآن که از کوه ها یروشن کرد و به دستش داد و او ب شیبرا يگرید گاریس
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 يرا از رو گاریکه ته س یو در حال دیبا آرامش کش یرا مانند اول گاریدارد، س کرد چشم بر یم ینیسقف آسمان سنگ

:دیپرس یعیطب یافکند با لحن یبه خارج م وانینرده ا

او کجاست؟ ـ

او  م؟یبران شیکه سرانجام آن نامعلوم است پ یرا به راه گرانیکه د میحق دار ایآ. شدیاندینوبت او بود که ب حاال

 زیاو ن. نداشت تیاو هم بر لوك مز ینداشت از جهت ینگران چیمرد ه نیبود و درباره سرنوشت ا یمسلماً به فکر مگ

سد راهش  یزن چیخواست که ه یکرده بود و مانند لوك نم نهکامالً مردا ياش را وقف مبارزه ا یخود زندگ لیبه م

 اهایآن رؤ دیندارند و شا یخارج جز در ذهن او وجود دیاست که شا ییاهایرؤ ریدرگ زیاو ن: با خود گفت. باشد

 نیوجود ا نیبا ا. شد یمالس گم م يسرشار از بو ينداشتند که در فضا شکریاز دود کارخانه ن شتریب یجوهر و غلظت

. رساند یم انیهم به پا ایرؤ نیاش را با ا یزندگ دیکرد و شا یخواست و به خاطرش تالش م یبود که او م يزیچ آن

دوست  شتریب زیرا از همه چ یکه مگ افتی یدر م جیداشت ـ و آن به تدر یکه به مگ یه عشقاو عاقل بود و با هم

به  يا رهیدر جز یگفت که مگ یپس اگر به دروغ م. وبه خاطر ا یانداخت، حت یخود را به خطر نم تیدارد ـ موقع

.کرد یم ياو خوددار است و او ممکن است شناخته شود، مسلماً از رفتن نزد تیبرد که مملو از جمع یسر م

:چرخاند و گفت شیلب ها يزبانش را رو آن

.ماتلوك اجاره کرده است رهیدر جز ییبونگالو. یمگ ـ

کجا؟ ـ

فصل  نیبه عالوه در ا. مانهیانس و الفت و روابط صم يبرا ییجا. گذرگاه پانتکوت يها یکیماتلوك در نزد رهیجز ـ

کس  چیه دینگران نباش) کند  يخوددار زیطنزآم ينکته ا انینتوانست از ب( است  یاز سکنه خال باًیآنجا خلوت و تقر

.دیشما را نخواهد د
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:داد، غرولندکنان گفت یرا به آن م نیجاست یکه به آرام یدر حال او

.است يدواریباعث ام ـ

:رفت گفت یبه طرف پلکان م یوقت

من  دیکن یاشتباه م یشما به کل) زد  یموج م قیعم يبرگرداند ، در نگاهش تأثر يرو يسپس لحظه ا( متشکرم  ـ

قرار  ينخواهم کرد، و هرگز روح او را در معرض نابود جادیا شیبرا يگونه گرفتار چیو ه نمیخواهم او را بب یفقط م

.نخواهم داد

که او  چون قرار بود. دیبه آنجا برو لیکنم که به عنوان مک اون یم شنهادیصورت من پ نیدر ا. و روح خودتان را ـ

.ماند دیدر امان خواه ییرسوا کیهر دو شما از خطر  بیترت نیبد. به آنجا برود زین

؟ دیایاگر لوك به آنجا ب ـ

 یرا م یبودم که آدرس مگ یمن تنها کس. گردد یرفته و قبل از ماه مارس بر نم یدنیممکن است او به س ریغ ـ

.جنابیبه او نگفتم عال يزیمورد چ نیدانستم و در ا

منتظر لوك است؟ یمگ ایآ ـ

:گفت نیغمگ يبا لبخند آن

.من نه يآه خدا ـ

.نیفقط هم نمش،یخواهم بب ینخواهم کرد م جادیا شیبرا یگونه مزاحمت چیمن ه ـ

:پاسخ داد يبه تند آن

تش کمتر ناراح دیمتوقع تر نشان ده یشک اگر خود را اندک یب یول. جنابیموضوع آگاهم عال نیمن کامالً به ا ـ

.کرد دیخواه
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آمده بود تا با تکان دست  وانیبه ا گرید يمانند روزها ی، مگ مودیپ یکهنه راب جاده کنار ساحل را م لیاتومب یوقت

.ندارد اجیاحت يزیبه راب نشان بدهد که حالش خوب است و به چ

، چمدان در دست  یراحت يو کفش ها راهنیملبس به شلوار کوتاه ، پ يو مرد. متوقف شد یشگیهم يدر جا لیاتومب

:زد ادیآورد فر یرا به حرکت در م لیراب که اتومب. شد ادهیاز آن پ

.لیاون يهم آقا نیا ـ

 ییفاصله و در روشنا نیدر ا یحت. گرفت یاشتباه نم لیگاه با لوك اون چیرا ه کاساریرالف دوبر گرید یمگ یول

.نبود لیك اونلو نیا. توانست اشتباه کند  ینه او نم. غروب داریناپد

سرانجام راهش را انتخاب  کاسار،یآمد، رالف دوبر یم شیپ شیرالف به سو. شد خکوبیم وانیا يجا، رو همان

 ییگو. بکشاند یمحل نیبه چن لیتوانست او را با با اسم لوك اون ینم يگرید لیدل چیه. خواست یاو را م. کرده بود

.مغز، قلبپاها، . بدنش از کار افتاده بود يکه همه اعضا

شتافت تا خود را در  یاو نم يچرا به سو!کرد یاحساس نم یجانیه چیپس چرا ه. به طلب ملک خود آمده بود رالف

 شهیهفته تمام تالش نکرده بود که اند کی ایآ. دیکش یانتظارش را م شهیاو رالف بود، همان که هم. آغوشش افکند

خواست او را از  یچرا اکنون که سرانجام م ا،یخدا راچ. نتش کندخدا لعنتش کند، خدا لع. او را از ذهن خود براند

و  نیمبهوت، غرق عرق، خشمگ. شد یدوباره آغاز م زیآه همه چ. آمده نجایحداقل از قلبش دور کند، به ا ایفکرش 

.کرد یشد ، تماشا م یم کیرا که به او نزد یبود و قامت کس ستادهیا يحرکت مانند مجسمه ا یب

:آن که نگاهش کند گفت یفشرده و ب يادندان ه با

سالم رالف ـ

.یسالم مگ ـ
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د؟یداغ چطور يفنجان چا کیبا . دیاوریچمدان تان را ب ـ

 یبا همان خشک زیرالف ن. ختیگر یو نگاهش همچنان از او م. شد ییرایاو وارد اتاق پذ شیشاپیکنان پ صحبت

:جواب داد

.لیبا کمال م ـ

ها  یو فنجان ها و نعلبک ختیر یم يرا در قور یبرق يآب کتر یکه مگ ینیو در ح. ه رفتبه دنبال او به آشپزخان و

چند دانه از آن . را به طرف او دراز کرد تیسکویجعبه ب یمگ. بود شیآورد، سرگرم تماشا یم رونیرا از قفسه ب

ها به  یبا فنجان و نعلبکبه سالن برد و رالف هم  تیسکویرا همراه بشقاب ب يگذاشت و قور یبرداشت و در بشقاب

.دنبالش

طرف و اتاق خواب  کیسالن در وسط ، آشپزخانه و حمام مجاور آن در . بنا شده بود فیرد کیاتاق بونگالو در  سه

 نیمقابل ساحل بود و ا يگریرو به جاده و د یکیداشت که  وانیبونگالو دو ا. سالن قرار داشت گریدر طرف د

 یکیتار. کند یآن که نگاه شان با هم تالق یب کنند،مخالف نگاه  يداد به قسمت ها یه مآنها اجاز يبه هر دو تیموقع

 يصدا د،یوز یبه درون م ییکشو يکه از پنجره ها یولرم مینس یبود ول دهیبا سرعت معمول منطقه حاره فرا رس

.آورد یخود مبر تخته سنگ ها را با  ایدور دست برخورد آب در ياهویبرخورد امواج را بر ساحل، و ه

 یمگ يرالف اکنون نگاهش را به سو. و سکوت همچنان ادامه داشت دندیرا نوش شانیچا يکلمه ا چیگفتن ه یب آنها

سرانجام رالف . شده بود رهیخ دیچیپ ینخل کوچک که باد آن را در هم م کیبه رقص  یو مگ. برگردانده بود

:سکوت را شکست

؟یچه شده مگ ـ
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بار اندوه  ریو دارد ز. تپد یم نهیاحساس کرد قلبش به شدت در س یبود که مگ زیمهرآمو  میاو چنان مال لحن

.زدیانگ یبر م ياز دختر بچه ا یکه پرسش آدم بزرگ ستدیا یاز کار م یمسلط

و او همان دختربچه را دوست داشت نه زن . دختربچه آمده بود  داریاو به د. ندیبود که زن را بب امدهیبه ماتلوك ن او

سرش را  یمگ. ردیرا بپذ یتحول و دگرگون نیرا پشت سر نهاده بود نتوانسته بود ا یدوران بچگ یمگ یاو از وقت. ار

هنوز هم او . شده ریخشمناك ، تحق ر،ینگاه او را جست متح هش،نگا. تکان داد و چشمانش را به طرف او برگرداند

کرد و رالف که نفس در  یم شیاو همچنان تماشا و. زمان متوقف شد. ستینگر یسال ها قبل م یرا به چشم مگ

. یچشمان مگ ایآه خدا. ابدیکه زن را در چشمان روشن و درخشان او باز  ،یحبس کرده بود، ناچار شد، نه مگ نهیس

خواست و با آن که  ینم يشتریب زیرا در سر داشت و چ یمگ دارید ياو هنگام صحبت با آن مولر صادقانه فقط آرزو

 مکتیبر ن. او در سر نداشت و آمده بود که با او صحبت کند و دوستش باشد داریجز د يگرید يهواعاشقش بود 

پنداشت  یم.کرد یبه او اعمال م یوجود مگ ارهکه همو ابدیرا ب يآن جاذبه ا شهیبخوابد و بکوشد ر ییرایسالن پذ

کوچک را به چشم  یاو دشوار بود که مگ يبرا. افتیاز آن را خواهد  دنیآن را کشف کند راه ره انیاگر بتواند بن

که به پرتو چراغ محراب  افتی یم ياما سرانجام موفق شده بود، چون در نگاه او نور. زن با اندام زنانه بنگرد کی

تاکنون، هرگز نتوانسته بود  دارشیلحظه د نیکه از نخست افتی یم يجاذبه ا يرویو در روح و جان او ن ودماننده ب

.ن رها کندرا از آ شتنیخو

او ثبات را هنوز در نگاه او ، در نگاه زن . مانده بود داریهنوز، دست نخورده و پا یافته،مگیکه در جسم تحول  يزیچ

.توانست در برابر جاذبه آن مقاومت کند یو نه م ردیرا بپذ یدگرگون نیتوانست ا ینه م یول. افتی یم

کرد، تا آن که سرانجام  یمانند او داشت و مانند او فکر م ییاهایروخواسته ها و  زین یهمواره پنداشته بود که مگ او

که  یوقت زیگر چه آن زمان ن. بود دهیکش ادیعقده دلش را گشوده بود و خشمش را فر نیهنگام تولد جاست یمگ
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 یماناز آن که جس شتریکه ب يدرد. انگاشته بود اریرا معلول تحمل درد بس یبود، واکنش مگ افتهیآرامش خود را 

را  يلحظه ا قاًیتوانست دق یو م دید یاکنون او را همان گونه که واقعاً بود م.خاست یباشد از اعماق روحش بر م

سال ها قبل رالف در . را ترك گفته و به مرحله بلوغ گام نهاده است یبچگ يایدن شهیهم يبرا یتجسم کند که مگ

رفت که  یآن م میب رایبه او نشان دهد، ز يشتریند توجه بتوا یداده بود که نم حیتوض شیبرا دا،یدروگ ستانگور

 بیغر یکه حالت ینگاه. به او نگاه کرده بود یهر پاسخ يبه جا یقضاوت کنند و مگ يگریمردم درباره اش طور د

که  گریبرگردانده بود و بار د يفوراً از او رو یمگ رایز. ابدیآن را در يدر خود نهان داشت و او نتوانسته بود معنا

او  یکه از همان لحظه مگ دیفهم یحاال م. در چشمانش نبود بیآن حالت غر گریچشمانش به طرف او برگشته بود، د

بعد آن را به  یگذرا نبود که بتواند مانند رالف کم يلحظه ا یمگ يآن بوسه برا. ستینگر یم يگریرا به چشم د

آن  وستهیداده و پ يخود جا کنواختی یزندگ وهیش گرچه رالف توهمات و تصوراتش را در. بسپارد یموشدست فرا

 یرالف م. خواست یزن، با تمام وجودش او را م کیمدت ، به عنوان  نیدر تمام ا یکه مگ یرا با خود داشت در حال

که به  يدر برابر مهر یجسمان اجیاحت یولبوسه خواهان جسم او بود  نیاز همان نخست زیکه او ن رفتیپذ یم ستیبا

موجود  نیا یطفلک مگ یول. احساس کیمختلف  يدو احساس متفاوت، نه جلوه ها. نازل بود يازین او داشت

.توهمات گرفتار نشده بود نیناشناخته، هرگز در دام ا

orestمانند اورست ختیگر یوجود داشت فوراً از آنجا م رهیترك جز يبرا لهیلحظه اگر وس نیا در e(استمداریس 

 يدر برابر ار) را امپراتور اعالم کرد یاتفاق افتاد او پسرش رومولوس اگوستولوس يالدیم 476که مرگ او در  یروم

Eriها ین nyes( بود که بماند تا آن که  نیتوانست و بهتر ا ینم یول) .  گفتند یانتقام م انیبه خدا ونانی ریدر اساط

 یتوانم بکنم ؟ چگونه م یچه م« آوردند  به ذهنش هجوم ادهایگذشته و . به صبح رساند یتمام شب را در سرگردان

او  نم رم،یاو را همان طور که اکنون هست بپذ دیو اگر دوستش دارم با. را جبران کنم؟ دوستش دارم میتوانم خطا
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 شینه مبارزه جانفرسا. نداشت تیاهم زیچ چیه گریاما د» . زنانه اش دوست داشته ام عتیبه خاطر طب شهیرا هم

.الشیام ياراد یح و نه سرکوبحفظ سالمت رو يبرا

مغشوش و در هم  یو جهان ابدی ییرها کسرهیداشت تا  ازین يخفته و فراموش شده جسم ، به تلنگر يروین آنگاه

.شد یکه در آن ذهن تابع جذبه و هوس بود و اراده عقل با اراده جسم منهدم م یجهان. دیبگشا شیرا به رو ختهیر

سر خم کرد و دهانش دهان . را احساس کرد شیرالف فشار دست ها. حلقه کرد را به دور گردنش شیبازوها یمگ

با تمام  یمگ. بود تیواپس زده نبود بلکه همه حضور و واقع يخاطره ا گریکه د یدهان. افتیاو را جست و آن را 

همانند شب،  کیو تار الیس. را تحمل کند او يتوانست عظمت معنو ینم گرید ییگو. فشرد یقدرتش او را به خود م

لحظه را  نیکه رالف انتظار ا یطوالن يچه سال ها. واپس زده یالینافرجام، ام یخاطرات ال،یاز خاطرات و ام یتسلسل

به خود اجازه نداده بود او را  یگرفته بود، آن قدر که حت دهیرا بر وجود خود، ناد یو جاذبه مگ ریاو تأث. بود دهیکش

.کند یزن تلق کیبه عنوان 

نم؟یبب سیتند کیمرا چگونه بار آورده اند که بتوانم در وجود تو . من یاوندا، مگخد آه

مفهوم  ت،ینها یب يجز ابعاد گریاو را در خود غرق کرد تا آنجا که د يهمانند رود الیزمان متوقف شد و س نبض

شود و آرزو داشت که مشخص با او رو به رو  تیماه کیآن که بتواند به عنوان  یکرد ب یاو حس م. نداشت يگرید

 یمگ قتیدر حق. شود لیدرخت به او تبد کی وندیاز وجود خود کند، و مانند پ ییاو را جز شهیهم يسر انجام و برا

 یب. داده بود قلیو ص دهیسال ها او را در روح و جانش تراش. را ساخته بود یاو خود مگ رایز. او ساخته شده بود يبرا

. افتی ینم ییگاه از آن رها چیکه ه ییایرو. او بود نشیگناه او، گلرخ او و آفر یمگ. آن را بداند لیآن که هرگز دل

.که جان در بدن داشت یهرگز تا هنگام
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بچه در خود پناه  کی ،یتصور ذهن کیسال ها او را به عنوان  نیدانم چرا تمام ا یدانم، م یدانم، م یمن، م يخدا آه

به آن  یتیموقع نیدر چن دیچرا با یول. مراحل را پشت سر گذاشته نیا که او سال هاست که یداده بودم در حال

ابم؟ی یآگاه

بشر باشد،  ستیبا یاوست و او نم يسرشت بشر ریمغا ،یکه راه و هدف او در زندگ افتی یکه سرانجام او در م رایز

 انیبود، در م نجایاو ا ریهمه سرانجام، تقد نیو با ا یسرنوشت انسان يواالتر، فراسو تینها یب يزیمرد باشد چ

 یشیآزما نیخداوندا، چرا مرا در بوته چن. انسان کیبود،  ردم کیو او . بازوان او، لرزان از وجود او، از وجود مردش

 ایآ ست؟ین شیب یتوهم قتیدر طلب حق یزندگ ایآ. از آن باشم شیتوانم ، ب یمن بشر هستم و هرگز نم ؟يافکند

کنند؟  یرا انکار م يبشر زیخود باشند که غرا یهست يورا يزیخواهند چ یآنها م ایطورند؟ آ نیها هم شیهمه کش

صورت او در . ستیبازوانش گرفت و به چشمان اشک آلودش نگر انیرا در م یگونه باشند؟ مگ يخواهند خدا یم

او را با  یمگ .دیاز هم گشوده شد و آه کش يکه همانند غنچه ا ستیدهانش را نگر.شد یم دهید يبه دشوار یکیتار

 يا چهیو خود را با پر دیز را به آتش کشیخرقه پره. بود دهیبه بند کش نیشمیابر چکیبسان پ شیپاها و دست ها

.سوخت کسرهیو ... آن افکند يکه سرنوشت او را رقم زده بود، در شعله ها

 یخسته بود اما نم یلیخ زیاو ن که نیبا ا. دیدر کنار او دراز کش اطیبا احت یمگ.فرو رفته بود یقیبه خواب عم او

با خود . بود اریفرصت بس دنیخواب يبرا. ندیرالف را نب گریداشت که اگر به خواب رود د میاو ب. خواست بخوابد

که  نیقادر خواهد بود از ا یابیلحظات کام ایخورد؟ و  دتأسف خواه ایشود چه خواهد گفت، آ داریاو ب یوقت: گفت

شده که سال ها با آن مبارزه کرده بود و او را  میتسل يازیبه ن ایکند؟ آ هیپا گذاشته، توج ریرا ز سایتمام شئونات کل

در . بود دهیاو چقدر رنج کش. از آن لحظه ها متأسف باشد، هرگز یستیبا یرالف هرگز نم. به جدال واداشته بود زین
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داد نهفته  یکه او را آزار م یدر رنج عدالت ینوع ییگو. کرد یلحظات رنج او را همانند درد خود احساس م یبعض

.بود

 دهیبخش یگرما م یبه مگ یکرد که از کودک یرا منعکس م ياش همان مهر یو چشمان آب. شد داریاز خواب ب رالف

که  دیشیاند یرالف م. زد یدر نگاه رالف موج م یروح ینوع احساس درماندگ کیاما . داد یاش معنا م یو به زندگ

و خلوص افزون  تیمیلحظه ، صم نیلحاظ ا کیو از . نگشوده بود دهیزن د کیخود در کنار  یندگگاه در طول ز چیه

.یو وابستگ یاحساس وندیاز پ ينشانه ا. ، در خود نهان داشت ياز هم بستر يتر

رها  تازه يآزاد کیخود را بر بال  يآفتاب، لحظه ا ریز اهانیو گ ایسرشار از عطر در ییهمانند هوا الیسبک و س او

که در  افتیو در نیخون یبعد از آن همه مبارزه، احساس صلح پس از جنگ ،ییپس از رها ش،یاحساس آسا. کرد

مهلک  يمن، من تو را به نبرد یمگ. است دتر و آرامش بخش تر از نبر نیریچقدر ش میتسل یعاطف يچالش ها

تا  یتو در راه من قرار گرفت. در هم شکستممنم که  نیبلکه ا يشد رانیکه و يتو نبود نیکشاندم اما در فرجام ا

 یکی( فریخواستم مانند لوس یمن م. مانند من چقدر خودخواهانه و اشتباه بود یشیکش انهیکه غرور پارسا ینشان ده

Luciتیحیدر مس طانیش یاز اسام f er سرافکنده  فریو همانند لوس ابمیدست  زمیو غرا عتیطب يورا يزیبه چ (

.شدم

کارسون، ببالم اما هرگز خشوع  يام با مر ییقبل از آشنا یدستیته یاطاعت و حت ،ییتوانستم به پارسا یتاکنون م من

کنم  یفکر م یشد، چون گاه ینبود بار من سبک تر م زیعز میخداوندا اگر او آنقدر برا. را نشناخته بودم یو فروتن

.دارد یاست که عشق تو بر من روا م یاتاز مجاز یخشب دیهم شا نیعشق است و ا نیکه آن محبت فراتر از ا

:کرد به زمزمه گفت یدر خود احساس م يزیبه گفتن چ يدیشد اجیکه احت رالف

.کردم یکردم و بعد صبحانه را درست م یشنا م یرفتم اول کم یاگر حوصله داشتم م ـ
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.اش احساس کرد نهیرا بر س ینقش لبخند مگ او

.ستیطرف ها ن نیکس ا چیه يندار ویبه ما اجیاحت. کنم یبرو من صبحانه را آماده م ـ

(به خود داد یو کش و قوس دیپر نییاز تخت خواب پا(  یبهشت واقع کی ـ

.گرفت کیآن را به فال ن دیبا يفوق العاده ا يچه هوا ـ

تش را دراز و دس ستادیرالف در آستانه در ا. از هم اکنون ، به خاطر آن که او بستر را ترك کرده بود  ییجدا رنج

.کرد

.کرد میصبحانه را آماده خواه يبعداً دو نفر ؟ییآ یبا من م ـ

.کاست یم شیاز گرما یتابستان میگرم که نس یآفتاب. به حالت مد و صخره ها در آن شناور بود ایدر آب

:گفت ستینگر یکه اطرافش را م یدر حال رالف

.کنم یرا کشف م ایکنم تازه دن یاحساس م ـ

تر و  زیشگفت انگ یصبح آفتاب نیکرد و به نظرش ا یاو خود را مقصر احساس م. را در دست گرفت دستش یمگ

 يایدردآلود، زمان بر فراز دن ینگاه. رالف به او چشم دوخت. گونه شب گذشته بود ایرو تیتر از واقع یدرك نکردن

.تفاوت متوقف شده بود یب

.شهیهم يما و برا يلق به ماست فقط برامتع ایدن نیا. یآن را کشف کن یتوان یچطور م ـ

:دیصرف صبحانه رالف پرس هنگام

است؟ یلوك چگونه آدم ـ

:و سپس گفت دیشیاند يخم کرد لحظه ا ییسرش را به سو یمگ
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در آن زمان من هنوز عادت نکرده  رایز. ستین هیکردم ، به تو شب یآنقدرها هم که در آغاز تصور م ياز نظر ظاهر ـ

در هر حال . از وجود تو در خود داشت يزیبود که او چ نیازدواجم با او ا لیکنم دل یفکر م. چشم بپوشمبودم از تو 

که زن  ستین یمحسنات ایاش  یمقصودم ارزش و مهربان. بود تربه گرانیاز د یلیبه ازدواج داشتم و او خ میمن تصم

او هم به زن . او هم مانند توست دیجز آن که شا. علت آن را بدانم قاًیمشکل است که دق میبرا. کند یها را جلب م

.ندارد اجیاحت

:شکلک در آورد و گفت رالف

؟ینیب یطور م نیتو مرا ا ایآ ؟یمگ یکن یطور قضاوت م نیدرباره من ا ـ

 اجیاست که شماها احت نیکنم، مشابهت تو و لوك ا یفکر م یبله، و هرگز نخواهم دانست چرا، ول میصادقانه بگو ـ

.زن یبه هست یواقع ازین از،ین یول. زنم یمن فقط از هم بستر شدن با زن حرف نم. دیپندار یضعف م یرا نوع به زن

.یستیموضوع چطور از ما متنفر ن نیبا دانستن ا ـ

:بر لب آورد زیترحم انگ يشانه باال انداخت و لبخند یمگ

 نیارد و مسلماً از آن رنج برده ام، اما اوضاع همند میبرا یتیاهم چیموضوع ه نیکنم که ا یآه رالف من ادعا نم ـ

کشاند وگرنه  یهمانند تو و لوك م یمرا به طرف مردان ازهاین نیدارم و ظاهراً ا ییازهایاست و در هر حال من هم ن

من معتقدم که در هر . کردم یخوب و مهربان و ساده همانند پدرم ازدواج م يو با مرد. شدم یهرگز گرفتارتان نم

.است ادتریخصلت ز نیدر تو و لوك ا یول.از سامسون وجود دارد  يزیچ يمرد

:نکرد لبخند زد و گفت رشیحرف او دلگ نیا

.من يدانا یآه مگ ـ
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وضع برادرانم را در  یول یدان یخودت م ستمین یآگاه ادیمن آدم ز. است تیفقط درك واقع. ستین ییدانا نیا ـ

 یآنها به طرز وحشتناک. ابندیخود ب يدوست دختر برا یحت ایازدواج کنند و من شک دارم که آنها هرگز  ر،ینظر بگ

 یسلطه مادرمان م ریوحشت دارند و همان طور ز شدتواند بر آنها داشته با یزن م کیکه  يریمحجوبند و از تأث

.مانند

 یاز شکوه خاص زین یتابستان دیشد يباران ها یحت. شدند یشب ها م نیگذشتند و شب ها جانش یهم م یاز پ روزها

.گوش فرا داد یروانیش يقطره ها بر رو يبارش آن پرسه زد و به صدا ریشد در ز یبرخوردار بود و م

 يزدند بر شن ها یقدم م رهیشد آنها در جز یآفتاب ظاهر م یوقت. گرم و نوازشگر بود دیکه همچون خورش یباران

.آموخت یشنا کردن مکردند و رالف به او  یم ی، آب تن دندیغلت یساحل م

تک تک خطوط چهره اش  دیکوش یکرد و م ینگاهش م قاًیعم ستیدانست او متوجه ن یوقت ها ، که م یبعض یمگ

 ختهیدر آم شیمو اهیس يها که با حلقه ها قهیشق ينقره ا ياش، دهان و تارها ینیرا در ذهن حک کند، چشمان او، ب

مملو از  یگشت نگاه یبر م شید را حفظ کرده بود و اگر رالف به سوکه تناسب خو يرومندیبودند و قامت بلند و ن

کرد که آن را  یتصور م ای. افتی ینگاه او را در م یضمن امیپ یمگ. کرد یبه او عطا م نیخاموش و اندوهگ يدرد

 گرید نه دیشا. که بر دوشش بود باز گردد يا فهیو به وظ سایآنجا را ترك کند به کل یستیبا یاو م. درك کرده

.شناسند یراه را م يها يو بلند یو سقوط کرده اند پست دهیکه لغز یکه تنها آنان. گذشته هیروحهرگز با همان 

شن ها  يو مرجان ها را به رنگ طال کرده بود، آن دو رو دهیبخش نیخون یرنگ ایروز که غروب آفتاب به در کی

:برگشت و گفت یمگ يرالف به سو. بودند دهیدراز کش

.قدر بدبخت نیا ایقدر خوشبخت نبوده ام ،  نیهرگز ا ،یمگ ـ

.دانم رالف یم ـ
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همه به  نیو با ا يندار یبه خصوص زیچ چیتو ه یاست که تو را دوست دارم؟ مگ نیا يبرا ایآ. کنم یبله تصور م ـ

شد عشق من به  یمهرگز باورم ن. احساس را داشته ام؟ امکان دارد نیمدت ا نیدر تمام ا ایآ. یستین هیکس شب چیه

.یدوستت دارم مگ. بکشاند نجایمرا تا ا يزیون ییطال يموها

؟يبرو یخواه یم ـ

.است)  ایتالیدر ا ينام بندر )Genoaعازم جنوا ندهیمن هفته آ یکشت. فردا ، مجبورم بله

جنوا؟ ـ

.نمدا یعمرم، نم هیبق يبرا دیشا ،یطوالن یمدت زمان يبرا. بروم به رم دیبله من با ـ

لوك را ترك . روم  یمن م. است انیبه پا کینزد زیمن ن یمرخص. کنم نگهت دارم یم ینگران نباش رالف من سع ـ

.باز خواهم گشت دایخواهم کرد و به دروگ

ست؟یما اتفاق افتاده؟ به خاطر من که ن نیکه ب يزیبه خاطر چ. یاوه مگ ـ

:کرد دیاز سر ترحم به دروغ تأک او

 اجیخانه احت کیخانواده و  کیمن به  یول. کند یندارد و کمبود مرا ابداً احساس نم اجیلوك به من احت .البته که نه ـ

 یسقف ریدر ز نیکه جاست ستیعادالنه ن. خواهد کرد نیمرا تأم ازین نیا دایپس دروگ نیکنم از ا یدارم و تصور م

بزرگ شود و بداند که در  یبه حد کاف یوقت نیستجا. اند رفتهیذخدمتکار پ کیبزرگ شود که در آنجا مرا به عنوان 

را هرگز  یخانوادگ طیمح نیمسلماً او ا. کند ینظر نگاه م نیکند مرا به هم ینم یزندگ يعاد یخانوادگ طیمح کی

باز  دایبهتر است به دروگ نیبنابرا. انجام دهم شیبرا دیآ یآنچه از دستم بر م ستیبا یمن م یول. نخواهد شناخت

.گردم

.نامه خواهم نوشت تیبرا ـ
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 یدارم؟ نه من نم ازیمن به نامه ن میهم بوده ا يبعد از آنچه که ما برا یکن یفکر م. کار را نکن نینه بخصوص ا ـ

 میپس برا. فتدیب یتواند به دست افراد نا مطمئن یتو م ينامه ها. دیایب شیتو پ يبرا یناراحت نیخواهم کوچک تر

از هم  یول. ییایب دایبه دروگ دارید يخواهد بود که برا یعیبط يامر ،یبازگشت ایسترالبه ا ياگر روز. سینامه ننو

حق  سایکه من بر کل استیفقط دو محل در تمام دن یخوب فکر کن میقبل از تصم دیرالف تو با میگو یاکنون به تو م

.دایدر ماتلوك، و در دروگ نجایا. تقدم دارم

:را نوازش کرد وانشسیو گ دیخود کش ياو را به سو رالف

 ییهرگز از وجود تو رها گریمن د. شدم یکردم و هرگز از تو جدا نم یبود که با تو ازدواج م نیمن ا يآرزو ،یمگ ـ

طور  نیا دیو شا. میخودمان را عوض کن میتوان یما هرگز نم یول. بودم امدهیکاش هرگز به ماتلوك ن. افتینخواهم 

 نجایناشناخته بودند و اگر به ا میبردم که تا به حال برا یاز وجودم پ تم،یشخصاز  ییمن به گوشه ها. بهتر باشد

.با آن را نداشتم ییارویبودم هرگز فرصت رو امدهین

.فراموش مکن. دوستت خواهم داشت شهیدوستت داشته ام و هم شهیدارم، هم دوستت

 یا حوصله منتظر ماند که آن دو با هم خداحافظو ب. شد شیدایبار از هنگام ورود رالف ، پ نیاول يصبح راب برا فردا

بود و قبل از او آنجا را  دهیکه شوهر بعد از زن رس لیدل نیبه ا. زوج تازه ازدواج کرده نبودند کی نهایمسلماً ا. کنند

را  گریهمد یول. بود نگاه شان کرد یزن و شوهر بودند فقط کاف هاعاشق و معشوق هم نبودند ، آن. کرد یترك م

را  ییزناشو یکه اغلب زندگ يزیچ اد،یز یهم دوست داشتند مثل او و زنش با تفاوت سن یلیت داشتند و خدوس

.کند یم داریپا

.یخداحافظ مگ ـ

.خداحافظ رالف ـ
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.مواظب خودت باش ـ

.طور نیبله تو هم هم ـ

را که بر گردنش  ییرالف دست ها یوقت یول دیناخواسته او را در آغوش کش یمگ. خم شد دنشیبوس يبرا رالف

که  یشد و در حال لیاو سوار اتومب. حلقه شده بودند از هم جدا کرد، دست ها را به پشتش برد و همان جا نگاه داشت

آن که سر بر گرداند و بونگالو را  یب ستینگر یم روبه رو به  ماًیمستق نیماش شهیگرفت او از ش یراب دنده عقب م

که در حماسه هومر از او سخن  ونانی ریاورفه از اساط )Orpheeافسانه اورفه از يزیراب که هرگز چ. نگاه کند

دانست با خود  ینم) به قعر جهنم رفت  سیدیهمسرش اور افتنی يبرا ياو برا وپ،یرفته است فرزند آپولون و کال

:دیشیاند

.است يرفتار نیقادر به چن يکمتر مرد ـ

 یهنگام خداحافظ. دندیرس عیو به اسکله وس. شدند رهیجز يار آن سوپرده باران رهسپ انیدر سکوت و از م آنها

. بود دهیند نیو آن گونه غمگ یآنقدر انسان یاو هرگز چشمان. خود را برانداز کرد يچهره مشتر یراب با شگفت

.کاسار رخت بر بسته بودیاز نگاه اسقف رالف دوبر شهیهم يبرا یافتنیغرور و نخوت دست ن

 یهمان مگ یبله مگ. او را از دست خواهد داد يبرد که به زود یباز گشت آن فوراً پ ملهوشیه هب یکه مگ یهنگام

...آن چنان متفاوت یبود ول

به نفع  زیفکر کرد به هر حال سرانجام همه چ یماتلوك چه بود ول رهیدانست هدف اسقف از رفتن به جز ینم او

را که  یتنها اکنون، ارزش ییرا در آغوش گرفت که گو نیآنچنان جاست یمگ. و وقتش هم بود . بوده است یمگ

خواند  یم ییالال شیگرفته بود و برا غوشکه موجود کوچک را در آ یاو در حال. کرد یاو داشت درك م يطفلش برا
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در  يکه آن احساس کرد اشک شاد جانیآنچنان زنده، درخشان و پره ینگاه. کرد ینگاهش با چشمان آن تالق

.دهچشمانش حلقه ز

.شما تشکر کنم آن ياز محبت ها یتوانم به حد کاف یمن هرگز نم ـ

چه؟ يآه برا ـ

من لوك را ترك خواهم کرد و  انیجر نیکه پس از ا دیزد یشما حدس م. دیکه رالف را نزد من فرستاد نیا يبرا ـ

داشتم  میمن تصم. داشته من چقدر ارزش يکار شما برا نیدانست ا دیشما هرگز نخواه. بابت ازتان متشکرم نیاز ا

.کنم یگاه آنجا را ترك نم چیگردم و ه یبر م دایاکنون به دروگ یول. با لوك بمانم

شما  يهر دو يبرا یول. تنگ خواهد شد یلیخ نیجاست يمتأسفم و بخصوص دلم برا اریمن از رفتن شما بس ـ

.به شما نخواهد داد یبا ارزش زیلوك هرگز چ ،یخوشحالم مگ

او حاال کجاست؟ دیدان یم ایآ ـ

.ندیچ یم شکریگام ن نیا یکیبرگشته و در نزد شکریبله از کارخانه ن ـ

...مجبورم یمشکل است ول میامر برا نیداند چقدر ا یخدا م. بروم و با او صحبت کنم دنشیبه د ستیبا یمن م ـ

؟یچ ـ

.آن من مطمئنم. را حامله شدم نیجاست داشتم که یرا وقت یاحساس نیکنم که حامله شده ام و چن یمن احساس م ـ

:ندیب یاست که او را م يبار نینخست ییکه گو ستینگر یم یبه مگ يطور آن

.دیکن یاشتباه م دیمن شا يآه خدا ـ

:گفت دکنانیسرش را تکان داد و تأک نانیبا اطم یمگ یول

.کنم یآن را حس م یاوه نه، من حامله ام و به خوب ـ
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:غرولندکنان گفت آن

.دیبه خطر انداخته ا يتان را بد جور تیآه پس موقع ـ

از آن خود  شهیهم يتوانستم رالف را برا یدارد؟ من که هرگز نم ییچه معنا دیدان ینم. دیاوه آن ، درست نگاه کن ـ

و با چنان  دیخند.( مال من است شهیتا هم گریاو د. اما حاال او مال من است. دانستم یرا م نیاز همان آغاز هم ا. کنم 

. (بود دهیاو همچنان ساکت در آغوشش آرم یول فتدیب هیبچه به گر دیبچه را به خود فشرد که آن ترس یحرارت

 یاز او که نسل به نسل به زندگ یبخش. نخواهد داشت یهرگز به آن دسترس سایاز رالف را دارم که کل یمن قسمت ـ

.گرفت امر توسط من صورت خواهد نیو ا. ادامه خواهد داد 

 یخواهد داشت که آنها به نوبه خود صاحب پسران يگریپسر، پسران د نیو ا. مطمئنم که بچه پسر خواهد بود رایز

 یکنم حت یدوست دارم و فکر م یمن او را از ده سالگ. را با سالح خودش شکست خواهم داد  سایمن کل. خواهند بود

فرزند ... ستیکه جسم او متعلق به من ن ستیگر مهم نید. بودزنده باشم باز هم عاشق او خواهم  گریاگر صد سال د

...اوست و از آن من خواهد بود متعلق به من ریاو تصو

:شد و فقط گفت میتسل آن

.یآه مگ ـ

از پوالد را  يانگار تکه ا یول. آرام و با لطافت. شد یشگیهم یو او دوباره مگ. فروکش کرد جیبه تدر جانیو ه شور

که از فرستادن رالف  دیپرس یم شیآن اکنون محتاطانه از خو. بود افتهی اریاده بود، و قدرت تحمل بسدر خود پناه د

. نبود  ینه باورکردن. کند رییتغ نیچن نیا یممکن بود کس ایآگرفته؟  يا جهیماتلوك چه نت رهیبه جز کاساریدوبر

از فوالد را  يتکه ا یدر واقع مگ. شد ینم کس متوجه آن چیچنان پنهان که ه یدر وجود او بود ول شهیحس هم نیا

.در خود پنهان نداشت بلکه خود از فوالد ساخته شده بود
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.يرا به خاطر بسپار يزیخواست چ یدلم م يبه من عالقه دار یاگر کم یمگ ـ

:گفت. فرو افتادند يبر چشمان خاکستر یمگ يها پلک

.کنم یم یسع ـ

مرا مجذوب  شهیهم میقد ونانی يافسانه ها ژهیبه و. را مطالعه کرده ام يالد يکتاب ها شتریسال ها من ب یط ـدر

 یانسان تیموقع چیدارند و ه یلی، تحل ياز آالم و احساسات بشر کیهر يها برا یونانیگفته شده که . خود کرده اند

.نگفته باشند یدرباره اش سخن سندگانیکه نو ستین

.ه امرا خواند يالد يمن هم کتاب ها. دانم یم ـ

عقل و  يارهایگناه در برابر خداوندان، فراتر از مع نیها معتقدند که بزرگ تر یونانی. باشد  ادتی دیخوب پس با ـ

گونه مورد عشق واقع شود، آماج خشم و حسد  نیا یکه اگر هر کس ندیگو یآنها م. است دنیمنطق عشق ورز

گونه آموخت که  نیشود ا یداستان م نیاز ا یمگ. کننداو را نابود  یشود و بسا که در عنفوان جوان یخداوندان م

.در برابر خداوند است انیعص یگناه، نوع یکران ، نوع یعشق ب

 یحرمت یو ب ثیگونه تلو چیعشق من به فرزند رالف ه یول. همه لب کالم است نیآن ا... در برابر خداوند  انیعص ـ

ـ . دوست خواهم داشت دیورز یمقدس به فرزندش عشق م میکه مر یمن او را با خلوص. به مقدسات در خود ندارد

.نابود شد یدر عنفوان جوان مداشت چه بود؟ او ه حیکه او نسبت به مس یفرجام عشق یول ،یمگ

.را در گهواره اش گذاشت نیجاست یمگ

. ندش را خواهم داشتفرز یول اورمیتوانم رالف را به دست ب یمن نم. اتفاق خواهد افتاد فتدیاتفاق ب دیکه با يزیچ ـ

گذشته  میسه سال و ن نیدر ا زیچ نیدشوارتر. ام آن افتهی یهدف میآه سرانجام در زندگ... کنم که یمن احساس م

و با  متیبچه به هر ق نیمن از ا) روشن، گشوده شد  ناگهان يلبانش به لبخند( ام هدف نداشت  یبود که زندگ نیا
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گاه نتواند او را از  چیلوك ه یکس، حت چیاست که ه نیراه ا نیگام در ا نیتمام وجودم مراقبت خواهم کرد و نخست

 لوكبار با  نیآخر يرنج من موضوع هم بستر شدن برا نیحاال مهم تر. که قادرم به او ببخشم محروم کند یتنها اسم

من به  یدان یم.شدم یهم بستر م طان،یبا خود ش یبه آن تن در خواهم داد چنان که اگر الزم بود حت یول. است

 ایآ) برگشت و گهواره اش را به حال خود رها کرد. ( نمیهرگز لوك را نب گرید دوارمیباز خواهم گشت و ام دایدروگ

.آماده است همانانیم ياتاق برا يهمواره تعداد دایدروگآمد در  دیخواه دایما به دروگ دنید يبرا يشما و الد

را  نیبزرگ شدن جاست میخواه یو من م يالد. آمد میشما خواه شیپ دیکه شما بخواه یبار تا موقع کی یسال ـ

.مینیبب

. دیبخش یو توان م روین یفرزند رالف به مگ شهیرفت، فقط اند یم شیگام پ نیا يکه قطار کوچک به سو یحال در

بار، بزرگ  کی يکه در رحم خود داشت مطمئن نبود هم بستر شدن با لوك را ولو برا ياگر از موجود زنده ا یمگ

او . بندد مانیپ طانیبا ش یحاضر بود که حت الفبه خاطر فرزند ر یول. دانست  یبه خودش ، م انتیگناه و خ نیتر

شد، اما او نقشه اش را با دقت طرح کرده بود و  یانجام نم یگونه امور به آسان نیا یدانست که از نظر علم یخوب م

باهوش، به  اریبس يالد. را از او پنهان کرد يزیشد چ یکرده بود و نم شیاریراه هم نیدر ا زین يآن که الد بیعج

هر . کرد ییاو را راهنما يتکان داد و به طور مؤثر يسر سته،یرا با اندوه نگر یاو مگ. بود کیبه آن نزد یلیخ هعالو

سبب با  نیهم شناخت به یرا م يبشر عتیاز آن طب شتریاو ب یول اوردین انیبه م یحرف یمگ یچند از هدف اصل

:داد حیتوض شیظرافت برا

بهتر . دیاز او جدا شو دیکه قصد دار دییگردد به او بگو یباز م ینیچ شکریلوك خسته و کوفته از ن یوقت دیشما نبا ـ

است که هفته قبل  يا کشنبهی ایموقع شنبه شب  نیبهتر. دیموضوع را مطرح کن نیروز که سرحال است، ا کیاست 

نزد  يآشپز گروه است و آن را هنگام کارآموز نیبهتر او ندیگو یم. گروه را به عهده داشته است ياز آن او آشپز
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شد  یم. دیکه در آشپزخانه سرحال و با نشاط است با او رو به رو شو یوقت دیپس با. گرفته ادی یها به خوب نیپشم چ

آن که مانند گذشته رنگ  یاو ب. شد یسرخ م زیهر چ دنیرا پشت سر گذاشته که از شن یدوران یحدس زد که مگ

.ستینگر یم يبه الد رهیشود خ نگبه ر

گروه را عهده دار خواهد شد؟ يلوك چه موقع آشپز دیدان یشما م ایآ يالد ـ

:گفت یبا لحن پر نشاط يالد

 نخانههمایاسمش را در دفتر م یغروب بود مگ کینزد. کنم که خبر به گوش مان برسد یم يکار دیآه نگران نباش ـ

از داشتن مغازه  یشمال نزلندیکوئ يتمام شهرها. بود گرید يمناسب تر از جاها یثبت نام کرد، که ظاهراً مکان نگامیا

چمدان کوچکش را در اتاق گذاشت  یمگ. دیبال یخود م هدر گوشه و کنار هر محله ب خانهیو م یمشروب فروش يها

آمده بودند و راهرو مملو از  نگامیبه ا ینیمسابقات تمر يوه براگر کی. هتل رفت يتلفن به سرسرا افتنی دیو به ام

که سرانجام به تلفن  یوقت. کردند یاو چند قربان صدقه نثارش م دنیکه به محض د. و مست بود انیعر مهیمردان ن

مه با ه یمگ یول. بود ختهیبا وحشت آم زیماجرا همه چ نیدر ا. دیلرز یکرد از شدت ترس داشت م دایپ یسترسد

 پیکه اک ردیکه احاطه اش کرده بودند سرانجام توانست با مزرعه براون تماس بگ نگامیمستان ا يها ییمتلک گو

آمده  نگامیاو به ا دارید يدهند که زنش برا برخ لیو از آنها خواهش کرد به لوك اون. کردند یلوك در آنجا کار م

کرد و منتظر  یبود، او را تا اتاقش همراه دهیاش را د يهتل که ترس آشکار مشتر ریپس از تلفن زدن ، مد. است

.را دو دفعه در قفل بچرخاند دیماند تا کل

به طرف  افتیبه محض آن که توان راه رفتن . دندیلرز یسست شده و م شیکه پاها یداد در حال هیبه در تک یمگ

 يبود و ندا دهیشینقشه اش اند يدر تمام مدت سفر او درباره اجرا. آن انداخت يتخت خواب رفت و خود را رو

در  یقبل از زندگ. واهمه نداشته باش زکنندهلحظات مشمئ نیو از ا شیاندیبه فرزند رالف ب: گفت یبه او م یدرون
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قلمرو  نیاش در ا ییبه توانا ادینخوانده بود و هنوز هم با وجود مطالعه، ز ییدرباره دلربا یاو هرگز کتاب ملهوشیه

.داد یبه آن تن در م ستیبا یبه فرمان سرنوشت، م ایگو یول. مطمئن نبود

از آن به فکر  شتریب یول دیسوخت که آنچه را که از لوك در دل داشت به او بگو یم يلحظه ا يدر آرزو یمگ

آن همه  دنیآمد ، از د همانخانهیکه حدود ساعت نه لوك به م یوقت. همراه فرزند رالف. بود دایبازگشت به دروگ

که  ییمشروب شان خم شده بودند و آنها يها وانیل يآنها مست بودند و رو شترینخورد چون ب کهیا آدم در آنج

درست حدس زده بود در  يالد. آبجو توجه کنند يها وانیجز ل يزیهنوز سرپا بودند، مست تر از آن بودند که به چ

را به او رسانده بود او ظرف ها را  یمگ غامیکه پسر براون پ یوقت. لوك سرحال و بشاش بود ،يهفته آشپز انیپا

 یبرود و آمدن مگ نگامیبه ا یشرکت در جشن يبرا گرانیم داشت با دوچرخه به اتفاق آرن و دیشسته بود و تصم

.مطبوع بود یاو تنوع يبرا

کرد با همسرش هم  یهوس م یگاه یجسم یکرد که با همه خستگ یبعد از سفرشان به آترتون تعجب م لوك

 ملهوشیاز رفتن به ه دیشیاند یم! یدرباره کانون گرم خانوادگ یشگیهم يکه به شعارها نیاما هم. بستر شود

شانس آورد که بعد از  نگامیوقت آمدن به ا. آمده بود دارشیبود که به د یخود مگ نیاما امروز ا. شد یمنصرف م

 گریآمد د یم همانخانهیش به طرف مبا دوچرخه ا یهمه وقت نیبا ا. و سوارش کرد دیرس یونیرکاب زدن، کام یمدت

از آن  يا لهیکرد تا به هر وس یم یسبب سع نیو به هم دیترس یلوك از بچه دارشدن م. نداشت جانیچندان ه

 یکم ستاد،یآب شده و پر از حشره و مگس مرده بود ا يکه پر از شکالت ها غازهم کی نیتریدر کنار و. کند زیپره

:چه کند؟ با خود فکر کرد. انداخت را باال شینگاه کرد و شانه ها

به در  يضربه ا یوقت. شد یدفعه پسر م نیا دیبه وجود آمد خب شا يبعد هم تازه اگر بچه ا. امشب است نیهم ـ

:شد کیاز تخت خواب فرود آمد و به در نزد د،یپر شیاز جا یعصب یاتاق زد ، مگ
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ه؟یک ـ

.لوك ـ

با دقت در را دوباره قفل کرد و به . تا لوك داخل شود دیو خود را کنار کشدر را باز کرد  يرا چرخاند، ال دیکل یمگ

جلو رفت و دست او را . دیرس یبه نظر م باتریز شهیاز هم. کرد  یرا نگاه م یاو هم مگ. لوك مشغول شد يتماشا

.گرفت و به طرف تخت خواب برد

آفتاب را  يچند لمس آن پوست آفتاب زده، گرما هر. کلمه با هم حرف نزده بودند کیاما آنها هنوز  دیفرا رس روز

 ازهیبه خود داد و خم یلوك کش و قوس دید یم یافتنیدست ن یبیرا به طور عج یمگ نکیا. بود دهیدر تن لوك تاب

:دیاش را صاف کرد و پرس نهیو س دیکش يا

؟یمگ يآمد نگامیخوب چه شد که به ا ـ

دوباره تکرار  یعصب یلوك اندک. به او نگاه کرد  ریاز نفرت و تحق زیگشوده و لبر یسر برگرداند و با چشمان یمگ

:کرد

؟يآمد نجایچه شد که به ا ـ

هر . پاسخش را بدهد یخواست حت ینم گریانگار د یفقط همان نگاه ثابت، خصمانه و زهرآلود، مگ. دینشن یپاسخ

:زد و گفت ياما سرانجام لبخند. دیرس یمسخره به نظر م یکه گذرانده بود کم یرفتار آن هم بعد از شب نیچند ا

.برگردم دایخواهم به دروگ یآمده ام به اطالعت برسانم که من م ـ

:دیکند و پرس ینم یباورش نشد، بعد با دقت به او نگاه کرد و متوجه شد که او شوخ يلحظه ا لوك

چرا؟ ـ

.چه خواهد شد ينبر یدنیقبالً به تو گفته بودم که اگر مرا به س ـ
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:نبود هودهیلوك ب عجبت

چهار هفته در آترتون . قبل است بعد از آن من تو را به مسافرت بردم يموضوع مربوط به ماه ها نیمگ، ا یول ـ

.هم ببرم یدنیتوانستم تو را به س ینم گرید. گران تمام شد یلیخ میبرا یدان یکه خودت م میبود

:خشمناك گفت یبا لحن یمگ

داند چقدر  یخدا م یدرست است که بار اول من حامله بودم ول ،يرفته ا یدنیتو دو بار به ساز آن موقع تا به حال  ـ

.را با تو به مسافرت بروم هیخواست در موسم باران، ماه ژانو یدلم م

.بزرگ يآه خدا ـ

:آرام تر ادامه داد یبا لحن یمگ

سفر من به  يبرا ره،یست و تو از چند لتو اریمن در اخت ییدارا رهیهزار ل ستیب. لوك یهست یسیچه آدم خس ـ

.یزن یتو و آن پولت حالم را به هم م. يکرد غیدر ،یدنیس

:داد زد لوك

.کنم یبه آن اضافه م يدر بانک است و هر هفته هم مقدار یشاه نیمن به آن پول دست نزده ام و همه اش تا آخر ـ

گاو طال  کیآن را مانند  یخواه یماند تو فقط مهم آنجا خواهد  شهیطور است در بانک است و هم نیبله هم ـ

 یسگ کمتر توجه م کیکه به زن و بچه ات هم از  یهست یو آدم مزخرف سیکن لوك تو خس قیتصد. یپرستش کن

 یبو، ب یخوشگل ب کیخودخواه،  آدم کیتو .شان اجاتیتا چه رسد به احت ست،یمسأله ن تیو وجود آنها برا یکن

مخصوصاً پس از  یکه مگ نیا. دیبگو يزیخواست چ یو لرزان م دهیلوك رنگ پر .یپس فطرت کیو  ت،یخاص

با خود فکر . کرده بود جیاو را گ یمگ يافتراها. آمد یم بیبه نظرش عج زد،یاش برخ هیبا او عل یگذراندن چنان شب
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ا که در پشت ر ییتوانست هدف ها یهرگز نم چارهیکه ب یدر حال. هاست زن بیعج يهم از آن شگردها نیکرد ا

:گفت میو تسل يدیو ناام رتیبا ح ختهیآم یسبب با لحن نیبه هم. ابدینهفته بود، در داتیتمه نیا

 چیبوده ام، ه یتواند ادعا کند که من آدم سنگدل یکس نم چیه. با تو نداشته ام واقعاً نه ي، من هرگز رفتار بد یمگ ـ

.يا داشته یکاف يخوب و گرما يمناسب و غذا يتو جا. کس

:دیحرفش را بر یمگ

 دهیچه فا)  دیسرش را تکان داد و خند( قدر گرمم نبوده نیا یحرف تو موافقم چون هرگز در زندگ نیبا ا. اوه بله ـ

.زنم یحرف م واریدارد، انگار دارم با د

.یمگ میرا بگو نیتوانم هم یمن هم م ـ

:شد گفت یهمان طور که از تخت خواب دور م یمگ

اگر تو هم خودت طالق . ندارم دوباره ازدواج کنم الیخ رایز. رمیش، من قصد ندارم از تو طالق بگنگران نبا ـ

منم که ترا  نیچون ا ست؟یطور ن نیا. با من است ریتقص یاز نظر قانون. یکن دایمرا کجا پ یدان یم یبده یبخواه

سر بر  دیتوان یم یآن صورت هم تو و قاضدر . ندیب یم چهیدر نیرا از ا زهایبه هر حال قانون چ ای. کنم یترك م

.دیکن هیزنان گر ییوفا یو ب یو از ناسپاس دیبگذار گریشانه همد

:با اصرار گفت لوك

.مگ من هرگز ترا ول نکرده ام ـ

. هم بر آن افزوده نخواهد شد رهیل کیهرگز  گرید یول. يخودت نگاه دار يمرا برا رهیهزار ل ستیب یتوان یتو م ـ

.و اگر شانس داشته باشم بچه دومم خواهد شد نیصرف پرورش جاست درآمد من

:زد ادیفر تیبا عصبان لوك
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 نیآخر. يآمد نجایاست که به ا نیهم يها؟ برا. بوده گریتوله د کی یخواست یکه تو م يزیچ. طور نیپس که ا ـ

تو مرا از . زنانه گریکلک د کیو  رذالت کیهم  نیا. يببر دایاز من با خود به دروگ يادگاری کی یتا بتوان. ترانه

!يمزه ا یب یمن چه شوخ يخدا. ام دهبو یاسب تخم کیتو فقط  يمن برا. هرگز. یخواست یآغاز نم

:با تمسخر پاسخ داد یمگ

گذشته من  میدر عرض سه سال و ن. باش یخوب فیکنند لوك الاقل حر ینگاه م دید نیاغلب زنان مردها را از هم ـ

تو مجبور  دیبه وجود آ يگریو اگر بچه د. درآمد داشته ام تیبرا يبه دست آورده ا شکریه تو از نک یاز پول شتریب

. نمیخواهم تو را بب ینم گریکه زنده هستم د یتا وقت ولحظه به بعد  نیاز ا. يریرا به عهده بگ تشیمسؤول یستین

در بود به طرف  رهیکه دستش بر دستگ یو چمدان کوچکش را از کنار در برداشت و در حال فیبود، ک دهیلباس پوش

:او برگشت

 يگریزن د يو دست رو يخسته شد ینیچ شکریاگر از ن. باشد دیمف تیبرا دیشا. میبه تو بگو يزیلوك بگذار چ ـ

 یمگ. ( تونیدرست مانند مار پ. یکن یاز حد باز م ادهیو دهانت را ز یبوس یم مونیم کیبدان که تو مثل  یگذاشت

.یستین زیچ چیتو ه. لیاون كلو یزن یتو حالم را به هم م) پشت دستش پاك کرد دهانش را با

شانه باال انداخت و . مانده بود رهینگاهش بر در بسته خ ياز رفتن او ، لوك کنار تخت خواب نشست و لحظه ا بعد

توانست خود را  یم کرد یشلوارك و اگر عجله م کیفقط  یشمال نزلندیدر کوئ عیسر اریبس يکار. دیلباسش را پوش

.گروه برساند ریآرن و سا ونیبه کام

پنجم بخش

یف)  1938ـ 1953)
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چهاردهم فصل

. شد دای، عازم دروگ امزیلیو ییبلو یپست ونیرا از بازگشت خود مطلع نکند، تنها با کام یداده بود کس حیکه ترج یمگ

او شادمان بود درباره چهار سال گذشته،  داریه از دک ییکنار خود گذاشته بود و بلو یدر صندل يرا در سبد نیجاست

دوست دارد  یکه مگ دیفهم یکرد چون م اریاو هم سکوت اخت شدند یم کیبه خانه نزد یاما وقت. کرد یاز او سؤال م

 نیبه گرد و غبار، بازگشت به ا ،يو نقره ا يقهوه ا يبازگشت به رنگ ها. باز گردد شیآرام به خانه خو يا هیبا روح

از نشو  ياثرنه  نجایدر ا. از آن محروم بود یشمال نزلندیکه در کوئ ییمجذوب کننده، به صداقت و صفا يو صفا یپاک

 ینوع تداوم و ثبات آرام همانند دور صور نجوم کی نجایا. شان عیسر يبود نه از نابود اهانیگ یافراط يو نما

 يفربه و تا اندازه ا میکه همانند بانوان رم قد بایک و زکوچ يگالهایو شه،یاز هم شتریکانگوروها ب. حکمفرما بود

 یکه م ییشتر مرغ ها. کردند یپرواز م ونیشان بر فراز کام یرتصو يها نهیو گاالها که با س. محجوب بودند

و رنگ  جانیاسکلت درختان ب. دندیجه یبه خارج جاده م درنگیانبوه خاك سف انیکه از م ییخرگوش ها دند،یدو

 ییو سر و صدا بانیـ د بانید يشبح دوردست درختان در دشت ها. کردند یم ییبر سطح علف ها خودنما که دهیپر

قار قار . به خاطر آن دلتنگ شود یکرد که زمان یکه هرگز فکر نم یدر حال. کمبودش را احساس کرده بود آنقدرکه 

و . آورد یباران را به خاطر م زشیکرد و ر یم در هوا بلند يزیاز گرد و غبار که باد پائ ییپرده ها. محزون کالغ ها

.بود دهیتا به آسمان سر کش یاله یرحمت دبزرگ که همانن یرنگ شمال غرب يعلف، علف کرم و نقره ا

 يو بناها واناتیح يها و درختان تنومند فلفل، خواب آلود و سرشار از زنبور، قفس ها پتوسیاکال دا،یدروگ دا،یدروگ

شب  يباغ گل ها يزیپائ يگل ها. که خانه بزرگ را در بر گرفته بود زیچمن سبز شگفت انگ نیو ا. زرد و کرم یگچ

خانم . اطیح يو شن ها. سرخ يسرخ و باز هم گل ها يها گلکوکب ها، و  نا،یم يگل ها ،يبهار، داوود شهیبو و هم
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و کت که دوان دوان  ینیم .ستیو گر دیبر آستانه در ظاهر شد و بعد خند رتیکه با دهان گشاده از ح تیاسم

او بود و قلب او  انهیآش دایدروگ. به دور قلبش حلقه زدند ییرهایگره خورده که همانند زنج ریپ يو بازوها. دندیرس

.دیتپ یدر آنجا م شهیهم يابر

.همه جار و جنجال و بلوا برپا کرده است نیا يزیچه چ ندیآمد که بب رونیب یف

.رگشته اممن به خانه ب. سالم مامان ـ

دانست که  یاش او را آگاه تر کرده بود م يکه بلوغ فکر یمگ. امدین دیپد يدر حالت چشمان خاکستر يرییتغ چیه

و دو  تیداشت، خانم اسم دهیکه عق یف. دانست آن را چگونه ابراز کند یگر چه نم. مادرش از آمدنش خوشحال بود

:دی، پرس اشندآگاه ب یمگ یزندگ انیخدمتکار هم به قدر او حق داشتند از جر

؟ياز لوك جدا شده ا ایآ ـ

.به داشتن خانواده، به من و بچه ها نداشت يگونه عالقه ا چیاو ه نمیخواهم او را بب ینم گریبله و د ـ

بچه ها؟ ـ

.هستم گریبچه د کیبله من در انتظار  ـ

:در خود نهان داشت گفت يشاد یوعآرام که ن یبا لحن یخدمتکاران برخاست و ف ياز آه و اوه از سو ییآوا

.کرد میما از تو مراقبت خواه. يبرگرد نجایبه ا یخواست، حق داشت یاگر او ترا نم ـ

 يبه آن را برا دهیشد به اضافه اتاق چسب یو باغ باز م يمحوطه مرکز يآن به سو ياش که پنجره ها یمیقد اتاق

خوشحال  اریاو بس دنیباب از د. دارد  یبودن چه لذت شیودر خانه خ. گذاشتند ارشیدر اخت يو بچه بعد نیجاست

 زیاو ن ،یپوست آفتاب خورده و الغر و استخوان ده،یاندك خم یبا قامت افتی یشباهت م يبه پد شیاز پ شیاو ب. شد

شد که در رفتارش آن حالت پدرانه  یتجردش سبب م دیشا یول. محکم پدر را داشت تیو شخص متیهمان مال
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افتاد  یکم اتفاق م یلیدار و مسلط به خود و خ شتنیشباهت داشت، گشاده رو، خو زین یاو به ف. نشوداحساس  يپد

است که تا به حال ازدواج  بیو پنج سال داشته باشد و عج یس دیکه او با دیشیاند یمگ. دهد نکه احساساتش را نشا

.نکرده

محجوبانه، ورود او را به  ییو وقار او و با لبخندها بدون ابهت یبه باب ول هیآمدند که کامالً شب یجک و هاگ بعد

که  رایگونه محجوب مانده اند ز نیا نهایاست که ا نیزم ریخود گفت ، بله تقص شیپ یمگ. خوش آمد گفتند دایدروگ

عشق خاموش  کی. کند یبه او عطا م یآدم يرویاست که ن يزیچ ازمندیو فقط ن. ندارد یبا روابط اجتماع يکار نیزم

.وقفه یاطاعت ب کیو 

آورده بودند  یگیل یاز تعاون یو پاتس مزیرا که ج یغالت ونیدر خانه مانده بودند تا کام يریشب همه خانواده کل آن

:داد حیباب به او توض. کنند هیتخل

 شتریب یلعنت يخرگوش ها نیو ا دهیقطره باران هم نبار کی یحت شیاز دو سال پ. سابقه است یب یخشکسال نیا ـ

.خورند یعلف م شتریآنها از کانگوروها و گوسفندان ب. است بتیواقعاً مص. هستند یرانیاز کانگوروها باعث و

آنها را به  یبله مگ... یشناس یتو که گوسفندان را م یول. میخوراك گوسفندان را به داخل محوطه ها انتقال بده دیبا

جز  يگرید زیگوسفندان از خوردن چ. کنند دایلوفه ها را پتوانستند محل ع یکه نم یابله واناتیح. شناخت یم یخوب

 ینداشت که خار و خاشاك کاف اریآنقدر کارگر در اخت دایوگو در. کردند یخار و خاشاك اطراف امتناع م ایعلف 

.هزار گوسفند فراهم آورد کصدی هیتغذ يبرا

:گفت یمگ

.باشم دیتوانم مف یکه من هم م نیمثل ا ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٩

تواند به جمع  یکارگر م کی ،يریرا به عهده بگ کینزد يمحوطه ها یدوباره سرپرست یر تو بتوانچه جور هم، اگ ـ

.علوفه بپردازد يآور

خواهد  یاو کاف ياسب باربر برا کیگفت که  یبود و مگ یو اسب چموش هر دو مرده بودند، اصطبل ها خال ان،یماد

و  اهیو دم س الیبا  دیسف انیماد کی. کرد يداریز او خررفت و دو اسب دورگه ا نگیک نیباب سراغ مارت یول. بود

.از رالف بود ییدردناك تر از جدا انیماد مرگ ،یمگ يآن که برا بیعج. داشت يبلند يکه ساق ها انیماد کی

 يکرد، تماشا یکه عبور گله در هوا پخش م يگرد و غبار دنیدر محوطه ها و تاخت و تاز همراه سگ ها، بلع گردش

.بود نیچقدر مطبوع و دلنش نهایو آسمان، همه ا نی، زمپرندگان

 زین یدر زمان خشکسال شهیآورد هم یبه خاطر م یتا آنجا که مگ دایعلف دروگ. خشک بود یبه طور وحشتناک هوا

آنها  نیعلف پراکنده بود و در ب يو آنجا دسته ها نجایفقط ا. بود يگریوضع طور د ییبار گو نیا یدوام آورده بود ول

 یمگ.چند برابر شده بودند یمگ متیکه از زمان عز ودخرگوش ها ب ریکرد و همه اش تقص یم ییخودنما اهیس نیزم

کرد ،  یکه آن موجودات قشنگ را له م يفوالد يدندانه ها دنیو با آن که از د. آنها تله بگذارد يگرفت که برا ادی

 یکشتن به خاطر ادامه زندگ. ستدیباز نا رشیاجتناب ناپذ کرد از تالش یوادارش م نیبرد، اما عشق او به زم یرنج م

.نبود انهیوحش يامر

:کرد یتکرار م یعصب یوقفه با لحن یب باب

 واناتیخرگوش ها در اصل ح. آورد نجایخرگوش را از انگلستان به ا نیرا که اول يخدا لعنت کند آن پدر سوخته ا ـ

زمان  یوقت. بود ختهیرا در هم ر نیسرزم نیا یمیکامالً تعادل اقل نیرزمس نینبودند و آوردن آنها به ا ایاسترال یبوم

و  ینیم ت،یتوانست بر اسب سوار شود، در خانه ماند و با کمک خانم اسم ینم گریشد و او د کینزد یوضع حمل مگ
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داشت که  نانیاطم یمگ. خورد مشغول شد یکه در درونش تکان م یموجود کوچک يبرا لیلباس و وسا هیکت، به ته

.بلکه با شعف در انتظار تولد فرزندش بود. نداشت یناراحت چیه یاو در دوران حاملگ. فرزندش پسر است

شده بود،  یدخترک گریرنگ، د یبا چشمان ب نیجاست. کرد یکمک م تیموقع نیناخودآگاه به ا نیوجود جاست دیشا

 یود را در برابر او از دست داده بود و دلش مخ یتفاوت یو مجذوب مدت ها بود که ب فتهیش یمگ. با هوش سرشار

در برابر توجهات او چنان خشک بود  نیجاست کنشو ببوسد و اما وا ردیخواست به او مهر بورزد، او را در آغوش گ

به محض آن . زبان باز کرد یدر نه ماهگ. زود به راه افتاد یلیخ نیجاست. کرد یدلسرد م یکه او را از هر گونه کوشش

آنچه را که خود  قاًیگرفت و دق شیخواست در پ یکه خود م يکوچکش قدم بردارد، رفتار يپاها ينست روکه توا

از  يزیچ یمگ. سخت ساخته شده بود ياز فلز ییلجباز و سرکش نبود، اما گو ياو بچه ا. داد یم نجامداشت ا لیم

 ،يریکل یاخالق اتیاز خصوص يا زهیآم نیجاست تیبرد که شخص یم یپ دیدانست وگرنه شا یمسأله ژن نم

.است لیآرمسترانگ و اون

 يهمه کوشش خود را برا دایاز ساکنان دروگ کیهر . او از خنده بود يبود خوددار زتریانگ رتیکه از همه ح يزیچ

دست مادربزرگش را  يمادرزاد یو تلخکام يدار شتنیاو در خو. نداشت يا جهینت یخنداندن او به کار گرفتند، ول

.شت بسته بودهم از پ

 نیو بنابرا افتیاو چهار هفته زودتر از موعد تولد . متولد شد یشانزده ماهه بود، پسر مگ نیاول اکتبر، که جاست روز

 اریبس یحال مگ. خود بچه را گرفتند یو ف تیخانم اسم د،یبعد از دو سه حمله درد شد. کس انتظارش را نداشت چیه

 ده،یو نوزاد بدن کش. نبود اجیاحت ریش يپستانک و جعبه ها هبود ب ریاز ش بار سرشار نیا شیها نهیخوب بود و س

 رییبه عالوه چگونه ممکن بود تغ. کند رییآن که رنگ ها هرگز تغ یب. روشن داشت یو چشمان آب ییطال يموها

.رالف يپاها یدهان و حت ،ینیب. او ينوزاد مانند دست ها يدست ها. آنها چشمان رالف بودند. کنند
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که از هم اکنون سرکش بودند، و شکل انگشتان دست و پاها  ییمو يابروان، حلقه ها یوستگینوزاد، پ يها دست

 ادیآن دو مرد را به  افهیق اتیکس جزئ چیشباهت به لوك ، که بهتر بود ه یآنقدر به رالف شباهت داشتند و آنقدر ب

:دیمجذوب نوزاد شده، پرس دیرس یکه به نظر م یف. اوردین

؟يانتخاب کرده ا شیبرا یاسم ایآ ـ

. شده بود دایدر مادرش پ يعالقه ا ییدوباره گو. به دقت به مادرش نگاه کرد که نوزاد را در آغوش گرفته بود یمگ

.شده بود دایاز محبت در او پ یدست کم احساس یول. که فرانک را دوست داشت ینه به صورت دیشا

.ذارمبگ ( )Daneنیخواهم اسمش را د یم ـ

 يها کار لیبا اون گریکردم که تو د یمرسوم است؟ من فکر م لیدر خانواده اون نیا ایچه؟ آ يبرا.  یبیچه اسم عج ـ

.يندار

مرسوم در خانواده ها خوشم  یمن از اسام گر،ینه اسم کس د. اسم خودش است نیا. به لوك ندارد ینه اصالً ربط ـ

من اسم . بزند وندیکه وجود دارد به نوزاد پ يگرید تیتکه از شخص کیاست که آدم بخواهد  نیمثل ا. دیآ ینم

.گذارم یم نید لیاسم پسرم را هم به همان دل وآمد  یاسم خوشم م نیآن که از ا يگذاشتم برا نیدخترم را جاست

:کنان گفت قیتصد یف

.است یدر هر حال اسم خوش آهنگ ـ

.دندیکش یم ریت رشیپر ش يها نهیس دیچهره در هم کش یمگ

کوچکش  يکه فشار لثه ها دیمک یگرسنه اش باشد، نوزاد گرسنه بود و با چنان حرص م دوارمیاو را به من بده ام ـ

بودند،  دهیپودر طال بر آن پاش ییکه گو رهیچشمان بسته و مژگان ت ياز تماشا. آورد یمادرش را به درد م نهیس
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 يآمد که دلش را به درد آورد درد دیپد یدر مگ قینان عمآن چ يکوچک او احساس مهر ينرم، گونه ها يابروها

.کرد یم جادیخوردن بچه در او ا ریکه ش ياز درد دتریشد

به  یداشته باشم ول يگرید زیتوانم جز او چ یبه من بدهد، چون هرگز نم زیهمه چ دیمن است، و با زیاو همه چ»

 تیخورم که هرگز برا یقسم م ،يدوستش دار شتریب که تو از من ییبه همان خدا کاسار،یخدا قسم، رالف دوبر

آه » مورد با تو سخن نخواهم گفت  نیمن هرگز در ا. از او ربوده ام يزیاز تو، و چه چ يزینخواهم گفت چه چ

فرزندم تو به من ). را بنگرد  شیبایبازوان خود جابجا کرد تا بهتر بتواند چهره کوچک و ز انیبچه را در م. ( فرزندم

تواند تو را به  یاست و نم شیبخصوص به پدرت که کش. کس نخواهم سپرد چیو تو را هرگز به ه يدارتعلق 

ست؟ین زیشگفت انگ نیا ایآ. بشناسد تیرسم

فرود آمد و  ترانه،یمشتعل از بهار مد يایتالیا کیدر  کاساریو اسقف دوبر. دیبه بندر جنوا رس لیآور لیدر اوا یکشت

ترس او از  یبردنش به رم فرستاده بود ول يبرا یلیمسلماً اتومب کانیخواست، وات یاگر او م. با قطار رهسپار رم شد

را هر چه  ییارویرو نیخواست ا یکه رالف م یدر حال. او ببندد يرورا به  شیدوباره درها سایبود که مبادا کل نیا

:دیشیبا خود اند ست،ینگر ینبدها مبه مغازه ها و گ یتاکس شهیهمان طور که از پشت ش. اندازد ریبه تأخ شتریب

 هیکه پا یرم يباشکوه، ستون ها ياز کبوتر، چشمه ها دهیپوش يها دانیم. است ییواقعاً اسم بجا یشهر جاودان»

 کانیوات. بود زیچه ناچ کانیدر برابر شکوه و عظمت وات نهایهمه ا» . داشتند  شهیآنها در اعماق اعصار و قرون ر يها

که  کنینیدوم شیکش کی. ساده و زاهدانه اش یخصوص يو آپارتمان ها میباشکوه و عظ ییرایپذ يبا سالن ها

به راه افتاد و آنها از جلو،  يمرمر ياو در سرسراها شیشاپیدر بر داشت پ اهیو س دیسف یاز پارچه پشم یلباس

 یکار نقاشان. يوارید يها یو نقاش. موزه ها بود نیبزرگتر ستهیگذشتند که شا يمتعدد یو سنگ يبرنز يمجسمه ها

Giوتویمانند گ ot t o( ) رافائل ،Raphael( ) یچل ی، بوتBot t i cel l i( ) کویو فرا آنجلFraAngel i co( ) . 
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آپارتمان  نیورکزه در تزئ یتیخانواده ثروتمند کون دیبزرگ عبور کرد بدون ترد نالیکارد کی ییرایاو از سالن پذ

.نشان داده بود ياریت بسالشأن خود ، سخاو میخلف عظ

 یبه آن م یجلوه خاص یو ارغوان یو صدف ییطال يبا رنگ ها يفرانسو يها و مبل ها يواریکه کاغذ د یاتاق در

درخشانش  اقوتیبه  نیبود و دست کوچک مز ستادهیورکزه، ا یتیکون يد نالیاسکارا بانزا کارد ویتوریو دند،یبخش

توانست چشمانش را به  یکه م نیخوشوقت از ا کاساریاسقف دوبر. دراز کردرالف  يبه سو ییرا به قصد خوشامدگو

اش بوسه نهاد و گونه اش را به  يزانو زد و دست او را در دست گرفت و بر انگشتر. مودیبدوزد طول اتاق را پ نیزم

رو به رو  تیعنوبه محض آن که با آن مظهر م د،یلحظه قصد داشت به او دروغ بگو نیبا آن که تا ا. دست او فشرد

را بر شانه او نهاد و با  گرشیورکزه دست د یتیکون يد نالیکارد. ستین يزیچ نیهرگز قادر به چن کهشد دانست 

و  دیشد، انگشتانش از شانه او لغز یبسته م یکه در به آهستگ ینیجوان را مرخص کرد و در ح شیحرکت سر، کش

 یم يدیآن سپ اهیبر رنگ س يکه گذشت زمان به زود ییاموه. پرپشت رالف را نوازش کرد يبا مالطفت موها

.افشاند

کرده بود دهان  رییاو تغ یبه طور محسوس. آه بله. بلند شد و چشمانش را به طرف چهره مرشدش باال برد اسقف

ا داشتند ، ب بایز یو چشم ها که همچنان شکل و رنگ دیرس یم رتریپذ بیفشرده اش رنج را شناخته بود و به نظر آس

.متفاوت بود گریآورد د یآنچه که او به خاطر م

که  یچشمان. و همانند چشمان رالف آرام مجسم کرده بود  یرا آب حیچشمان مس شهیورکزه هم یتیکون يد نالیکارد

گرچه اکنون . مسلط باشند و همه رنج ها را درك کنند زیتوانستند بر همه چ یرفتند و م یفراتر م دندید یاز آنچه م

آنکه  یب دیرا احساس کرد و خود رنج کش يبشر يتوان رنج ها یبود، چگونه م یتصور او واه نینست که ادا یم

درد و رنج در چشم ها منعکس نشود؟
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.رالف دینیبنش دییایب ـ

.خواستم اعتراف کنم یمن م جنابیعال ـ

لطف خدا شامل حال  یگوش دارند ول وارهایدر زمان ما د. یسیو به زبان انگل میبا هم صحبت کن یستیبعد، بعد، با ـ

. شما خوشحالم دنیکنم، چقدر از د یرالف، خواهش م دینیبنش. شنوند یرا م یسیانگل ،یکم يباد که گوش ها حیمس

 کی چیه يواقعاً تنگ شده بود و هرگز در خود برا رفاقتشما، در مورد  اتیعاقالنه و منطق و نظر حینصا يدلم برا

.احساس نکرده ام يشما را دوست دارم عالقه ااز معاونانم آن طور که 

 یدر آن صورت حت. وفق دهد دیجد تیاش را با موقع یذهن طیشرا ستیبا یاحساس کرد که از هم اکنون م رالف

توانست در  یچقدر م شیکش کیدانست که  یم يگریگرفتند و او بهتر از هر کس د یم یتصنع یافکارش هم حالت

.سخن گفتن وهیدر ش یت باشد، حتگوناگون متفاو يها تیموقع

که  یوحشتناک یدرماندگ. نشست یدر تافته مواج و ارغوان دهیچیآن شکل الغر و کوچک پ يرو به رو یدر مبل او

چرا از  نیاز ا شیپ: دیپرس یبر دوشش داشت و از خود م يکمتر ینیسنگ ییگو نکیبود، ا رشیبانگیهفته ها گر

او با . نبود نجایاما مسأله ا. خواهد شد هدانست که بخشود یم شهیوجودش هم چون در عمق. دیترس یبرخورد م نیا

خود را کمتر از  ستیبا یکه م نیاز احساس شکست، از ا. وجدان خود، با احساس گناهکار بودنش ، در جدال بود

رو  یلص و پاکخا تیهو نیکه با چن نیکه به او عالقه داشت، از ا یکردن کس وسیخواست نشان دهد، از مأ یآنچه م

.کرد ینبود، شرم و گناه احساس م یبه همان پاک گریخود د کهبه رو شود، حال آن

از چنگ  میتوان ی، نم تیو مطلق قتیما با همه عطش مان به حق م،یستین شیتنها کش یول. میهست شیرالف ما کش ـ

 د،ییبه من بگو دینچه که شما بتواناز هر آ زیچ چیه. يبشر وبیبا ضعف ها و ع میهست یانیما آدم. میزیبگر ریتقد

 دیتوان یاز همه آنچه م زیچ چیام، خدشه دار کند ه اختهسال ها از شما در ذهنم س نیا یرا که ط يریتواند تصو ینم
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 جهینت نیمن به ا ار،یبس يسال ها یط. گرداند رهیما را ت یو دوست فیتواند شما را در مقابل من خف ینم دییبه من بگو

 یو اما م. دیکن یتان را درك نم يبشر تیو وضع. دیستیخود آگاه ن يو وجود یذات يه شما از ضعف هاام ک دهیرس

پدر مقدس که خاضع تر و  یحت. دیرس میچون همه ما به آن خواه. برد دیخواه یبه آن پ يدانستم که سرانجام روز

.فروتن تر از همه ماست

.قابل بخشش است ریبزرگ و غ یگناه ینافرمان نیو ا جناب،یپا گذاشته ام عال ریخود را ز ثاقیمن م ـ

و  ییهنوز پارسا یول. دینقض کرده ا د،یرفتیکارسون را پذ يکه ارث مر یفقر را سال ها قبل، هنگام مانیشما پ ـ

.اطاعت در شما هست

.جنابیپا گذاشته ام، عال رینه، من هر سه آنها را ز ـ

 یهم نم یو سرخوردگ أسیو احساس  ستمیمن اصالً متعجب ن. دیبنام ویتوریخواست مانند گذشته مرا و یدلم م ـ

فراگرفتن آن ، راه  يکه برا دیآموخت یرا م یدرس ستیبا یکنم شما م یبوده و تصور م نیچن نیکنم، اراده خداوند ا

با خود  يرآن که به دشوا یو ب یکه شما به سادگ مکن یفکر م یول. است ریراه او برگشت ناپذ. نبوده يآسان تر

 يدانم که شما آدم مغرور یشناسم و م یمن شما را خوب م. دیرا نقض نکرده ا مانیعهد و پ نیا د،یجدال کرده باش

 نیامکان دارد که ا. دیبال یکمال مطلق به خود م يو از جست و جو دیباش یتان م تیو مجذوب موقع فتهیو ش دیهست

 کی زیکه شما هم قبل از هر چ دیتا درك کن. رورتان کاسته شودو غ ینیاز خودب یشما بوده تا اندک يراب یدرس

ست؟یطور ن نیا. دیا دهیکمال مطلق نرس میبه حر دیکن یآنقدرها که تصور م جهیو در نت دیانسان هست

به قداست  يخواست به نحو یکنم، دلم م ینداشت و احساس م ییو خضوع در من جا یفروتن. بله، درست است ـ

. توانم خودم را ببخشم یکه نم يبه طور ،یموجه لیدل چیبدون ه. مرتکب شده ام یمن گناه بزرگ. مابیدست  یمتعال

.را داشته باشم یتوانم انتظار بخشش اله یپس چگونه م
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تنها  دیفهم یهنوز هم نم. دیکه خود را ببخش ستیشما ن فهیوظ نیا. باز هم نخوت و تکبر، رالف، نخوت و تکبر ـ

.دیباشد او حتماً خواهد بخش تیواقعاً از سر صدق و با خلوص ن یمانیو اگر پش. فقط خداوند. دیبخشا یخداست که م

بخشوده نشده است؟ او  فریکه لوس دیکن یتصور م. بزرگ بخشوده است نیرا در مقدس يبزرگ تر اریگناهان بس او

وزخ، خواسته خود اوست نه سرنوشت او به عنوان حاکم د. مورد عفو خداوند قرار گرفت انیاز همان آغاز طغ

چون او » از اطاعت در آسمان است ترحکومت در جهنم ارجح « : خودش آن را اذعان نکرد ایآ. خواسته خداوند

. باشد يگریاراده د ریبود که اراده اش تحت تأث ریتحمل ناپذ شینتوانست بر غرورش و نخوتش غلبه کند، برا

 سیقد کیحسن  نیبزرگ تر نیو ا. دیبود که شما از آن محروم بود یتنها حسن یمن، تواضع و فروتن زیدوست عز

 دهینرس یو خشوع واقع یبه فروتن دیشما صفت بخشش را در خداوند نشناخته ا یتا وقت. انسان بزرگ است کی ای

:چهره پرحرارت رالف در هم رفت و سپس گفت. دیا

و فقط بکوشم بدون  رمیچون و چرا بپذ یهستم، ب خود را همان طور که دیمن با. دانم که حق با شماست یبله م ـ

کنم و منتظر بخشش  یپس اعتراف م. مانمیمن پش. گونه احساس تکبر و نخوت از آنچه هستم، فراتر روم چیه

.مانمیتلخ پش يبه گونه ا قتاًیمن حق. مانم یخداوند م

.کرد یم انیاو را ب یدروناز سخنان معتدل و حساب شده اش ، جدال  شتریچشمانش ب. دیته دل آه کش از

 ستیبا یآن که م ایشکستم  یاو را در هم م دیبا ای. داشته باشم گریتوانستم رفتار د یمن نم و،یتوریهمه، و نیبا ا ـ

و . نبود چون او را واقعاً دوست دارم يگریرسد که راه د یگاه به نظرم م. گرفتم یرا بر دوش خود م یرانیو نیبار ا

از  یکه وجود مگ دیرس يتا لحظه ا. گرفتم یم دهیعشق را ناد نیا يو شهو یواره جنبه جسمانمن بودم که هم نیا

بودم، او را  شیپنداشتم چون کش یخود را برتر از او م شهیمن تا آن لحظه هم. افتی شتریب تیوجود خودم اهم

. مسؤول سرنوشت او ، منمو  یسرانجام دانستم که هدف اصل یآوردم ول یتر از خود به حساب م تیکم اهم يوجود
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کار را نکردم، مهر او را به دل گرفتم و او  نیا یگرفتم ول یکه او کودك بود از او فاصله م یاز زمان ستیبا یمن م

 شیبرا گریمن د افت،ی یموضوع را در م نیاگر واقعاً از او دل کنده بودم و او ا یاز طرف. دانست یرا خوب م نیا

من بودم که مهر و عطوفت  نیچون ا. باشم مانینادم و پش دارمکه من واقعاً حق  دینیب یم. نداشتم يو اعتبار تیاهم

.کردم جادیرا در او ا

همان گل سرخ است؟ نیا ـ

رنگ سقف و چلچراغ  ییطال يها يسرش را به عقب انداخت و نگاه سرگردانش بر کنده کار کاساریدوبر اسقف

.بلور دوخته شد يها

.عواطف من است دهیآفر گانهیتجربه من و  نیباشد؟ او نخست يرگیتوانست د یم ایآ ـ

د؟یاگر او را از خود رانده بود دید یم يکمتر بیگل سرخ آس دیکن یفکر نم ـ

من . وجود نداشت يگریکه راه د دیرس یدر آن لحظات به نظرم م. خواست بدانم یچقدر دلم م و،یتوریدانم و ینم ـ

شود، توان  یم رهیبر ما چ یکه در چنان لحظات یجاناتیاحساسات و ه. ستمین پرومته برخوردار یآگاه شیاز پ

کنم که  یاما من تصور م. اتفاق افتاد یبه سادگ... ورط نیبه عالوه هم. دهند یقرار م ریقضاوت ما را کامالً تحت تأث

 نیزن، مقصودم ا کیوان به عن تشیهو افتیبود، و آن در ازمندیبه آن ن زیاز هر چ شتریکه ب دمیبه او بخش يزیچ

زن  کیبار من او را به عنوان  نیاگر نخست دیشا. دانستم یرا نم نیمن ا یشناخت، نه ول یکه او خود را زن نم ستین

.نبود شیب یشناختم که کودک یاما من او را از وقت. بودند گرید يآوردم، اتفاقات طور یحساب م به

و  دیطلب بخشش را ندار یدر شما مانده باشد و هنوز آمادگ ییو خودستااز تکبر  یکه هنوز نشان دیآ یبه نظرم م ـ

که واکنش و رفتار شما با  یدر حال. دینگر یخود م يچون هنوز هم به آن موضوع با ضعف ها. امر دردناك است نیا

.گرانبار باشد يثاریاز ا افتهیتواند نشأت  یاو م
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کوچک  ریچشمان او به گونه دو تصو نهیصورت خود را در آ ماند و رهیخ ویتوریو اهیبه چشمان س ریمتح رالف

.مشاهده کرد

 نیدانستم که حضور زن ا یمن نم. دیبه من بخش یو باورنکردن زیانگ رتیح ینه، من مرد هستم و بودن با او لذت ـ

ا هرگز خواستم او ر یکه من نم ییشود، تا جا یقیعم يبتواند سرچشمه آن چنان شاد ایلذت بخش باشد و  نیچن

که او  ییاز غذا م،یبا او بمانم، با او سخن بگو ستخوا یبلکه چون دلم م. نه تنها به خاطر جسم او. ترك کنم گرید

او  یخال يزنده ام، جا یبله، تا وقت. کنم یکنم، به او لبخند بزنم، با او نفس بکشم و با او زندگ هیکند، تغذ یدرست م

خطوط چهره  ،یهیتوج چیه یآمد که ب دیپد یناگهان حالت ویتوریو کدر و دهیدر چهره درد کش. را حس خواهم کرد

 کیاستحکام . ردیگ یبر دوش م گریکه د یبار روح کیاز  یانعکاس. شان، به خاطرش آورد ییرا هنگام جدا یمگ

خاطر تنها تعلق  ییکه گو یارغوان شمیملبس به ابر نالیکارد نیا... با همه درد و اندوهش، ادامه دهد تیشخص

دوباره صحبت از سر  جنابیسکوت عال برابرشد، چه در سر داشت؟ رالف در  یخالصه م یاش در گربه حبش یانسان

:گرفت

که سوگند  نیمن فقط از ا. کنم یمانی، احساس ندامت و پش دیکه او به من بخش يزیبه خاطر چ ستمیمن قادر ن ـ

مانند گذشته رو به رو  فم،ینم هرگز نخواهم توانست با وظاک یو تصور م مانمیرا نقض کرده ام، پش ریبازگشت ناپذ

اسم را بر زبان  نیا ی؟ حالت چهره اش، وقت...یمگ مورددر  یول مانمیجانکاه پش يمن به طرز... تیبا همان جد. شوم

.برگردانده در افکار خود غرق شود يورکزه را وادار کرد که رو یتیکون يد نالیراند، کارد یم

:برد، ادامه داد یدست به چشمانش م یکه با درماندگ یدر حال رالف
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دانم  ینم. او را نابود کردم میتوانم بگو یاست که م نیشود ا یمربوط م یمن در مورد آنچه که به مگ یمانیپش ـ

توانم حس خودم را درباره  یکنند؟من هرگز نم یم انیمن منظورم را درست ب يحرف ها ایو آ دیفهم یمقصودم را م

.کنم کلمات ناتوانند انیبا واژه ها ب یمگ

چشمان  د،یبار بزرگ تر بود، دوباره د نیدوگانه را که ا ریاو برگرداند و رالف تصاو ينگاه خود را به سو نالیکارد

آن که از آنچه در اعماق خود پنهان داشتند ذره  یکردند، ب یمنعکس م دندید ی، آنچه را که م نهیهمانند آ ویتوریو

شد تا اعماق روحش نفوذ  یتا آنجا که م. رفتندیپذ یم یگرم هنگاه را ب ،یحال آن که چشمان مگ. کنندآشکار  يا

.کرد

 دیکش ينفس بلند نالیکارد. یمذهب نیاز آئ گرید یظرف مقدس، نوع کیهمانند . تبرك است کی ،یمن مگ يبرا ـ

:گفت دکنانیو تأک

کنم که با در نظر گرفتن آن خداوند از بار  یاست و تصور م يااحساس شما احساس ارزنده  نیکنم، ا یبله درك م ـ

Giویج وریاعتراف نزد پدر ج يکنم که برا یم شنهادیمن به خاطر خودتان پ. گناه شما خواهد کاست orgi o( ) 

Guiلرموینه پدر گوئ د،یبرو l l erm( ) . قتیشما را بهتر درك خواهد کرد و حق لیو دال اتاحساس ویج وریپدر ج 

 صیاست و ممکن است اعترافات تان را قابل بحث تشخ يآدم کم احساس تر لرمویپدر گوئ. خواهد داد صیرا تشخ

انسان  ز،یرالف عز. انسان هستند زیآنها ن) گذرا بر لبان نازکش گذشت  يا هیزودگذر همانند سا يلبخند( دهد 

 یکه عطا م یشیعفو و بخشا. آنها انسان هستند دیرا فراموش نکن نیشنوند هرگز ا یبزرگان را م تکه اعترافا ییها

.کنند به انسان تعلق دارند یشنوند و قضاوت م یکه م ییگوش ها یکنند از جانب خداوند است ول

که همان لحظه بر  يچا ینیکرد و به س اریورکزه سکوت اخت یتیکون يد نالیکارد. ضربه آرام به در نواخته شد کی

.م دوختقرار داده بودند چش زیم يرو
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ما آن  ياکنون آشپزخانه ها. بعدازظهر عادت کرده ام يمن به چا ایاز هنگام اقامتم در استرال ز،یرالف عز دینیب یم ـ

دستش را به طرف  کاساریدوبر نالیکه کارد یدر حال( طور نبود  نیدر آغاز ا یکنند ول یخوب درست م یلیرا خ

 يخانه را باز يرل کدبانو دیآ یخوشم م رم،یگ یار را من به عهده مک نینه ا) برد او دستش را بلند کرد  یم يقور

.کنم

:بود گفت يچا ختنیکه سرگرم ر ستینگر یکه به مرشدش م یدر حال رالف

.دمیجنوا و رم د يها ابانیدر خ اهیس راهنیمردان پ يادیمن تعداد ز ـ

Duceینیلقب موسول( آنها هواخواهان دوچه  ـ سخت آماده  يبا دوره ا ییارویرو يبرا تسیبا یما م. هستند (

.میشو

و . نشود جادیا یگونه اختالف و شکاف چیه ایتالیا یمذهب ریو دولت غ سایکل انیپدر مقدس پاپ، مصر است که م ـ

اگر  یحت م،یاز طرفداران مان مراقبت کن میبتوان ستیبا یهر چه باشد، ما م اناتیروال جر. حق با اوست شهیمثل هم

شدن در  ریرا از درگ سایکه کل میبکوش دیکه باشد، ما با هما هر چ دیاحساسات و عقا. آنها تفرقه اندازد انیجنگ م

دعوت کردم،  يهمکار يسبب من از شما برا نیبه هم. میدور نگاه دار یالملل نیو مشاجرات ب یاسیس دیجدال عقا

.دیمتولد شده ا پلماتید کیدانم که شما  یچون م

.بر لب آورد نیغمگ يلبخند رالف

اگر با شما آشنا نشده بودم : پرسم یدرست است؟ از خودم م د،یده یم ياریمرا در حرفه ام  لمیشما بر خالف م ـ

شد؟ یسرنوشت من چه م

:داد نانیدرخشان به او اطم يبا لبخند جنابیعال
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 گریما با همد ستیفقط با ما نما  یانتخاب راه زندگ یمهم و مطبوع است ول یکه شغل د،یبود یدنیآه شما اسقف س ـ

.میتحت اوامر پاپ مقدس خدمت کن ستیبا یهمان طور که حاال م. شد یطور م نیا دیچون با م،یآشنا شد

:اظهار کرد کاساریدوبر اسقف

مثل . خواهد بود یطرف یب ینوع جهیکنم که نت یحس م. نمیب ینم تیداده، موفق يکه رو یاتفاقات انیمن در پا ـ

.نخواهد کرد و همه ما را مقصر خواهند دانست تیکس از ما حما چیه شهیهم

مانع از آن  نیهمه ا نیو با ا. میرفتار کن يگریطور د میتوان یما نم یول. داند یرا م نیدانم و خود پاپ هم ا یمن م ـ

Fuhrerتلریلقب ه( تر دوچه و فوهرر  عیسقوط هر چه سر يکه در ته دل مان، برا ستین .میدعا کن (

که جنگ آغاز خواهد شد؟ دیشما معتقد ـ

.نمیب یآن را نم يریگ شیگونه امکان پ چیمن ه ـ

 یزانوان ارغوان يکمتر از گذشته رو یبود رها کرد و با نرمش دهیرا که در آنجا آرم یگوشه پرآفتاب جنابیعال گربه

.دیاربابش پر

.سالم کن ،يداد یم حیترجاو را بر من  یمان رالف که گاه یمیبه دوست قد... بایآه ش ـ

.دندیهم فرو افتادند و آن دو خند يو بعد رو. انداختند کاساریبر اسقف دوبر يزرد گربه از سر تکبر نظر چشمان

پانزدهم فصل

.TSFویدستگاه راد کیها را وادار کرد که  يریتمدن، کل شرفتیپ سرانجام  زیم يکنند که آن را رو يداریخر.

.کرد یکار م لیاتومب يباتر کیو با . داده بودند ياسالن ج يبایز ریتحر
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آنها از . هوا گوش دهند ینیب شیکردند تا به اخبار مختلف و پ یآن را باز م تیو خانم اسم یو مگ یروز صبح، ف هر

.با مسائل خارج ارتباط داشتند ویراد قیطر

.نداشتند اجیکهنه اش احت يو روزنامه ها امزیلیو ییبه بلو گرید بیترت نیا به

تنها  یو ف یلهستان را محاصره کرده، مگ تلریـ م در اخبار گفته شد که ه 1932روز جمعه اول سپتامبر سال  یوقت

 چیه ایدن گریچون اروپا در آن سمت د. نداشت تیآنها چندان اهم يکه برا دندیخبر را شن نیبودند که ا یکسان

را روشن کردند تا به  وی، طبق معمول، راد سپتامبرشب سوم  بهکشنی یول. نداشت ایمرکز دن دایبا دروگ يرابطه ا

 )يربرت منز ر،ینخست وز يصدا ،ي، با لهجه آکسفورد یشگیهم ندهیگو يگوش کنند، به جا یاخبار مملکت

Robert GordonMenzi es .دیبه گوش رس ییایو کامالً استرال می، با لهجه مال (

. محاصره لهستان توسط کشور آلمان آگاه کنم جیاز نتا یما را به طور رسمدارم که ش فهیمن وظ ز،یهموطنان عز»

 نیا. داند یم میسه يریدرگ نیخود را در ا زین ایسبب استرال نیانگلستان به آلمان اعالم جنگ داده است و به هم

 یم محدود نمپرچ کی ریدر ز یآلمان يهمه نژادها نبه گردآورد تلریه يامر کامالً روشن است که بلندپروازها

مقاومت  ییسلطه جو نیاگر ملل آزاد اروپا در برابر ا. مورد نظرش مسلط شود ياو قصد دارد بر همه کشورها. شود

که انگلستان اتخاذ کرده، شامل همه  یمیاست، تصم یهیبد. نخواهد ماند یباق ایدر اروپا و دن یتیگونه امن چینکند، ه

است،  دیام. ستدیاز تالش باز نا يروزیبه پ دنیآماده است تا رس ایو استرال... است ایتانیبر يوابسته به امپراطور لمل

«.ملل آزاد شده برهاند ریبانگیکه گر یرا از وحشت ایدن يخداوند بخشنده و مهربان به زود

Neviچمبرلن لینو یبعد سخنران یلحظات l l eChomberl ai n( ) پخش شد ایتانیخطاب به مردم بر.

.کردند یرا نگاه م مردان یو مگ یف

:باب سکوت را شکست يصدا
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ما را احضار نخواهند  نیبنابرا. مییآ یبه جز فرانک همه ما کشاورز به حساب م. میهمراه با فرانک ما شش نفر ـ

دهند  یم حیترج هیکه شش نفر از آنها حاضر به اعزام باشند و دو نفر بق دیآ یکارگران به نظر م انیدر م. کرد

.بمانند

:با چشمان درخشان گفت جک

.خواهم داوطلب شوم یم ـمن

:گفت یهاگ

طور نیمن هم هم ـ

:گفت دییساکت بود در تأ شهیکه مثل هم یاز طرف خودش و پاتس میج

نیما دو نفر هم به هم چن ـ

:گفت باب

 ياك، بلکه براپوش يجنگ است و نه فقط برا اجیمورد احت هیاز مواد اول یکیپشم  م،یعاقالنه فکر کن ستیما با ـ

 هیته يما برا گریاز طرف د. میشناس یکه ما نم يگرید بیعج يزهایساختن تدارکات و مهمات و مواد منفجره و چ

و  نیو النول هیآذوقه، پوست و چسب و پ يتوان برا یم او از گوسفندان م میدار اریمتعدد در اخت يگاوها ییمواد غذا

 یتیموقع نیدر چن میتوان یما نم نیبنابرا. کرد ياست، بهره بردار که در جنگ مورد لزوم ییزهایاز چ ياریبس

 نیما ا فهیوظ تیموقع نیدر ا م،یرفتن به جنگ شوق داشته باش يهر چند هم برا. میرا به حال خود رها کن دایدروگ

.میبمان نجایاست که ا

.مردان در هم فرو رفت و صورت زن ها شکفته شد يها چهره

:دیپرس یهاگ
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ابد؟یشود ، ادامه  یم ینیب شیاز آنچه پ شتریخواهد آمد اگر جنگ ب شیپ و چه ـ

:چهره آفتاب زده اش به فکر فرو رفت، بعد گفت يها نیبا چ باب

و  یجهنم یخشکسال نیبا وجود ا میتوان یم ایآ مینیبب دیبا. رود یکجا نم چیکس ه چیبه هر حال در حال حاضر ه ـ

.میبه دست آور يترشیمحصول ب یلعنت يخرگوش ها نیا

 يهر دو در تختخواب ها نیو د نیجاست. رفت شیو به طبقه باال به سراغ بچه ها دیخز رونیاز اتاق ب یبه آـرام یمگ

او را تماشا  يپسرش خم شد و مدت دراز ياو از جلو تختخواب دخترش گذشت و به رو. بودند دهیرنگ خواب دیسف

:لب گفت ریکرد و ز

.يهنوز بچه اخدا را شکر که تو  ـ

خرگوش ها به زاد و ولدشان ادامه . مزرعه را ترك کردند کیبه  کیآن کارگرها  یکه ط یسال. سال گذشت کی

 1940ماه ژوئن سال  لیدر اوا. دیافزایب دایتا بر مقدار محصوالت دروگ دیکوش ریناپذ یخستگ یدادند و باب با تالش

 نیداوطلب دوم يروهایهزاران نفر از ن بروند،به دانکرك  ستیانگلستان با یاعزام يروهایگفته شد که ن یوقت

.داوطلبان بودند نیا انیدر م زین یو پاتس مزیو ج. هجوم بردند رهیبه مراکز ذخ ایاسترال یسلطنت يروهاین

به خدمت مشغول شدند و در  ایلشکر استرال نی، در نهم یماتیدوره کوتاه تعل کیهمراه هم ، پس از گذراندن  آنها

.به کشور مصر اعزام شدند يشرکت در نبرد بن غاز يبرا 1941سال  لیواا

. نصب کرده بود  نهیس يداشت، رو ایاسترال یاعزام يرویـ عالمت ن دیکه نقش طلوع خورش یکوچک نهیسنجاق س یف

پسرش که دو  يبود، دو ستاره، برا ختهیاز آن آو ییکوچک دو ستاره طال ریدو زنج لهیکه به وس یکیشمش نقره بار

 یمگ. جنگ مشارکت داشت شبردیبه سهم خود در پ وداد که ا ینشان م گرانیبه د نهیسنجاق س نیا. در جبهه بودند

کرده بود که در آن  افتیاز لوك در ياو نامه ا. در جبهه نداشت ينداشت چون نه شوهر و نه فرزند یچنان سنجاق
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نامه  نیدر ا. نبود که او را به جبهه ببرند یگونه نگران چیه ياست و جا ینیچ شکرینوشته بود که او هنوز مشغول ن

.نکرده بود ياشاره ا چیه نگامیا همانخانهیدر م برخوردشانلوك به 

او در  یاو به مادرش و نگران. تکان داد و نامه را در سطل آشغال انداخت يکرد و سر يخنده ا یبا درماندگ یمگ

 نیدر ا يهرگز کلمه ا یکرد؟ ف یدر مورد جنگ چه فکر م یف یراست. دیشیاند یمورد پسرانش که در جبهه بودند م

 یکه وقت دیرس یاز مصر م ينامه ا یگاه. خود داشت ااش را صبح تا شام ب نهیسنجاق س یآورد ول یمورد به زبان نم

دند، چنان که به چون مأموران سانسور به دفعات آن را باز و بسته کرده بو. دیپاش یگشودند کاغذ از هم م یآن را م

.شده بود لیتبد يورق پاره ا

تا . را نابود کنند يو شاد دیدست به دست هم داده بودند تا هر گونه ام عتیهمه عناصر طب یینبود گو يباران خبر از

 یرا از دست م دشانیکم کم ام یباب و جک و هاگ یمگ. ادامه داشت ی، پنج سال بود که خشکسال 1941سال 

از  یعلف به کل. بودند  زاریکه همه از آن ب يم بود نبردیسه نینبرد خون نیدر ا يبه نحو زین دایدروگ نیبنابرا. دادند

 یو آنجا تک درختان نجایشده بود که فقط ا لیتبد رهیخشک ترك خورده و ت يریبه کو نیرفته بود و زم نیب

را که از  یوانیداشتند، و هر وقت حاسلحه با خود  کیچاقو و  کی یهمگ. شد یم دهیرنگ د يو قهوه ا يخاکستر

و توسط الشخورها لت و پار  ردیزودتر بم وانیکشتند تا ح یاو را م دندید یدرآمده بود م ياز پا یفرط گرسنگ

.نشود

که  یبه جز اوقات نیبنابرا. کارگر مانده بود کیفقط  دایدر دروگ. دشوار شده بود اریبس یمگ يدر محوطه ها برا کار

داد، او هفت روز هفته در محوطه ها به کار  یم یرا به او مرخص کشنبهیشد و روز  یم یمگ دیشد یتگباب متوجه خس

اضافه بر دوش او  يبار گر،ید يداشت، انجام کارها وافقتاستراحت م یهم که برادرش با مدت یو وقت. مشغول بود

و هرگز به . اش را نشان ندهد یاندگو درم یتواند خستگ یکه م ییتا جا دیکوش یم یجهت مگ نیبه هم. افکند یم



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠٦

شانه  يدامدار يکار طاقت فرسا ریتوانست به بهانه مراقبت از بچه ها، از ز یخواست م یکه اگر م دیرس یذهنش نم

 شتریب نیو د نیبه او محتاج است ، و متوجه نبود که جاست شیاز بچه ها شتریب یلیکرد که باب خ یفکر م. کند یخال

.دارند اجیکنند و به وجودش احت یم کمبود او را احساس

به  يکه آنها در خواب بودند لحظه ا یداد و فقط شب ها وقت یمحوطه ها ادامه م انیروزها به تاخت و تاز در م او

 گرانید یحت. ییبایچه بچه ز. دیتپ یم نهیدر س يقلبش از شاد دید یرا م نید یهر بار که مگ. رفت یشان م نیبال

و  قیاز صفا و آرامش عم يا زهیکه آم عتشیطب دانش،چهره شکفته و خن. ستندینگر یم نیتحس دهیهم او را به د

خود دست  تیبه هو ینمود که او قبل از گذراندن مرحله کودک یم نیچن. ختیانگ یبود توجه آنان را بر م داریپا

 ياو به طرز ید، از نظر مگش یم یعصبان يزیاز چ ایکرد و  یاشتباه م گرانیاو به ندرت در مورد د. است افتهی

کامالً  یچهره و اندام نیبا آن که د. موضوع نبود نیکس متوجه ا چیظاهراً ه یول. رالف شباهت داشت هوحشتناك ب

پدرش ، رنگ بور  اهیس ياو بر خالف موها يموها. انداخت یبورش مردم را به اشتباه م يبه او داشت، موها هیشب

از  يا زهیآورد، آم یبه خاطر م دایدروگ يکه علف ها يزیغروب آفتاب، بلکه چ اینه به رنگ گندم . بود یمخصوص

.و نقره و کرم ییطال يرنگ ها

 چیو از ه. بود نیزم يموجود رو نیباتریز نیاو را دوست داشت و در نظر او د ن،یاز همان بدو تولد د نیجاست

دائماً در  نیت و شروع به راه رفتن کرد ، جاستپا گرف نیکه د یوقت. کرد ینم غیبرادرش در يخوشنود يبرا یخدمت

 يزانوانش نشاند و به طور جد يدخترش را رو یمگ ،يکاریمعدود ب يها کشنبهیاز آن  یکی. کنار او مراقبش بود

 دیبرادر کوچک توست ، تو با نیا« : داد  حینسبت به برادر کوچکش داشته باشد، توض ستیبا یکه م یفیدرباره وظا

.«افتدین شیبرا یتا اتفاق یباش دائم مراقبش
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 یبا حالت نیساله نداشتند جاست 4بچه  کینگاه  یاز ناآگاه یگونه نشان چیو ه دندیدرخش اریروشن و هوش چشمان

:و با حرارت پاسخ داد رفتیپذ يجد

.مواظبش هستم شهینگران نباش مامان من هم ـ

:گفت دیکش یکه آه م یدر حال یمگ

.کردم یکار را م نیخواست خودم ا یدلم م ـ

:دیحرفش پر انیشادمانه به م نیجاست

لحن  نیا. افتد ینم یاتفاق چینگران نباش ه. فقط مال من باشد نیخوام که د یخواهد من م یمن دلم نم یول ـ

 ینم یو مگ دیرفت که بچه را از او بربا یرس م شیزن کوچک پ نیا. نبود یمگ يبخش اصالً باعث خوشنود نانیاطم

.کند يریکار جلوگ نیت از اتوانس

خرسند  زیخود، چ رامونیتا او بتواند پ دیکه چهار سال کش نیمثل ا. داده بود تیرضا دن،یبه خند نیجاست گرید حاال

 یم نیجاست. بود که از بدو تولد همواره خندان بود نید ونیکار را مد نیا دیکشف کند و شا يکننده و نشاط آور

 یبود که وانمود م نیتأسف آور ا یآموختند ول یم گریمدام از همد یمگ يبچه ها. دیخند یم نیچون د دیخند

رسد،  انیبه پا یجنگ لعنت نیا یوقت«  دیشیاند یبا خود م نانهیاندوهگ یمگ. ندارند یاجیکردند که به مادرشان احت

خواهد  کینزد نیبه جاست شیاز پ شیکند، و ب دایپ یبزرگ تر از آن خواهد بود که بتواند به من وابستگ گرید نید

!مانع آن بوده است يزیچ شهیداشته باشم هم یدلخواه یهر بار که خواسته ام زندگ. شد

سبب شده بود که جک  رایز. هم داشت یبا آن رو به رو بود محسنات دایکه دروگ یو مشکالت یجهت خشکسال کی از

که بعدها از آن (  ،یتیموقع نیکنند و بکوشند در چنآنها مجبور بودند تالش . از رفتن به جبهه منصرف شوند یو هاگ
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 ينا مراتع کوه ها ایکتوریاز جنوب و. نجات دهند بودمانده  یآنچه را که باق) شد  یم ادیبزرگ  یبه عنوان خشک

.رفته بودند نیو از ب دهیو مرتع صدمه د زیحاصلخ نیدر شمال، هکتارها زم چلیم

 یموجب آن شده بود که اهال ،یشمال يقایو وجود دوقلوها در افر. بود یرانموجب نگ یبه اندازه خشکسال زین جنگ

ها که در اصل به طبقه محروم و زحمت کش  يریکل. اخبار جنگ آن منطقه را دنبال کنند اریبا توجه بس دایدروگ

در ماه اوت  یوقت. نداشتند یکار بود، نظر خوب ظهو در اصل محاف خواهیتعلق داشتند به دولت وقت که اسماً آزاد

 )نیجان کورت دیدولت جد سیاستعفا داد همه خوشحال شدند روز سوم اکتبر ، خبر انتخاب رئ رینخست وز 1941

JohnCurt i n احتمال حمله  1941و  1940 يسال ها یط. آنها مواجه شد دی، رهبر حزب کارگر با استقبال شد (

.کشور قطع کردند نیصدور نفت را به ا لیبخصوص پس از آن که روزولت و چرچ د،ژاپن محسوس تر بو

جابجا کند، اما ژاپن  لومتریرا چند هزار ک شیروهاین ستیبا یم ایمحاصره استرال يبرا تلریدور بود و ه اریبس اروپا

 نیبنابرا. شده بود ختهیآو تیثروتمند و کم جمع يایاسترال کیسر  يداموکلس بر باال ریبود و همانند شمش ایدر آس

Pearlها به پرل هابر یه ژاپنخبر حمل Harbor( ) چون همه انتظار آن را . ختیانگیتعجب بر ن ایدر استرال

جنگ تا در خانه  يرفت که به زود یآن م میخود احساس کردند و ب یکیناگهان همه حضور جنگ را در نزد. داشتند

کوچک  ياهایو در رهیجز یفقط مشت. کرد یرا از کشور ژاپن جدا نم ایاسترال یبزرگ انوسیاق چیه. آنها برسد يها

.دو کشور حائل بودند انیم

کنند،  دایپ یها نخواهند توانست به سنگاپور دسترس یکردند که ژاپن یبا خود تکرار م ینیکه همه با خوشب یحال در

.ش شدپخ نیپیلیو ف يدر مالز یژاپن يروهایشدن ن ادهیروز نوئل همان سال هونگ کونگ سقوط کرد و بعد خبر پ

دستور  ،یشمال يقایمستقر در آفر ییایاسترال يروهایسپس به همه ن. که سنگاپور هم سقوط کرد دینپائ يرید

 ایننهاد و اعالم کرد که استرال یوقع لیوقت به اعتراض چرچ رینخست وز نیکورت. داده شد ایبازگشت به استرال
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فرستاده  هیبه سرعت به اسکندر ایاسترال تمم و هفلشکر شش. دارد ازیبه سربازان خود ن شیدفاع از مرزها يبرا

. برگردانند در قاهره ماندند ایآنها را به استرال ستیبا یکه م ییها یلشکر نهم در انتظار آزاد شدن کشت یشدند ول

انتظار آنها  یول. آمدند یم يبه زود یو پاتس مزیج. دیگنج یدر پوست خود نم ياز شاد یزد و مگ یلبخند م یف

.به خود گرفت يگریحوادث صورت د ریس گریبار د کی. بود ههودیب

 نیمذاکره کرد و قرار بر ا نیکورت ریبا نخست وز لیچرچ. کرد یرا ترك م يهشتم شکست خورده، بن غاز لشکر

فرستاده  ایبه استرال ییکایآمر يروین کیبماند و در مقابل،  یشمال يقایهمچنان در آفر ایشد که لشکر نهم استرال

.شود

برادرش را  یکیبه خود داد و در تار یتکان یپاتس. حکمفرما بود ریبر کو یآرامش 1942و سوم اکتبر  ستیب شب

در سکوت  یدستش را به دور گردن او انداخت و هر دو مدت مزیج. کرد هیبه شانه او تک یو همانند کودک افتی

BobMalيسرجوخه باب مالو. نشسته ماندند l oy( ) سرباز کل استوارت يلوبا آرنج به پهCol St uart( )  زد و

:لبخند زنان گفت

.آن دو عاشق را نگاه کن ـ

:جواب داد يبه تند مزیج

.خفه شو ـ

:غرولندکنان گفت کل

.بگو يزیچ کی، تو هم  ( )Harpoاهللا هارپو ای ـ
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 يها لمیف تیاز شخص دیقلبود و به ت صیبه زحمت قابل تشخ یکیداد که در تار لشیمعصومانه تحو يلبخند یپاتس

اعتراض بلند شد احتمال  ياز گوشه و کنار صدا. کرد دیرا تقل پوریش ي، با دهانش صدا ( )Marxبرادران مارکس

.کرد تیسکوت را کامالً رعا ستیبا یبود و م کیحمله نزد

:و غرولندکنان گفت دیکش یآه باب

.کشد یانتظار باالخره مرا م نیا ا،یاوه خدا ـ

:زد ادیناگهان فر یپاتس

.سکوت کشنده است نیمن ا يبرا ـ

:گفت يگرفته ا يبا صدا کل

.کشمت یخودم م ،یحرومزاده لعنت ـ

:گفت یبه آهستگ فرمانده

ست؟یطور سر و صدا راه انداخته ، ک نیکه ا یاحمق نیا د،یترا به خدا ساکت باش ـ

:گفتند یدسته جمع همه

.یپاتس ـ

نه و  کیبه ساعتش انداخت ساعت نزد ینگاه يسرجوقه مالو. افتی انیفرمانده پا يهاخنده شان با دشنام  يصدا

.بود قهیچهار دق

به خود  نیآسمان تکان خورد و زم. آن به صدا در آمدند کیدر  یسیو هشتاد و دو توپ خمپاره انداز انگل هشتصد

و فروکردن انگشتان در  دیچیپ یزها مبود که در گوشها و مغ دیکه منبسط گشت و صداها آنقدر شد ییو گو دیلرز

و تا مغز  دینورد یاستخوان ها را در م. خاست یبر م نیاز دل زم میعظ ياهویآن ه. نداشت يا دهیفا زیگوش ها ن
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رومل  يمرگبار خمپاره ها را بر قوا ریتوانست تأث یگودال تنها م نیمحاصره شده در ا ا،یلشکر نهم استرال. دیرس یم

 يصدا ییآن شب گو یول. زد نیآتشبار را تخم کی يشد نوع و اندازه ها یم اتی با توجه به جزئمعموالً. مجسم کند

کشنده  يروز نبود بلکه نور ییروشنا نیو ا. روشن شد ریوقفه ادامه داشت، کو یکامل ، و ب یهماهنگ کیدر  هاتوپ 

 يچرخنده دود و جرقه ها يست و توده هااز گرد و غبار به هوا برخا یو کوه. بود که ناگهان همه جا را روشن کرد

ارتش  يو توپ ها ، خمپاره اندازها و همه سالح ها. مواد منفجره آتش گرفت. آتش خمپاره ها، در فضا پراکنده شد

سکوت . سکوت. شده نشانه گرفته شده بود يگذار نیم يمحوطه ها ياز توپ و تفنگ و خمپاره رو يمونتگمر

.خاموش و طاقت فرسا یسکوت. شکست یپهن کرده، م يخورد با گوش هامطلق که همانند امواج در بر

 ابانیجستند و در ب رونیبرخاستند و از گودال ب يسربازان هنگ نهم از جا. بود قهیدرست نه و پنجاه و پنج دق ساعت

.و خاموش ، به راه افتادند یخال

روز هشتم نوامبر او . جام رومل شکست خوردکننده و بزرگ سران نییبس تع يدوازده روز ادامه داشت، نبرد نبرد

 یاشغال يها نیبر تمام زم نیفاتح العلم يمصر منتقل کرد و مارشال مونتمگر يمرزها يرا به آن سو شیروهاین

.افتیتسلط 

ه ها ب یمبارزه با ژاپن يتوانستند برا یآنان حاال م. بود یشمال يقایدر آفر ایترانه هنگ نهم استرال نینبرد، آخر نیا

.سربازان بودند نیا انیو سالم در م حیهم صح یو پاتس مزیج. نو بروند نهیگ

 یمرخص یو پاتس مزیج. بروند نهیبه گ ینظام اتیسلسله عمل کیمستقر شدند تا پس از انجام  زبانینهم در بر هنگ

و  میج. رفت یگیا به لاستقبال از آنه يباب برا. شدند ایدرخواست کردند، و پس از موافقت فرمانده رهسپار استرال

 یوارد باغ شد همه زن ها در چمن انتظار م لیاتومب که یهنگام. دندیرس یگیبا قطار به ل يندیویاز گوند یپاتس

.برادران جوان خود بودند داریصبرانه منتظر د یب یو در پشت آنها جک و هاگ دندیکش
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به رنگ سبز جنگل، بر  دیجد يها فورمیاکنون اون. بودکرده  رییآنها تغ افهیچقدر ق. شدند ادهیپ نیقلوها از ماش دو

سر و گردن از  کیبودند، در حال حاضر  دهیقد کش یلیدر واقع خ. دندیرس یبه نظر م گانهیآنها واقعاً ب. تن داشتند

ار ها، کشت و کشت يروزیدر آنها نمانده بود ، مشکالت، پ ینوجواناز  ياثر گرید. بزرگ خود بلندتر بودند يبرادرها

.هرگز قادر به آن نبود دایشکل داده بود که دروگ يا وهیآنها را به ش عیفج

 دهیبه آن بخش ریس يآنها اثر گذاشته و پوست شان را خشک کرده و رنگ قهوه ا ي افهیبر ق یشمال يقایآفر آفتاب

.مراحل دوران بلوغ را پشت سر گذاشته بودند نیآنها آخر. بود

گوش چپ برگشته بود و نشان طلوع  يساده و کاله لبه پهن که رو فورمیو مرد با اوند نینبود که ا بینظر عج به

 یچشمان آب دیشد به وضوح در چشمان شان د یرا م نیو ا. آن نصب شده بود ، آدم کشته باشند يبر رو دیخورش

.یاز نشاط و مهربان يعار یول ،يپد يهمانند چشمها

. ختیرفت، و اشک و خنده در هم آم انیمآبانه از م یسیانگل يو سرد یخشک. جمع شدند یو پاتس مزیبه دور ج همه

و کت بود که آنها را در  ینیو م یبعداً نوبت مگ. لبخند بزند دیکوش یدست بر شانه آنها گذارد و م زین یف یحت

 یهرگز نم دایدروگ یاهال. دست آنها را فشردند يا مهبدون ابراز کل یجک و هاگ. و بوسه باران کنند رندیآغوش بگ

.بودند دهیلحظه را کش نیدوقلوها انتظار ا یتوانستند بدانند که با چه شور و شوق

 ل،یاز پودر نارگ دهیو پوش یشکالت يها تیسکویب د،یو سف یصورت يژله ا يها ینیریش. داشتند ییچه اشتها دوقلوها

:گفتند یم یو دوقلوها به شوخ. دایدروگ يهمراه با خامه گاوها يا وهیم يپخته شده با بخار، ساالدها يها نگیپود

.کرد سهیغذاها مقا نیشود با ا یرا نم ایهم که خورشت لوب یبه راست ـ
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 کیهمه غذا آنها الاقل  نیآورد، مطمئن بود که با خوردن ا یآنها را به خاطر م یکودک يکه دل دردها تیاسم خانم

 یم انیاز م یگوارش یاحتمال هر گونه ناراحت دندینوش یکه م یفراوان يخوشبختانه با چا یول. خواهند شد ماریهفته ب

.رفت

؟ینه پاتس ست،ین ( )Wogبا نان وگ سهیواقعاً قابل مقا ـ

بله ـ

:دیپرس تیاسم خانم

ست؟یچ گریوگ د ـ

؟ینه پاتس ندیگو یم ( )Wopها وپ ییایتالیعرب ها گذاشته اند، همان طور که به ا ياست که رو یاسم نیا

.بله ـ

ها ، موزه قاهره و  یشهرها، مردم، خوراک ،یشمال يقایدر آفر یساعت ها از زندگ يو شاد تیبا کمال رضا آنها

مبهم  یاز پاسخ ریشد غ یاگر درباره جنگ از آنها سؤال م یکردند، ول یخود در اردوگاه ، صحبت م يکاریاوقات ب

 دندیکوش یداشتند و م یابراز نم نیو طرابلس و العلم يازغزاله، بن غ يدرباره جبهه ها يکلمه ا. گفتند ینم يزیچ

که در  یمردان یموضوع رو به رو بودند، چون تمام نیجنگ همه زن ها با هم انیدر پا. موضوع صحبت را عوض کنند

سربازان  يبه انجمن ها وستنیاز پ نیبودند از صحبت کردن درباره آن نفرت داشتند و همچن دهیخط اول جبهه جنگ

داشته  يداشتند رابطه ا یکه خاطره جنگ را زنده نگاه م یکردند و ابداً حاضر نبودند با مؤسسات یم تناعام یمیقد

.باشند

 یپرچم داشتند م ریدر خدمت ز يکه پسر هیناح نیهمه مالک. برپا کرد یبزرگ یهمانیبه افتخار ورود آنها م دایدروگ

زن ها و دختران جوان به دور آنها . رندیرا جشن بگ نییکووالستر مک  یو پاتس مزیخواستند بازگشت سالمت ج
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خود را از  دندیکوش یم دند،یجنگ یکه در جبهه م یترسان تر از وقت يریقهرمانان خانواده کل یزدند ول یحلقه م

ن، شبانگاها. وابسته بودند یدست زن ها خالص کنند، آنان ابداً به زن ها توجه نداشتند و تنها به باب و جک و هاگ

 ينشستند و عقده دل شان را برا یدر خواب بودند، آنها ساعت ها با برادران خود به گفت و گو م یو ف یکه مگ یوقت

که  نیکردند و از ا یگذراند تاخت و تاز م یرا م یسال خشک نیکه هفتم ییگشودند و روزها در محوطه ها یم نهاآ

 ییبایمزارع سوخته و محزون ز نیدر ا یو پاتس مزیج. دداشتن یبه تن ندارند احساس خوشبخت یلباس نظام گرید

رس به مشام شان  رید يو عطر گل سرخ ها دیبخش یحضور گوسفندان به آنها آرامش م افتندی یم يریناپذ فیتوص

 یآنها همراه با نوع متیبار، عز نیچون نخست. را به خاطر بسپارند زهایچ نیخواستند ا یآنها م. داد یلذت م

 یبار وقت نیا ینداشتند ول د،یکش یکه انتظارشان را م یاز مصائب يتصور نیخاطر بود و کوچکتر یآسودگو  یناآگاه

کنند تا بعدها از  رهیبخش را در ذهن شان ذخ يهمه لحظات شاد ستیبا یگشتند، م یم بازدوباره به جبهه 

با خود  يادگاری يرا برا دایدروگچند پر علف  یسرخ و حت يچند گلبرگ از گل ها ستیبا یم. مرورشان لذت ببرند

و کت را عاشقانه  ینیم ت،یخانم اسم ،یکه مگ یداشتند در حال یاحساس شفقت و مهربان ینوع یف يببرند، آنها برا

.آنها پر کرده بودند یمادرشان را در زندگ يدوست داشتند چون در واقع آنها بودند که جا

کردند و او را با اسب به  یم يباز نیشحال بود، دوقلوها ساعت ها با دخو نیآنها با د زیاز رفتار محبت آم زین یمگ

 یبه نظر م یول. دندیغلت یسبز م يو با او بر چمن ها دندیخند یبردند، م یبردند، از بودن با او لذت م یگردش م

 يان رفتارزن گریبا د دایدروگ ریپ يداشته باشند به هر حال آنها به جز زن ها میب یکم نیکه از جاست دیرس

را از او  نیبود چرا که آنها د دیشد یبه نوبه خود دستخوش حسادت زین چارهیب نیجاست. داشتند یمحجوبانه و تصنع

.کند ينبود که بتواند با او باز یکس گریگرفته بودند و د

:به خواهرش گفت مزینشسته بود ج وانیبا آنها در ا یروز که مگ کی
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.است زیانگ رتیکوچولو واقعاً ح نیا ـ

.بر چمن ها بود یو پاتس نید يباز ينشسته بود سرگرم تماشا يریحص یصندل کی يکه بر رو مزیج

:گفت دکنانییتأ یمگ

، ) برادر جوانش نشست ، چشمانش سرشار از محبت بود  يزد و رو به رو يلبخند. ( است يرینظ یبله واقعاً بچه ب ـ

؟ید دل کنبا من در یخواه یافتاده، نم یچه اتفاق مزیج

.تکان داد یو دردناك و سرش را به عالمت نف نیاندوهگ یباال کرد، چشمان یرا به طرف مگ شیچشم ها مزیج

.زن صحبت کرد کیکه بشود راجع به آن با  ستین يزیچ ،ینه مگ ـ

گفت؟ یآن را به زنت هم نخواه ایآ يازدواج کرد ياگر روز ـ

 لیدارد که انسان خانواده تشک دهیکند، چه فا یرا در انسان نابود م یحساسآه نه، جنگ هر گونه ا م؟یما ازدواج کن ـ

نند؟یبب میا دهیبروند و آنچه را که ما د م،یکه ما رفته ا یشود اگر بنا باشد که به همان راه یدهد و صاحب فرزندان

.مزیطور حرف نزن ج نیا ـ

.کرد یم یبا او شوخ یپاتس رایز دیخند یقهقهه م بچه با. دنبال کرد ستینگر یم نینگاه خواهرش را که به د او

:زمزمه کنان گفت مزیج

.متوجه اش نخواهد بود يخطر چیه نجایرا ترك کند، در ا دایوقت دروگ چینگذار او ه ،یاوه مگ ـ

با شتاب از راهرو مجلل  ستند،ینگر یتوجه کند که او را م یمتعجب يآن که به چهره ها یب کاساریاعظم دوبر اسقف

ورکزه سرگرم گفت و گو  نالیکارد. ستادیشتافت و ناگهان در آستانه در ا نالیگذشت و به داخل سالن جلسات کارد

بود و به محض آن که چشمش به او افتاد  کانیدر وات رلهستان مستق دیدولت در تبع ریسف ( )Papeeپاپه يبا آقا

:گفت
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آه رالف چه خبر شده؟ ـ

.وط کردسق ینیدولت موسول ویتوریو ـ

آگاه است؟ انیپدر مقدس از جر ایآ. بزرگ يخدا ـ

Castبله من شخصاً به کاستل گاندولفو ـ el Gandol f o( ) هم اکنون خبر را  ویبه هر حال راد یتلفن کردم، ول

.ستاد آلمان فرا خواند و موضوع را گفت یاز دوستانم مرا به مقر عموم یکی. پخش خواهد کرد

:شد گفت یاز آن احساس م يه اندك نشانه شادک یپاپه با لحن يآقا

.را بسته باشد شیکه پدر مقدس چمدان ها دوارمیام ـ

:پاسخ داد جانیپر ه یبا لحن کاساریدوبر اسقف

 )نگیکسل ر رایندارد، ز يراه فرار چیوگرنه ه. درآورد سکنیفرانس يها شیکه او خود را به لباس کش نیمگر ا ـ

Kessel r i ng)  را کامالً بسته استدروازه ها.

:ورکزه گفت یتیکن يد نالیکارد

.نخواهد رفت ییدر هر صورت او به جا ـ

.بلند شد شیپاپه از جا يآقا

نباشند،  تیکشور دشمن آلمان هستم و اگر پدر مقدس در امن کی ندهیمن نما. مرخص شوم دیاجازه بده جنابیعال ـ

به  استمداریس کیو  حیو صر قیاو دق. مدارك به خانه برگردم یبعض یبررس يبرا دیو هم اکنون با ستمیمن هم ن

:دیپرس کاساریسالن را ترك کرد اسقف دوبر یو وقت. کلمه بود یواقع يمعنا

د؟یریاش را به عهده بگ دهیاو آمده بود که شما وساطت هموطنان ستمد ـ

.درباره آنها نگران است یلیخ چاره،یبله، مرد ب ـ
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م؟یستینگران ن دهیلهستان ستمد نیه سرنوشت اما راجع ب ایو ما؟ آ ـ

.و دردناك است میتا چه حد وخ تیداند وضع یاو نم یول. البته رالف ـ

.خواهد آن را باور کند یکس نم چیآن است که ه قتیحق ـ

!رالف ـ

لت آلمان به م یگذرانده و عالقه واقع خیاش را در مون یزندگ يسال ها نیپدر مقدس اول ست؟یدرست ن ایخوب آ ـ

آنها را به  یشرم یها و ب يکثافت کار جیاگر نتا یحت. باز هم آنها را دوست دارد انات،یو هنوز هم با همه جر. دارد

 یکار روس ها باشد، نه کار آلمان دیبا نیصورت اجساد تکه تکه شده به او نشان بدهند، او اظهار خواهد کرد که ا

 یآلوده نم یاتیجنا نیفرهنگ و متمدن مانند آلمان، دست خود را به چن با یچون به نظر او هرگز ملت. زشیعز يها

.کند

 ادی يچون در مقابل پدر مقدس سوگند وفادار دیهست نجایشما ا. دیستین حیرالف شما که جزو انجمن هواداران مس ـ

 یان تقاضا مازت یاست، ول يشما جار يدر رگ ها يدرست است که خون گرم و پرخروش اجداد نرماند. دیکرده ا

.دیکنم که عاقالنه فکر کن

بماند تا بتواند  یخود باق يکه دوچه در جا میکرد یحال دعا م نیو با ا میبود یلحظات نیاز ماه سپتامبر منتظر چن ما

.خورد یبه چشم م تلریدر رفتار ه یجا تناقض نیدر ا. ما را در مقابل حمالت آلمان حفظ کند

و با تمام . رم کیمقدس کاتول يسایو کل ایتانیبر يدارد، امپراطور ریشمن گذشت ناپذدانست که دو د یاو م یطرف از

را به  شیروهایتمام ن یتالشش در موضع دفاع نیدر آخر گریاز طرف د یول. تا با آنها مدارا کند دیامکاناتش کوش

 میکشاند یبه بن بست م که اگر ما هم او را دیکن ینمفکر . به کار گرفت ایتانیبر يقصد شکست دادن امپراطور

بود ما را  یآلمان در لهستان کاف اتیجنا يکلمه از جانب ما، در افشا کیدر آورد؟  يکرد ما را هم از پا یم یسع
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عکس  تیو آنها به فور میما ارتش و سرباز ندار زیدوست عز. دارد يا جهینابود سازد و به عالوه دخالت ما چه نت

 مهیپاپ خ يماجرا ایدارد، آ میموضوع ب نیو او از ا. مقدس را به برلن خواهند فرستادو پدر . نشان خواهند داد عملال

Pappetونینیآو يشب باز Pope i u Avi gnon( ) یشما دلتان م د؟یآور یبه خاطر م شیرا در چند قرن پ 

د؟ینیبب لندر بر يشب باز مهیعروسک خ کیخواهد پاپ محبوب مان را به صورت 

افشا  ایرا در دن تلریه انهیرفتار وحش دیکنم که ما با یمن فکر م. ستمین دهیمن با شما هم عق یول ،ویتوریمتأسفم و ـ

شهادت  نیشد و ا میخواه دیکند، ما شه ربارانیاگر ما را ت یحت. میاو را بر بام ها جار بزن يها يگریو وحش میکن

.مؤثرتر خواهد افتاد اریبس

 یم یبه خوب زین تلریه. ستیمطرح ن ربارانیمسأله ت. است نیه تر و آگاهانه تر از ارالف طرز فکر شما معموالً عاقالن ـ

لهستان  یپدر مقدس را به برلن خواهند فرستاد و ما را هم راه یول ست،ین یخوب استیساختن س دیداند که شه

 يگونه ثمر چیوجودتان هکه  ییجا دیرا در آنجا بگذران رتانعم هیخواست بق یدلتان م! لهستان ، رالف. خواهند کرد

نخواهد داشت؟

افکند که  يپنجره ا يزهرآلود به سو یرا به زانوانش فشرد و نگاه شینشست و مشت ها کاساریاعظم دوبر اسقف

در پرواز  شانیالنه ها يرنگ که در غروب آفتاب به سو ییطال یکبوتران. کبوترها در پشت آن در پرواز بودند

و باال رفتن سن . دیرس یتر به نظر م افهیبرازنده تر و خوش ق شهیاز هم نیت و با وجود ااو چهل و نه سال داش. بودند

.ابداً از جاذبه اش نکاسته بود

.در درجه اول مردان خدا و سپس انسان.  میکه هست میرالف ما همان ـ

.گونه نبود نیشما بد يها برا تیاولو بیباز گشته بودم ترت ایکه من از استرال یهنگام ـ
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نوع عالقه به  کی. دیدان یرا خوب م نیکردم و خودتان ا ینگاه م عیبه وقا يگریدر آن زمان من از نقطه نظر د ـ

 ستیبا یما م. میشیاندیمرد ب کیبه عنوان  دیدر حال حاضر ما نبا. دیبحث کن دیخواه یتضاد در شما است و فقط م

هر چند هم که به عنوان . ماست یزندگ تین موقعیتر یو اصل نیمهم تر نیچرا که ا م،یفکر کن شیکش کیمثل 

و  یقدرت فان کینه در برابر  م،یکرده ا ادی يسوگند وفادار سای، باز هم در برابر کل میانسان فکر و عمل کن کی

.گذرا

 یم ایآ دیباش عیمط سایکه در مقابل کل دیرالف شما عهد بسته ا. میفقط به پدر مقدس وفادار باش ستیبا یم پس

.و قاطع است اریهوش اریبس سایپدر مقدس در مورد منافع کل د؟یدوباره عهدتان را بشکن دیهخوا

به کار گرفته و  سمیمبارزه با کمون يرا برا شیاو تمام قوا. است يداور شیو قضاوتش همراه با پ. کند یاو اشتباه م ـ

تواند از تسلط  یاست که م یتنها قدرتبه نظر او آلمان . داند یم یاسیس دهیعق نیدشمن ا نیآلمان را بزرگ تر

بر مسند قدرت بماند، همان طور که  تلریخواهد که ه یم شدل نیهم يو برا. کند يریغرب جلوگ يایبر دن سمیکمون

.شدیاند یم ایتالیبر ا ینیدر مورد حکومت موسول

مورد  نیاگر در ا. کند یباه نماو پاپ است و هرگز اشت یول. دیاطالع یب زهایچ یلیکه شما از خ دیرالف، باور کن ـ

.دیشو یخود م مانیپس منکر ا دیشک دار

.صدا و با شتاب باز شد یب در

.نگیهر ژنرال کسل ر. جنابیعال ـ

.بر لب آوردند ياختالف نظر از چهره شان محو شد و لبخند يبرخاستند و نشانه ها ياز جا شیکش دو

د؟یدار لیم يفنجان چا کی ایآ دینیبنش دییبفرما ـ
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پدر مقدس . زبان مسلط بودند نیهمه به ا کانیبرجسته وات يها تیچون شخص. بود یو گو به زبان آلمان گفت

.برد یزبان لذت م نیصحبت کند و از لحن و آهنگ ا یدوست داشت که به آلمان

.دیچش را کانیخوش طعم وات یسیانگل يشود چا یشهر رم نم يکجا چیدر ه جنابیعال لیبا کمال م میمتشکر ـ

:مطبوع بر لب آورد و گفت يورکزه لبخند یتیکن يد نالیکارد

نتوانسته ام از  مییایتالیکسب کرده ام و با وجود اصل و نسب ا ایاست که من از هنگام اقامتم در استرال یعادت نیا ـ

.آن دل بر کنم

د؟یاهل کجا هست جنابیو شما عال ـ

.خوب هستند يچا فتهیش زیها ن يرلندیهستم هرژنرال، ا يرلندیمن ا ـ

 شیبعد از کش. کرد یم یاوست تلق هیکه همپا یرا همانند کس کاساریهمواره اسقف دوبر نگیآلبرت کسل ر ژنرال

 یبه او احساس آرامش م لهیپ لهیش یرك و ب شیکش نیا داریو درهم، د دهیچیچاق و چله با افکار پ ییایتالیا يها

:به او گفت زیآم نیبا لحن تحس. داد

.کنم یشما تعجب م یآلمان یاز لهجه عال شهیمن مثل هم جناب،یعال ـ

.ستین دیدر خور تمج گرید يامر مثل همه استعدادها نیزبان دارم و ا يریفراگ يبرا يادیمن استعداد ز ـ

:دیپرس یبا چرب زبان نالیکارد

د؟یآ یشما بر م ياز ما برا یچه خدمت نگ،یجناب کسل ر ـ

.شما را از سرنوشت دوچه مطلع گردانده اندکنم که  یتصور م ـ

.میما خبر دار جناب،یبله عال ـ
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رو به راه  زیدهم همه چ نانیآمده ام که به شما اطم نجایمن به ا. دیعلت مالقات مرا بدان ست،یبا یصورت م نیدر ا ـ

ن در حال حاضر آنقدر م. دیکاستل گاندولفو برسان میمرا به افراد مق غامیپ نیکنم ا یاست و از شما خواهش م

.توانم شخصاً به کاستل گاندولفو بروم یگرفتارم که نم

د؟یقدر گرفتار نیشما ا ایآ یول. رساند میرا خواه غامیپ ـ

.میکن یم یمتخاصم تلق يها، خود را در کشور یپس ما آلمان نیکه از ا دیمتوجه هست. بله مسلم است ـ

 یها، دشمن تلق یکس به جز تبهکاران و جان چیو از نظر من ه میستین ایتالیاما در خاك  نجا،یا یهرژنرال؟ ول نجایا ـ

.شود ینم

من مجبور  ایتالیدر مورد ا یول کان،یاست نه وات ایتالیمعلوم است که مقصود من ا جناب،یخواهم عال یاز شما عذر م ـ

 نیمستقر بود، از ا ایتالیمتفق در ا يرویو ارتش ما که تا به حال به عنوان ن. هستم که طبق دستورات فوهر عمل کنم

.سرکوب کننده عمل خواهد کرد يرویپس به عنوان ن

 یاسیس یدتیاش با اختالفات عق یکه هرگز در زندگ دیرس یکه با آرامش نشسته بود و به نظر م کاساریدوبر اسقف

.نظر داشت ریرو به رو نشده است، مالقات کننده را با دقت ز

.اطالع باشد یتوانست از آنها ب یر در لهستان آگاه بود؟ و چگونه ماو از اعمال فوه ایآ

:داد گفت یبه چهره اش م يکه حالت مضطربانه ا ییایتالیا شیکش

هفت ( اگر شما به هفت تپه . رشینظ یب یخیرم با آثار تار. داشت  دینخواه ي، مسلماً شما به رم کار زیژنرال عز ـ

SevenHiه استکه شهر رم بر آن بنا گشت يتپه ا l l s آنجا خواهد  یرانی، جنگ و نبرد باعث و دیکن یلشکر کش (

.دیکار صرفنظر کن نیکنم از ا یتقاضا م. شد

.آمد یناراحت به نظر م یاندک نگیکسل ر ژنرال
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.از اوامر اطاعت کنم دیسوگند خورده ام و با زیمن ن یول. جنابیکه کار به آنجا نکشد عال دوارمیام ـ

:که نگاه جذابش را به او دوخته بود گفت یدر حال کاساریردوب اسقف

من چند سال . است يامر ضرور نیکنم، چون ا یشد؟ ازتان تقاضا م دیخواه یانجیشما به نفع ما م ایهر ژنرال آ ـ

د؟یتا به حال به آتن رفته ا ایآ... در آتن بودم شیپ

.بله رفته ام ـ

کرده اند، هرژنرال ، رم  رانیآکروپول را و يچگونه بناها ریقرون اخ نیکه در هم دیدان یصورت م نیخوب در ا ـ

است که مدت دو هزار سال با عشق و مراقبت از آن  یخیاثر بزرگ تار کیشهر  نیا. مانده یدست نخورده باق

.دیاندازیکنم که رم را به مخاطره ن یازتان تمنا م. شده يپاسدار

 اهیلباس س یبرازنده او بود ول یلیاش خ ینظام فورمیمسلماً اون. کرد یماشا مصادقانه ت ینیمخاطبش را با تحس ژنرال

قامت .داشت یرزم يکردار ظاهر زیاو ن. بود کاساریرنگ واقعاً برازنده اسقف دوبر یارغوان شیبا آرا زین شیکش

Stآرکانژ شلیبه سن م تاو درس. فرشته آسا يجنگجو و چهره ا کی دهیو کش بایز Mi chel Ar( . changc  هیشب (

 يبه صورت مرد یکرده بودند، ول یمرد جوان در عهد رنسانس نقاش کی لینه به آن صورت که او را تحت شما. بود

را دوست داشته بود، سپس او را شکست داده بود و آدم  فریکه لوس يشد، مرد یم ریپ بایو ز ستهیشا يا وهیکه به ش

دانست  یاو خود م ایآ. ورده بود و در سمت راست خداوند قرار گرفته بوددر آ يو حوا را ترك کرده و اژدها را از پا

.فراموش کرد یشد او را به آسان یبود که نم ياست؟ در هر حال مرد يزیآورنده چه چ ادیبه 

به خود من  يتا حد میاتخاذ تصم. دهم یرا به شما قول م نیا. انجام خواهم داد دیمن آنچه از دستم برآ جنابیعال ـ

 یدوست، ول کی. انسان متمدن هستم کیمن  دیدان یموضوع اذعان دارم، همان طور که م نیدارد و من به ا یتگبس

توانم به انهدام پل ها و  ینم گریشود و د یمن اگر رم را شهر آزاد اعالم کنم دستم بسته م. دینخواه ادهیاز من ز
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توانم  یمن چگونه م. ممکن است به ضرر آلمان باشد نیو ا. ، اقدام کنم یساختمان ها به استحکامات نظام لیتبد

.دیپاسخ نگو انتیمرا با خ یکیمطمئن شوم که رم گذشت و ن

 يلبخند یفرستاد با مهربان شیبایو ز اهیگربه س يبه سو يورکزه لبانش را جمع کرد و بوسه ا یتیکن يد نالیکارد

.زد و به اسقف نگاه کرد

و  افتهی یفرصت یو مطمئن هستم که وقت. پاسخ نخواهد گفت انتیگذشت را با خو  يکوکاریهرژنرال، رم، هرگز ن ـ

که گربه را که  یو در حال. نظر، شما را مطمئن خواهند گرداند نیاز ا زیحضرت پاپ ن دیبه کاستل گاندولفو برو

:کرد گفت یم زشغنوده بود، نوا یارغوان ریاز حر دهیپوش يزانوها ياکنون رو

.یآه که چقدر تو قشنگ زم،یعز یگنگ س ا،یب ـ

.جنابیعال دیدار ییبایچه گربه ز ـ

اصل و نسب  یول میو محترم هست یمیقد اریبس يهرژنرال، اسقف و من هر دو از خانواده ها ،یگربه اشراف کیبله،  ـ

 یم یمعن مشیگل ابر ینیبه زبان چ د؟یآ یاز اسمش خوشتان م. ندارد یگربه اصالً ارزش نیما در برابر شجره نامه ا

کردند، تا آن که خواهر  اریآوردند و هر سه سکوت اخت يچا ست؟یطور ن نیا. اسم برازنده اوست نیدهد و واقعاً ا

.سالن را ترك کرد یل

:داد نانیاطم ایتالیبه فرمانده آلمان در ا ریدلپذ يبا لبخند اسقف

.نگیجناب کسل ر. دیف راه دهگونه به خود تأس چیاز اعالم رم به عنوان شهر آزاد ه دیشما نبا ـ

 زیمرد عز نیافکند، چون با ا یبه کنار م ییرا همانند ردا تشیکه جذاب یبرگشت و در حال نالیکارد يبه سو(  سپس

:ادامه داد) به آن نبود  یاجیو محترم احت

زم؟یبر يمن چا ای د؟یکن فایخانه را ا ينقش کدبانو دیخواه یم ایآ جناب،یعال ـ
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:با تعجب گفت نگیکسل ر ژنرال

خانه؟ يکدبانو ـ

:داد حیتوض شیورکزه خنده کنان برا یتیکن يد نالیکارد

 یشوخ کی. دهند یخانه لقب م يکدبانو زدیر یم يکه چا یبه کس. مجردهاست انیکوچک م یشوخ کی نیا ـ

.هرژنرال یسیانگل یمیقد

را  یگونه کار مثبت چیکه نتوانسته ه دیسر یبه نظرش م. بود یخسته و کوفته و عصب کاسار،یشب اسقف دوبر آن

و  یخینجات چند اثر تار ينقش او تنها در آن خالصه شده بود که برا. جنگ انجام دهد نیدادن به ا انیپا يبرا

که او خود  نیبا ا. کرد یخود احساس م رد کانیوات یتفاوت یاز سکون و ب يدیو نفرت شد. وساطت کند يهنر

هفته ها بود که . کرد یم نیاو را واقعاً ناراحت و خشمگ یگاه کانیوات یمذهب یو ناتوان یبزدل محافظه کار بود، عتاًیطب

 یکلمه با کس کی یدادند، او حت یانجام م کانیساده که کار خدمتکاران را در وات يها شیبه جز با راهبه ها و کش

اواخر  نیدر ا زیدعا کردن ن یحت. دمذهب و ارتش صحبت کن است،یکه بتواند با او از س یبود، کس نکردهصحبت 

بود تا به بندگانش  دهیخود را کنار کش ییگو. خداوند با او فاصله گرفته بود ییدشوار شده بود، گو يامر شیبرا

با خود . کنند رانیکرده بود به دست خود و عطارا که به آنها  ییایو دن رندیفرصت دهد که زمام امور را به دست گ

 یشد اگر کس یدست کم چقدر خوب م ای. آرامش بخش باشد شیتوانست برا یم یو ف ید مگکه وجو دیشیاند یم

.صحبت کند شیو رم برا کانیجز سرنوشت وات يگرید زیکرد که درباره چ یم دایرا پ

 انیاوقات به محض آن که روز به پا نیگرفت در ا شیرا در پ ریاعظم سن پ يسایکل یراه پلکان خصوص جنابیعال

از وجود  اتریکرد و گو یم ینینامأنوس که بر شهر رم سنگ یکردند، نشانه صلح یرا قفل م سایکل يدرها دیرس یم

 ز،یانگ الینور سبک و خ کی. جا پراکنده بودند مهشان در ه يسبز خاکستر يها فورمیبود که با اون یسربازان آلمان
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 يدر جلو. شد یگ فرش مرمر منعکس مبر سن شیقدم ها يصدا. را در خود غرق کرده بود سایکل یمحراب خال

به گوشش  یینفس ها يپا صدا يمحراب به زانو نشست و سپس به راهش ادامه داد، ناگهان در فاصله دو صدا

 رهیبر او چ يکنجکاو ینداشت ول ییترس معنا. صدا گرداند يدر دست داشت به سو کهرا  ينور چراغ قوه ا. خورد

 )آنژ کلیاثر م تایبود الپ يهنر نشیافتاد که در نظر او شاهکار آفر يمه ابر مجس ينور چراغ لحظه ا. شده بود

Lapi et aMi chl angc چهره . افتاد گرید یچشمش به صورت ن،یحرکت مرمر یساکن و ب يچهره ها ری، و در ز (

.بود دهیخوفناك به آن بخش یها حالت هیجاندار و زنده که سا يا

:گفت يبا لبخند جنابیعال

چاو ـ

است، با همان لبخند،  یسرباز درجه دوم آلمان کیطرف، لباس  ياو متوجه شد که لباس ها یول. نشد دهیشن یخپاس

:دیپرس

Wiگتس؟ يو ـ egeht s( )

که  یاسقف در حال. آشکار کرد د،یدرخش یکیپهن که ناگهان در تار یشانیپ کیقطرات عرق را بر  یناگهان یتکان

:دیاست پرس رمایمرد جوان ب دیشا دیشیاند یم

Dubiکرانک ستیدو ب ـ st Krank( )

:سرانجام به او پاسخ داد ییصدا

Neiنینا ـ n( )

 اهشیدست چانه سرباز را بلند کرد تا به چشمان س کیبا . رفت شینهاد و پ نیچراغش را بر زم کاساریدوبر اسقف

:دیپرس از او یو به آلمان. تر کرده بود، نگاه کند رهیآنها را ت یکیکه تار
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سؤال از مردم درباره . من است فهیوظ نیو اول نیمهم تر نیا یول دیشما ندان دیشا) کرد  يخنده ا( شده؟  چه

.من دردسر به بار آورد يسؤال بارها و بارها برا نیکه چقدر ا دیدانست یو اگر م شانیها يگرفتار

:بم بود پاسخ داد يادیزسنش  يکه برا ییو با صدا ایباوار یاهال ظیجوان با لهجه غل مرد

.من آمده ام دعا کنم ـ

قفل کرده اند؟ تانیدرها را به رو ایافتاده، آ یخوب چه اتفاق ـ

.ستیمن ن یباعث نگران نیا یبله ول ـ

:چراغ را به دست گرفت و گفت شیکش

او به (  دییایبه دنبال من ب حاال. . ندارم دیو من هم کل دیبمان نجایتمام شب را در ا دیتوان یخوب در هر حال شما نم ـ

من هم آمده ) گفت  یسخن م میشمرده و مال یو با لحن. شد یم یمنته یرفت که به کاخ مذهب یطرف پلکان خصوص

.کرد لیتحم نرا به م يفرمانده کل شما روز دشوار. بودم دعا کنم

منم  نیو متوجه باشند که ا د،یکرده ا فیکه نگهبانان تصور نکنند شما مرا توق دوارمیطرف، فقط ام نیاز ا دییبفرما

.کنم نه شما یکه شما را اسکورت م

 یرفتن از پلکان آلمان نییدر سکوت و گذشتن از راهروها و باغ ها و سرسراها و باال و پا ییمایراه پ قهیاز ده دق پس

کرد که  ییراهنما یه سالنرا باز کرد و جوان را ب يدر جنابیباالخره عال. کرد یرا دنبال م شیجوان همچنان راهنما

را برانداز کردند تا بتوانند سرانجام  گریروشن کرد و در را بست آنها متقابالً همد یچراغ. شده بود نیتزئ یبه سادگ

نافذ  یو چشمان آب فیظر يکه چهره ا دید یقدبلند را م يمرد یسرباز آلمان. دهند صیرا تشخ شانیها افهیق

او . هراس داشتند دنشیاروپا از د یمشاهده کرد که تمام فورمیرا ملبس به اون یکودک کاساریاسقف دوبر. داشت

و  رویدرشتش ن يهمه استخوان بند نیبا ا. متوسط و ظرافت دوره بلوغ يبا قد. سال هم نداشت 16مسلماً هنوز 



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٧

از خطوط  يزیو چآن که چهره ا بیبودند و عج دهیبلند و کش اریبازوانش بس. داد یم دینو ندهیرا در آ يقو یکلیه

 يقهوه ا يو موها اهیبا مژگان بلند س رهیت يبود و چشمان درشت قهوه ا رهیپوستش ت. ها، داشت ییایتالیچهره ا

آدم  کیپا افتاده در وجود او نبود و با آن که اسقف ابتدا خواسته بود با  شیو پ یمعمول زیچ چیه. رنگ و مجعد

.پسرك نظرش را جلب کرده بود فهایصحبت کند، حالت و ق تیاهم یو ب یمعمول

:آورد و خطاب به مرد جوان گفت رونیبطر شراب مارساال ب کی ياز جعبه ا او

.دینیبنش ـ

در مبل  گرید السیرا به مرد جوان داد و خود با گ یکیرا به مرد جوان داد و  یکیو  ختیر وانیشراب در دو ل یکم

:دیپا انداخت پرس يکه پا رو یو در حال. را مشاهده کند همانشیم زیمقابل او نشست تا بهتر بتواند چهره شگفت انگ

فرستد؟ یکه بچه ها را به جنگ م دهیرس ییکار آلمان به جا ایآ ـ

:جواب داد پسر

.کردم یآنجا را ترك م دیبا گریخانه بودم و د میتی کیدانم، من در  ینم ـ

پسرم؟ ستیاسم شما چ ـ

:گفت زیغرور آم یبا لحن پسرك

Raiمیهارتها نگیمورل نریرا ـ ner Moerl i ngHart hai m( ) .

:گفت يبا لحن جد شیکش

.یچه اسم با شکوه ـ

Raiتیاشم نریخانه به من را میتیاسم را خودم انتخاب کرده ام در  نیطور است من ا نیبله، هم ـ ner schmi t( ) 

.را داشتم عوض کردم شیآرزو شهیکه هم یقرار شد به جبهه اعزام شوم ، آن را با نام یوقت یگفتند ول یم
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پدر و مادرتان فوت کرده اند؟ ایآ ـ

.دندینام یخواهران مقدس مرا ثمره عشق م ـ

عاقل و با اعتماد به نفس به نظر  اریبود بس ختهیپسرك حاال که ترسش ر. کند يریاز خنده اش جلوگ دیکوش اسقف

بود از چه هراس  دهیقفل کنند ترس شیدرها را به رو ایکنند  دایپ سایکه او را در کل نیاو از ا ایآ یول. دیرس یم

داشت؟

د؟یبود دهیچرا آنقدر ترس نریرا ـ

:بار بلند کرد تیرضا یو سرش را با حالت دیسر کش يجوان به سرعت جرعه ا سرباز

که  رایز نمیرا بب ریاعظم سن پ يسایخواستم کل یمن م) راحت تر نشست ( است  نیریش. است یعال یلیخ ـ

 یوقت نیهم از آن به ما نشان داده بودند، بنابرا ییکرده بودند و عکس ها فیدرباره آن تعر یلیخواهران مقدس خ

 نجایو به محض آن که توانستم به ا میدیما امروز صبح به رم رس. خوشحال شدم یلیقرار شد مرا به رم بفرستند خ

آدم خودش را به  نجایکردم که در ا یتصور م. شدم وسیو مأ سرخورده یکم یول)  دیابروانش را در هم کش( آمدم 

.و وجود خدا را احساس نکردم افتمیو سرد  عیمحل وس کیآن فقط  يبه جا یول. کند یتر احساس م کیخدا نزد

:لبخند زد سپس گفت اسقف

 ند،یگو یسخن م سایکلکه معموالً از  یینه به معنا ست،ین یواقع يسایکل کی ریسن پ یول. فهمم یمقصودتان را م ـ

.عادت کنم نجایوقت صرف کردم که به ا یلیمن خود خ. اعظم است يسایخود کل ریسن پ

:بوده گفت يگرید زیمقصودش چ یول دهیسخنان را شن نیخواست بفهماند که ا یکه م یجوان با حالت مرد

.دعا کنم زیدو چ يخواستم برا یمن م ـ

ما شده اند؟ش یکه باعث نگران ییزهایبه خاطر چ ـ
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.باشد میبرا یتواند کمک یم ر،یسن پ يسایکردم که آمدن به کل یبله و تصور م ـ

نر؟یرا دیترس یاز چه م ـ

.اعزام کنند هیو دوم آن که باالخره مرا به جبهه روس. کنند  ییشناسا يهودیاول آن که مرا به عنوان  ـ

کنند؟ ییشناسا يهودی کیامکان دارد که شما را به عنوان واقعاً  ایآ ست،یمورد ن یفهمم، ترس شما ب یآه بله م ـ

:پاسخ داد پسرك

دانم آنها  ینم. کرد یدگیرس دیکردند، گفتند با یپرسشنامه را پر م یوقت ،ی، هنگام معرف دیخوب به من دقت کن ـ

ام اطالعات داشته  گفتند، درباره یاز آنچه به من م شتریزنم که خواهران راهبه ب یحدس م ینه، ول ایتوانند  یم

.باشند

:بخش گفت نانیاطم یکرد او را آرام کند با لحن یم یکه سع یدر حال شیکش

چون علت . کس نخواهند گذاشت چیه اریدر اخت یگونه اطالعات چیداشته باشد، آنها ه قتیموضوع حق نیاگر هم ا ـ

.دانند یرا م قاتیتحق

.طور باشد نیخواست ا یدلم م یلیاوه خ د؟یکن یطور فکر م نیشما واقعاً ا ـ

کند؟ ینگران تان م يهودیفکر داشتن خون  ایآ ـ

.و بس نیمتولد شده ام و هم یمن آلمان. دارد انیمن جر يدر رگها یچه خون ستیمهم ن ـ

درست است؟. کنند ینگاه نم چهیدر نیرا از ا زهایآنها چ یول ـ

.درست است ـ

.نقطه مقابل دیشما در رم هست. دیبه خود راه ده ینگران دیفعالً نبا. هیاما راجع به جبهه روس ـ

.ستیو در آنجا اوضاع ابداً خوب ن. اعزام کنند هیکه ممکن است ما را به جبهه روس دمیامروز صبح از فرمانده شن ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٣٠

:زد ادیفر تی، با عصبان اسقف

.دیهنوز در مدرسه باش دیبا د،یبچه هست کیشما  ـ

:دادجوان با لبخند پاسخ  مرد

 یلیخ یول)  دیکش یآه( کار کنم  دیتوانستم در مدرسه بمانم، من شانزده سال دارم و با ینم گریبه هر حال من د ـ

.است یمهم یلیخ زیسواد چ. ادامه دهم التمیخواست، به تحص یدلم م

.را پر کرد وانیبرخاست و ل شیسر داد و سپس از جا يخنده ا کاساریدوبر اسقف

 یاز سرم م يخود یاست که ب يافکار نهایا. دیابیرا در میحرف ها یمعن دینکن یسع نر،یرا دینبه من توجه نک ـ

.ستمین یخوب زبانیمن م. آورند یساعت همواره به مغزم هجوم م نیگذرند و در ا

:بخش گفت نانیاطم یبا لحن پسر

.دیهم خوب هست یلیشما خ ـ

:نشست گفت یم شیکه دوباره سر جا یدر حال اسقف

.میهارتها نگیمورل نریرا. دییبگو میاز خودتان برا ـ

.انداخت هیبر چهره جوان سا تیغرور و رضا حالت

که در آن  دیدرآ يبه صورت کشور يخواهد که آلمان روز یو دلم م. هستم کیمذهب کاتول رویو پ یمن آلمان ـ

.کار خواهم کرد نیام را وقف ا یگو ظلم و ستم نباشد و اگر زنده بمانم تمام زند يرینژاد و مذهب عامل درگ

.دیو موفق شو دیآن که زنده بمان يبرا... کنم یشما دعا م يمن برا ـ

:دیجوان محجوبانه پرس سرباز

برد؟ دیکرد و از من اسم خواه دیدعا خواه میشما شخصاً برا د؟ییگو یراست م ـ
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دارم و آن هم دعا کردن  اریسالح در اخت کیط من فق یفعل طیدر شرا. دیبه من آموخت يزیشما چ قتیالبته، در حق ـ

.دیآ یاز دستم بر نم يگریاست، کار د

:دیزد پرس یرا بر هم م شیشراب مژه ها ریکه از تأث نریرا

د؟یهست یشما ک ـ

.کاساریاسقف اعظم رالف دوبر ـ

.گرفته بودم یمعمول شیکش کی يمن شما را به جا جنابیخواهم عال یاوه عذر م ـ

.هستم یمعمول شیکش کیمن  یبله ول ـ

:جوان با چشمان درخشان گفت سرباز

 یرا عمل میو من اگر زنده ماندم و توانستم نقشه ها دیدعا کن میشما برا. کنم یم شنهادیقرارداد به شما پ کیمن  ـ

.دینیدعا را بب جهیسازم به رم خواهم آمد تا شما نت

.شد روشن یاحساس محبت و مهربان یاز نوع یآب چشمان

( دعاها به شما خواهم گفت  جهینظرم را درباره نت دیشما دوباره به رم آمد یو وقت... باشد، موافقم قرارداد بسته شد ـ

شما  يخوردن برا يبرا يزیبلکه بتوانم چ نمیروم بب یجوان، من م استمداریس دیتکان نخور) برخاست  شیاز جا

بال  يرنگ بر گنبدها و مناره ها افکند و صدا یپرتو صورت هانسحرگاآنها به گفت وگو ادامه دادند، تا . فراهم کنم

 رونیقصر به ب ییرایپذ يسالن ها انیرا از م دشیسپس اسقف دوست جد د،یپنجره به گوش رس يپرندگان در جلو

.تازه و خنک بود رونیب يبود، هوا حشیاو باعث تفر زیکرد و ترس احترام آم تیهدا
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که خاطره  یفرستاده شود در حال هیبه جبهه روس يرفت که به زود یمرد جوان م شیکشبر خالف تصور  قت،یحق در

 يهر روز برا يخداوند، مرد يسایکل نیتر میدر رم، در عظ. برد یبا خود به همراه م نیریبس آرامش بخش و ش يا

.خواهد کرد ادیاز او  شیاو دعا خواهد کرد و در دعا

 يپاك ساز اتیبه جز عمل زینو بود در واقع همه چ نهیده حرکت به طرف گکه هنگ نهم آماده حرکت آما یهنگام

ها از  یبود که بتواند الاقل با راندن ژاپن دواریام وس،یسرخورده و مأ ،ییایهنگ معروف استرال. بود افتهی انیپا باًیتقر

Guadalگوادال کانال جودخود گرداند، با و بینص گرید يها يروزیپ ،ياندونز canal( ) ارتش  يدهایام نیآخر

کردند و به  یها مقاومت م یهمانند آلمان زیها ن یهمه ژاپن نیبا ا. رفته بود انیاز م ایشدن در استرال ادهیپ يژاپن برا

بود و ارتش آنها به واسطه  افتهی یکاست يزینشستند و با آن که امکانات شان به طور ترحم انگ یعقب م يکند

ها مجبور بودند  ییایها و استرال ییکایبود باز هم آمر دهیدرمانده شده و از هم پاش خسته و یجنگ زاتیکمبود تجه

.عقب راندن آنها بپردازند يبرا ینیسنگ يبها

 یهوا گرم بود و رطوبت هوا به صد در صد م. فرود آمدند ( )LACدر شرق الئه 1943سپتامبر  5نهم در روز  هنگ

 يماریـ خطر ابتال به ب. دیبار یمانده بود، همه بعد از ظهر ها باران م یدو ماه باقو با آن که به فصل باران هنوز  دیرس

 ایآنها به همان اندازه خود ماالر یکرد که اثرات جنب یم یکوچک دزر يمردان را مجبور به خوردن قرص ها ایماالر

در چکمه ها  شان،یبود و پاها سیـ کفش و جوراب آنها به واسطه رطوبت دائماً خ. کرد یم ماریآنها را رنجور و ب

 یباتالق يمگس ها شین يشد و جا یانگشت ها ملتهب و خون آلود م نیگرفت، گوشت ب یبه خود م یحالت اسفنج

.بودند ریناپذ امیشد که الت یم لیتبد ییو حشرات، به زخم ها
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ها به  یخود بوم. و به رو شدندنو، ر نهیساکنان گ زیترحم انگ یسربازها با وضع زندگ ( )Moresbyیبندر مورسب در

عضالت  دیشد یو کوفتگ يکبد ،یامراض پوست ه،یذات الر ا،یو ماالر يبر يمانند بر یآب و هوا به امراض يواسطه بد

.کند تیسرا زیامراض به آنها ن نیرفت که ا یآن م میدچار بودند، ب

از آن که به واسطه  شتریتلفات آنها ب. دندش یم دهید یهنوز در بندر مورسب زین ( )Kokodaکوکودا بازماندگان

ده برابر  یاز آنها را کشته بودند ول يادیها تعداد ز ینو بود و البته ژاپن نهیبد گ يها باشد ، به خاطر آب و هوا یژاپن

.مرده بودند هیحکم فرما بود، از ذات الر يمتر 1800 فاعکه در ارت يدیشد يتعداد ، به خاطر سرما نیا

کمرنگ  يشب تاب ، از نور يمرموز که پس از غروب آفتاب از پرتو قارچ ها يچسبنده و لزج ، جنگل ها يو ال گل

در  اهانیانبوه گ انیاز م ستیبا یگذشتن از آنها م يصعب العبور که برا يسرشار بودند، و کوره راه ها و گودال ها

 یشمال يقایبا آفر نیسرزم نیدر ا زیهمه چ .کرد نگاهبه باال  يآن که بتوان لحظه ا یعبور کرد، ب ده،یچیهم پ

 نیمانده و در نبرد العلم قایاعزام به کوکودا در آفر يکه به جا نیکدام از افراد لشکر نهم از ا چیو ه. متفاوت بود

 یوضع ، ینظام تیانبوه جنگل ها و نباتات، از نظر موقع انیشهر الئه احاطه شده در م. نبودند مانیشرکت داشتند، پش

 یاهال يکلبه ها يادیو تعداد ز نیپمپ بنز کی،  ییخانه به سبک اروپا یتعداد کم. مساعدتر از کوکودا داشت بس

رو به  شانیکم و قوا اریتعداد آنها بس یول دندیجنگ یها همچنان متهورانه م یداد ژاپن یم لیشهر را تشک ،یبوم

بعد از . در آورده بود يها با امراض مختلف از پا ییایاسترال ندهمان زینو آنها را ن نهیگ يبود و آب و هوا فیتضع

 کیاز  یحت نجایبود که در ا بیبه نظر آنها عج ،یشمال يقایآفر کیو آتشبار و امکانات درجه  نیسنگ زاتیتجه

 یم صلو زهیبود که به سرن یکوتاه لهیفت يو تنها سالح آنها مسلسل و تفنگ ها. نباشد يخمپاره انداز خبر ایتوپ 

ماندند تا بتوانند از هم  یم گریهمد یکیجنگ تن به تن را دوست داشتند و همواره در نزد یو پاتس مزیج .شد

 یآنچنان ب) کورپز  قایآفر( با سربازان  سهیجلو آمده، در مقا يبا دندان ها ینکیزردپوستان ع نیا. مراقبت کنند
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پانزده روز پس . شد یحقارت محسوب م یان نوعبا آن دنیکه جنگ دندیرس یبه نظر م یاز شکوه رزم يجلوه و عار

.ها نمانده بود یاز ژاپن ياثر گریشدن هنگ نهم در الئه د ادهیاز پ

که بر خالف  یدر آسمان دیکاسته شده بود و خورش یاز رطوبت هوا کم. نو بود نهیگ يبهار يبایروز ز کیروز،  آن

شهر قله کوه ها به رنگ  يو در فراسو. دیدرخش ی، مدر آمده بود یناگهان به رنگ آب یشگیبخارآلود هم يدیسپ

روز استراحت به  کیکاسته شده بود و سربازان  یاندک یاز انضباط نظام. کرد یم يو بنفش جلوه گر یسبز، ارغوان

ها بگذارند و آنها را بخندانند و  یو گردش بپردازند و سر به سر بوم کتیکر يخود اختصاص داده بودند تا به باز

 انیدر م یو پاتس مزیج. درآمده بود تماشا کنند نیتنبول به رنگ سرخ خون دنیقرمز شان را که از فرط جو يالثه ه

رنگ و  دهیآورد، علف ها همان طور پر یرا به خاطرشان م دایکردند، آنجا دروگ یشهر گردش م يباال يهاعلفزار

.بودباران فراوان  کیخودشان ، بعد از  نیسرزم يبلند همانند علف ها

:بخش گفت نانیاطم یبا لحن مزیج

فکرش را بکن خانه،  یآه پاتس. خورند یشکست م يها به زود یژاپن م،ینمانده که به خانه برگرد يزیچ گرید ـ

.صبرم تمام شده گرید... دایدروگ

:جواب داد یپاتس

بله ـ

 گریاوقات همد یبعض. ابط دو برادر بودتر از رو قیعم اریشان بس تیمیداشتند و صم یشانه به شانه هم قدم بر م آنها

را از عطر فرح بخش  شانیها هیکردند و ر یآسمان بلند م يگه گاه آنها صورت شان را به سو. کردند یرا حس م

پنداشتند و در عالم  یخود را در خانه خود م يو لحظه ا. بود هیشب دایدروگ يکردند که به علف ها یعلف ها پر م

بخوانند، چرت  یروند تا کتاب یم گالیدرخت و کی هیسا ریه در نور درخشان ظهر به زکردند ک یمجسم م الیخ
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 يرا که با صدا نیپوست خود حس کنند و ضربان قلب زم ریو گرم را در ز بایز نیبغلتند، و زم نیزم يبزنند و رو

.همگام بود احساس کنند نقلب خودشا

:زد ادیفر یبا شگفت اش را شکسته بود، یشگیکه با تعجب، سکوت هم یپاتس

.«ریناپذ ییجدا«  کینگاه کن  مزیج ـ

روز و  نیا يحال و هوا یالئه فراوان بودند ول هیدر ناح دندینام یم»  ریناپذ ییجدا« که آنها را اصطالحاً  ییها یطوط

 یحساس مو ا دیخند یبه وجود آورد و همان طور که م یدر پاتس جانیه ینوع دایمترقبه دروگ ریغ يادآوری نیا

خود  يکاله کهنه اش را از سر بر داشت و آن را جلو. دهند، پرنده را دنبال کرد یرا غلغلک م شیکرد علف ها پا

. کرد یم شیلبخندزنان تماشا مزیج. را به چنگ آورد و آن را شکار کند یخواهد طوط یگرفت درست مثل آن که م

که  دیاو را د مزیج. اطراف او را درو کرد يلسل علف هادور شده بود ناگهان رگبار مس يکه او چند متر یهنگام

خون از کمر تا . به خود گرفتند زیحالت التماس آم شیخورد و دست ها یرا به هوا بلند کرد، چرخ شیادست ه

.است ياوست که از بدنش جار یکه زندگ ییدرخشان، گو یخون. زانوانش را پوشاند

:زد ادیفر مزیج

.یپاتس ،یپاتس ـ

انگار همه آنها در گوشت خود او فرو رفته بودند . کرد یو پود از جسمش، سوزش گلوله ها را احساس م تار هر

 يرا جمع کرد و به سرعت به سو شیرویتمام ن. ردیم یکرد که دارد م یاحساس م. حالت احتضار داشت ینوع

باره آتش گشود، سرش را به دو سل،که مسل یو درست وقت دیبه دادش رس يتجربه سرباز یول. برادرش هجوم برد

:زد ادیبود احمقانه فر دهیکه فوران خون را د يعلف ها فرو برد و با وجود انیم

حالت خوب است؟ یپاتس ،یپاتس ـ
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:به او پاسخ داد یفیضع يبر خالف انتظارش صدا معذالک

.بله ـ

و  دیشن یباد را م يصدا رفت، گوشش به صداها بود، یم شیمعطر پ يعلف ها انیدر م زیخ نهیآهسته س مزیج

 هیداد و شروع به گر هیسر بر شانه لختش تک دیبه برادرش رس یوقت. کرد یخودش را احساس م يشرویپ يصدا

:گفت یپاتس. کرد

.آه بس کن، من که هنوز نمرده ام ـ

:دیپرس مزیج

دردناك است؟ یلیخ ـ

.دیخون آلود او را د يو ران ها دیشلوار غرق در خونش را در او

.کنم کارم تمام شده باشد یفکر نم ـ

که هنوز دستکش به دست داشتند گرد  کتیکنان کر يبه سرعت خودشان را به آنها رساندند، باز گرید سربازان

که در  یخاموش کردن مسلسل يبه سرعت برا هیبرانکارد رفت و بق ياز آنها به جست و جو یکی. آنها حلقه زدند

انجام دادند چون  شهیوحشتناك تر از هم یتیعکار را با قاط نیو ا. ت به کار شدندکرد دس یم کیعلفزار شل يآن سو

که در بحبوحه  گریپرندگان د یشده بود ول دیکوچک ناپد یبود، طوط بایز يروز.را دوست داشتند یهمه آنها پاتس

.ماجرا ساکت بودند دوباره سر و صدا به راه انداخته بودند

:گفت مزیبعد دکتر به ج یکم
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دو سه  دیران خورده و شا هیآنها به ناح شتریب یگلوله به او اصابت کرده ول نیدوج کیواقعاً شانس آورده ،  یپاتس ـ

 صیگرفته باشند، تا آنجا که من تشخ يعضله آن جا ایهم که به باالتر اصابت کرده در استخوان لگن خاصره  ییتا

...وفقط ا نیدهم روده ها سالمند، مثانه هم به هم چن یم

:دیصبرانه پرس یو لبانش در اثر انقباض کبود شده بود ب دیلرز یکه هنوز م مزیج

سرش آمده؟ ییچه بال ـ

آنها  صیرا ندارم، تشخ یمسلماً من تبحر پزشکان و جراحان مجرب مورسب. مشکل است از حاال اظهار نظر کرد ـ

اند،  دهید بیدبر آس زیاز اعصاب ر يتعداد نینو همچ دهیصدمه د هیکل يبه نظر من مجرا یتر خواهد بود ول حیصح

و متأسفانه . کار نخواهند کرد گریاز عصب ها د یبعض الًاحتما یهستند ول میقابل ترم نهایمطمئنم که همه ا باًیمن تقر

از  یتناسل هیناح تیاست که حساس نیمقصود من ا) را صاف کرد  شیصدا(  ستندین ریبهبود پذ یاعصاب به آسان نیا

.رفته است نیب

:شد و گفت رهیخ نیانداخت و از پشت پرده اشک به زم نییچشمانش را به پا مزیج

.است که او زنده بماند نیآه مهم ا ـ

.با او بماند افتهین ییکامالً از خطر رها یپاتس یکند و تا وقت یهمراه مایاجازه داده شد که برادرش را تا هواپ مزیج به

در واقع همه گلوله ها به اطراف شکم اصابت کرده بود و به روده ها . بود هیشب يه اواقعاً به معجز یپاتس نجات

.نرسانده بود یبیآس

با مرور  دیو شا. بود دهیصدمه د يبه طور جد یتناسل ياعضا يدکتر هنگ نهم کامالً درست بود، حس ها صیتشخ

.شد یحاصل م يزمان بهبود

:بود گفت دهیبرد دراز کش یمکه او را به فرودگاه  يدر برانکارد یپاتس
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 گریمواظب خودت باش چون حاال د مزیج. به دخترها نداشته ام یندارد چون به هر حال من کشش چندان یتیاهم ـ

.از هر وقت به تو محتاجم شتریب

.داد نانیبه او اطم يبا لبخند  مزیج

مشکل  میدن جنگ بدون تو واقعاً برارسان انیبه پا) دست برادرش را فشرد ( نگران نباش، مواظب خواهم بود  ـ

، مامان و برادرها سالم برسان،  یمگ ت،یاز طرف من به خانم اسم. را مفصالً خواهم نوشت اناتیجر تیبرا یاست، ول

.يگرد یبر م دایکه به دروگ يدر واقع تو شانس آورده ا

آمد استقبال  یم لیاز تانسو ییکایآمر يامیهواپ کیرا که با  یرفتند و پاتس یدنیبه س مایبا هواپ تیو خانم اسم یف

.کردند

 دیاقامت گز» پرنس ولز «  ینظام مارستانیب کینزد یدر هتل تیخانم اسم یول. نماند یدنیدر س شتریب يچند روز یف

.بود ، در آنجا ماند مارستانیدر ب یکه پاتس یو در تمام مدت سه ماه

که  دید یم یاز اوقات وقت یگاه یول ختیاشک ر یلیخ تینم اسمخا. بود افتهیخاتمه  شهیهم ياو برا ینظام حرفه

گونه از خطر جسته بود، دلش را از  نیکه او زنده مانده بود و ا نیاست، فکر ا يرو به بهبود جیبه تدر یحال پاتس

ا و ه يشاد هیبق یپر و سرشار داشته باشد ول کامالً یزندگ کیتوانست  ینم گرید یپاتس. کرد یماالمال م يشاد

در  یکه ازدواج نقش مهم نیدر هر صورت مثل ا... گردش ،ياسب سوار. بود یاو باق يهنوز برا یزندگ يلذت ها

.کرد ینم يها باز يریسرنوشت کل

دو زن او را در قسمت عقب . به دنبالش آمد سیبا رولزرو یبه او داده شد، مگ مارستانیکه اجازه ترك ب یهنگام

به  يگریش را با پتو و روزنامه و مجله پر کردند و در دل دعا کردند که خداوند لطف ددادند و اطراف يجا لیاتومب

.سالم باز گردد مزیآنها عطا کند و ج
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شانزدهم فصل

النبون بتوانند باور کنند که  لینامه ژاپن را امضاء کند تا مردم گ میرسماً تسل تو،یه رویامپراطور ه ندهینما ستیبا یم

شش . سال بعد از آغاز جنگ منتشر شد 6، درست 1945دوم سپتامبر  کشنبهیخبر در روز . ستا افتهیجنگ خاتمه 

 کینیپسر دوم ،يرور يجا. مانده بود  یدر دل ها خال شهیمه يکه برا ییچه جاها. سال سرشار از اضطراب و وحشت

 ینم گریآنگوس د ن،یپسر کوچک مک کوئ. کلیهوپتون و کورناك پسر ادن کارما ياورورك، جان فرزند هور

 یو پاتس. رود یبه کجا م ندیآن که بب یب یتوانست قدم بردارد ول یم نگیک یپسر آنتون دیویتوانست راه برود و د

 قیبه همان اندازه عم یپنهان، ول ییکه زخم ها ییبودند آنها زینخواهد داشت و ن يهرگز فرزند يریکل يفرزند پد

.مطالبه کند یمیعظ يقدر به طول انجامد و چنان بها نیکرد که ماجرا ا یکس تصور نم چیدر آغاز جنگ ه. داشتند

دوم سپتامبر به خود  کشنبه،یروز  نیآنها در ا نیشکاك تر یحت ینبودند ول یالنبون آن قدرها خرافات لیگ مردم

. افتیتمه خا زین ایاسترال خیتار یخشکسال نیتر یطوالن افت،ی انیکه جنگ پا يدرست همان روز رایز. دندیلرز

آسمان را در بر گرفتند و  اهیس يهمان روز ابرها درنبود و درست  يآن خبر یواقع يده سال از باران به معنا بیقر

 يبه دنبال ندارد به معنا يگریکه باران د زیرگبار ناچ کی. تشنه فرود آوردند نیباران بر زم متریو شش سانت یس

.علف یعنی،  يسرسبز یعنیآب،  متریو شش سانت یس یول ستین یخشکسال

و  میو عطر مال ستندینگر یبودند و اطراف را م ستادهیا کیتار وانیا ریدر ز یو پاتس یباب، جک، هاگ ،یف ،یمگ

اسب ها، گوسفندان، گاوها . کردند یخاست تنفس م یترك خورده و خاك آلود بر م نیرا که از زم يریمقاومت ناپذ

.گردد يلرزان شان جار يا قطرات باران بر بدن هات ستادندیا یباران م ریو خوك ها ز
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کرد و بال  یم دیرا دوباره سف زیبرد و همه چ یشست و با خود م یگورستان، طوفان و رگبار، گرد و غبار را م در

آمد و  یآب رودخانه باال م. گرداند یرا دوباره زنده و جاندار م یچل یگسترده فرشته مهربان ملهم از بوت يها

. باران، باران، باران. را در بر گرفت زیکه همه چ یانبار. ختیآم یپرخروش آن ، با ترنم باران، در هم م ياهویه

چون باران به  ز،یباران متبرك و شگفت انگ. بودند، سرانجام اعطا شد بینص یاز آن ب يدیکه مدت مد یاله یرحمت

.یزندگ يو علف به معنا. علف بود يمعنا

کرد  یکه رشد م جیسر بر آورده و به تدر نیکوچک آن از زم يآمد و جوانه ها دیپد از علف روشن ینازک قشر

. شد لیتبد دیرس یکه تا زانوان م ينقره ا یبه خود گرفت و سرانجام رنگ باخت و انبوه ، به علف يا رهیرنگ سبز ت

باغ خانه . داشت یمحرکت باد، موج بر  نیربا کوچک ت شیکه علف ها افتیشباهت  يبه گندمزار يمحوطه مرکز

، بعد از  میعظ يها پتوسیآمدند و اکال دیدرشت بر شاخه ها پد يشعله ور بود، شکوفه ها يآتش باز کیبه صورت 

بله سرانجام، . درآمدند دیاز گرد و غبار مدفون شده بودند، ناگهان به رنگ سبز و سپ یپوشش رینه سال که در ز

را تحمل  یداشت که بتواند ده سال خشکسال اریآنقدر آب در اخت دای، دروگگر چه. بود افتهی تحقق یمیقد يافسانه ا

.حول و حوش خانه ياریآب يفقط برا یول. کند

دوات  کی ،یف. گله ها پرداختن يدر مورد بازساز يزیبه محوطه بازگشتندو به برنامه ر یو پاتس یجک، هاگ باب،

. بود دهیرس انیبه پا یدوران کار مگ. ز را به کنار گذاشتتازه گشود و با حدت و شدت دوات جوهر قرم اهیمرکب س

 يپس از نه سال، فقط، معدود. آمدند یکار م يجو وو کارگران تازه به جست . گشت یباز م يبه زود مزیچرا که ج

سربسته  يانتخاب شده و در محوطه ها يریتخم گ يبودند که برا یواناتیو آن هم ح. مانده بود یگاو و گوسفند باق

. شده بود نیکردند، خوراك آنها تأم یم هیکه از خارج ته يبا مواد يجو طیشدند و در هر نوع شرا یم ينگاه دار

 اعیاز نوع مرغوب ابت ییبودند، بره ها دهید يکمتر بیآس یکه از خشکسال یشرق رفت تا در امالک طرفباب به 
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از اسبش برگرفت و خانه  نیز یو مگ. م شدنداستخدا دیجد يهشت کارگر دامپرور. به خانه باز گشت مزیج. کند

.شد نینش

 یم شیشان برا ییبود که او از هنگام جدا ينامه ا نیدوم نیکرد و ا افتیاز لوك در ينامه ا یبعد مگ یزمان اندك

:فرستاد

 یم ادامه بدهم و بعد کارم تمام ینیچ شکریبه ن گریچند سال د دیبا. طول نکشد يادیمدت ز گریکنم د یفکر م»

ها رقابت کنم و هشت تا نه  نیچ شکرین نیمن هنوز هم قادرم با بهتر یول. کند یم تمیاذ هیاواخر درد کل نیا. شود

هستند،  یخوب يکنند و همه شان آدم ها یما کار م يکه برا میمن و آرن دوازده گروه کارگر دار. نمیبچ شکریتن، ن

.رود یفوراً به فروش م میکن یم دیدارد و هر چقدر که تول جایاروپا به شکر احت. دیآ یپول راحت تر به دست م

 یباق يزیچ گرید. کنم یهمه اش را پس انداز م باًیآورم که تقر یبه دست م رهیاز پنج هزار ل شیدر سال، ب من

را که  يبچه ا يمن بر گرد شیرو به راه شد اگر دلت بخواهد پ زیهمه چ یوقت دیشا. بروم نوناینمانده تا بتوانم به ک

ما شد  ییباعث جدا نیاست که زن ها همه فکر و ذکر شان زاد و ولد است و احتماالً هم بیچه شد؟ عج ،یخواست یم

«سی،بنویبعد از خشکسال دایاز حال خود و اوضاع دروگ مینه؟ برا

تو لوك دوستدار

.شان دوخته بودهمچنان نامه را در دست داشت و نگاهش را بر چمن سبز درخ یمگ. رفت وانیبه ا یف

حال لوك چطور است؟ ـ

در  ینیروز حتماً زم کیادامه بدهد و سپس  ینیچ شکریخواهد به ن یهنوز م. مامان،اصالً عوض نشده شهیمثل هم ـ

!دیخواهد خر نونایک

؟ياو بر گرد شیپ یخواه یم ایآ ـ
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.هرگز ـ

دورتر از آنها،  یکم. ندید دخترش را بهتر ببجابجا کرد تا بتوان یانداخت و آن را کم يریحص یخود را بر صندل یف

گرفته  میتصم یسرانجام ف. انداخت یم نیچکش ها در فضا طن يمردان به بحث و گفت و گو مشغول بودند و صدا

امر مخالفت  نیسال او لجوجانه با ا يسال ها. کند هزمج ینازک يطبقه اول را به تور يها و پنجره ها وانیبود که ا

هر  یزشت، خراب کرد ول يها يتور نیخانه را با ا ينما دیحشرات نبا یداشت که با وجود فراوان دهیکرده بود و عق

شد تا آن که سرانجام، دو هفته قبل از  یم شتریب زیتعداد مگس ها ن دیکش یطول م شتریب یخشکسال شتریچه ب

ساختمان  يتمام پنجره ها يبر رو یزکاستخدام کرده بود تا حصار نا مانکاریپ کیشده بود و  میتسل یف رانبارش با

از  ،ینیمخالف بود و با آن که ، ساختمان پشم چ یاو هنوز هم با برق کش یول. اطراف نصب کند يبناها ریو سا یاصل

با . نمود  یقابل تصور م ریغ یچراغ نفت میمال وربدون ن دایدستگاه مولد برق، مجهز بود، دروگ کیبه  1915سال 

 ایاسترال عیصنا. نکرد یکرد مخالفت یاجاق گاز تازه که با گاز بوتان کار م کیو  ینفت خچالیده  اعیتهمه او با اب نیا

.کرد یخود را باز م يجا جیرا به تدر یمدرن خانگ لیوسا یول. بودند دهیزمان صلح نرس دیهنوز به سطح تول

:دیمقدمه پرس یب یف

از  ریغ یزن چیفوراً با تو ازدواج خواهد کرد چون ه سیویانوك د ؟یتا دوباره ازدواج کن يریگ یچرا طالق نم یمگ ـ

.تو نظرش را جلب نکرده

:به مادرش انداخت و گفت زیتعجب انگ ینگاه یمگ

 نیمثل ا. یکن یکه هم تراز خودت است صحبت م یکنم که با من همانند کس یمن ـ مامان، باالخره حس م يخدا ـ

.یزن یحرف م یزن واقع کیبا  يکه دار
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 یزن واقع کیهمه صفات  يبه نظر من تو دارا. بود یهرگز نخواه گرید ینباش یزن واقع کیخوب اگر تو االن  ـ

.کنم یخواهد پرحرف یشوم، چون دلم م یم ریکه من دارم پ نیمثل ا. یهست

 نیا شهیدر دل آرزو کرد که کاش او هم د،ید یگونه خوش خلق م نیکه مادرش را ا نیو شادان از ا دیخند یمگ

.بود یطور م

و چمن سبز اطراف خانه لذت بخش  دایعلف دروگ دنیآه چقدر د. است نیبه خاطر باران است مامان، فقط هم ـ

.است

؟یکن یو دوباره ازدواج نم يریگ یبه سؤالم جواب بده، چرا طالق نم ،یکن یچرا حرف را عوض م یواقعاً ول ـبله

.است سایبر خالف مقررات کل نیا ـ

:دیکش ادیفر باًیقرت یف

خواست  یاگر تو واقعاً دلت م ،یداستان نباف مگ میبرا ستمین کیاز تو از من است و من هم کاتول یمیچرند نگو، ن ـ

.یگرفت یاز لوك طالق م یازدواج کن

. هستند یمن کاف یخوشبخت يبرا دایو دروگ میبچه ها. من قصد ندارم دوباره ازدواج کنم یبله ممکن است ول ـ

.بر خاست یگل ارغوان يخنده او از پشت بوته ها يصدا هیشب يقهقهه ا يداص

. یکن یباز چه کار م ن؟یکند، د یم يمن اسب سوار یکه او به خوب یدان یم. نید ياوست، صدا يگوش کن صدا ـ

.ایب رونیزود از آنجا ب

 یید و در اطراف دهانش هم لکه هابو اهیآلوده به گل س شیکه دست ها یدر حال. دیجه رونیبوته ها ب ریاز ز او

.خورد یمشکوك به چشم م

.گم مامان یم یراست! که خاك چقدر خوشمزه است  یدانست یمامان اگر م ـ
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خورد و  یحال در اندامش ظرافت به چشم م نیبود و با ا يبلند قد و قو یدر هفت سالگ. ستادیدر برابر مادرش ا او

بلند قد  زیاو ن. ستادیظاهر شد و در کنار او ا زین نیجاست. آورد یخاطر مرا به  ینیمجسمه چ کیچهره اش لطافت 

خطوط چهره اش در پشت انبوه کک و مک . نمود یم فیباشد الغر و ضع فیو ظر دهیاز آن که کش شتزیب یبود ول

 یمبه وجود  نندهیچشمان کم رنگش هنوز هم همان احساس ناراحت کننده را در ب. بود صیبه زحمت قابل تشخ

را  نیبافته اش همان رنگ سرخ آتش وانیکک و مک ها گم شده بود و گس انیمژه ها و ابروان بورش در م. آورد

. کرد فیتوص بایشد ز یاو را نم. گرفته بودند انیاش را در م ییسرکش ، چهره جادو همچنانآن  يداشت و حلقه ها

 بش،ینه تنها به خاطر چشمان عج. گذاشت یم دندید یا مکه او ر یبر کسان داریپا يریهمه ، چهره اش تأث نیبا ا یول

چنان سرشار که هر  یو با هوش لهیو پ لهیش یب ح،یسرد، صر. داشت یسهم ر،یتأث نیدر ا زیاو ن يقو تیبلکه شخص

.گرفت یم دهیرا ناد یگونه سازش

که  یاعتنا بود تنها کس یب درباره خود، گرانید دیاش، نسبت به عقا یبه همان اندازه دوران کودک یهشت سالگ در

و نسبت به او احساس تملک داشت و او  دیپرست یرا م نیاو همچنان د. بود نیبود ، برادرش د کیبه او نزد قتاًیحق

.کرد یم یخود تلق يرا همانند موجود

شت تا به اسبش را به کنار گذا نیز یمگ یوقت. او و مادرش شده بود انیم يها يریطرز فکر اغلب منجر به درگ نیا

به تسلط  یاجیگونه احت چیکه او ه د،یرس یسو به نظر م کیاز . منقلب شد قتاًیحق نیبپردازد، جاست شیمادر فیتکال

 چیه گریحق با اوست و از طرف د زیدر همه چ شهیمکرد، ه یمادر نداشته باشد، چون فکر م يها يریو سخت گ

.شد ینم دهید ن،یاو در جاست تیاز حما يبا مادر و برخوردار همانیدختر بچه به روابط صم اجیاز احت يگونه نشانه ا

.داد، دخل و تصرف کند یبه او م نیکه د يخواست در لذت و شاد یبود که م یکس ینظر او مگ در
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با همه فاصله خود را  ،یچون ف. کرد یم دییتأ شهیداشت و طرز رفتار او را هم يتر مانهیبا مادر بزرگش، روابط صم او

.حداقل احترام را قائل بود گرانید دیداشت و به عقا ینگاه م

:گفت نیجاست

.من به او گفتم که خاك نخورد ـ

:جواب داد یمگ

کار را  نیچرا ا نید) به طرف پسرش برگشت(  ستیخوب ن شیاما برا. به هر حال او را نخواهد کشت م،یچه بگو ـ

؟يکرد

:س جواب دادبه سؤال فکر کرد و سپ يلحظه ا يجد یبا حالت او

.خوشمزه بود یلیخ یول. داشت يبد بود، مزه بد میاگر برا. خاك آنجا بود و من هم خوردمش ـ

.عالمانه مداخله کرد یبا لحن نیجاست

.توانند زهر باشند یکه خوشمزه هم هستند م زهایچ یبعض. نید ستیحرفت درست ن ست،یطور ن نیا شهینه هم ـ

:دیپرس او

؟يزیمثالً چه چ ـ

:پاسخ داد روزمندانهیپ نیستجا

.مالس ـ

شده  ماریب یکشف کرده بود، به سخت ت،یپر از مالس که در آشپزخانه خانم اسم یقوط کی دنیکه پس از بلع نید

:و سپس آن را به او برگرداند رفتیضربه را پذ. بود

.پس حتماً زهر نبوده. من هنوز زنده ام یول ـ
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.يوگرنه مرده بود ياغ کردبه خاطر آن است که تو استفر نیا ـ

دستش را به دور کمر او حلقه کرد و  یبا مهربان نیجاست. هم قد بودند باًیاو و خواهرش تقر. قابل انکار ریغ یلیدل

شاخه  انیها، بنا به خواهش آنها در م ییکلبه را دا نیا. کلبه کوچک رفتند يچمن به سو انیجفتک زنان از م ییدوتا

محل مخالفت کرده بودند ، چون آنجا  نیابتدا با انتخاب ا رهابزرگ ت. ، درست کرده بودنددرخت فلفل کینرم  يها

کردند و  یرفتار م زیمسالمت آم يزنبورها با آنها به طرز. بعداً معلوم شد که حق با بچه هاست یول. پر از زنبور بود

به  خوداز  يشتند و عطر خشک و تنددا يا مانهیو صم یحالت خصوص. درخت ها بودند نیتر ندیدرختان فلفل خوشا

بچه  یبود، که وقت زانیآو شانیرنگ، از شاخه ها یصورت زیر ياز دانه ها ییو خوشه ها. اطراف پراکنده کرده بودند

.شدند یرنگ و معطر ، مبدل م یکردند به پودر براق صورت یانگشتان له م ریها آنها را ز

:گفت یمگ

گاه با  چیکه ه دیآ ینم ادمیمن . طور با هم خوبند نیکنم چگونه ا یوتند و تعجب مبا هم متفا یلیخ نیو جاست نید ـ

 نیلجوج و قاطع، مثل جاست نیچن نیا يتواند با موجود یم نیپرسم چطور د یاز خودم م یگاه. هم دعوا کرده باشند

.دیایکنار ب

شد  یدرخت فلفل از نظر پنهان م ياشاخه ه ریرا که در ز نیکه د یدر حال. در سر داشت يگرید شهیاند یف یول

:کرد گفت یتماشا م

.پدرش است هیخداوندا، چقدر شب ـ

.زدیواکنش بگر نیتوانست از ا یبود هرگز نم دهیجمله را شن نیسال ها صدها بار ا یبا آن که ط. کرد خی یمگ بدن

کلمه پدر، لوك بود به عالوه است که مقصود مردم از  یهیبد. گرفت یواکنش که از احساس گناه سر چشمه م ینوع

همه ، هر گاه که  نیبا ا یوجود داشت ول کاساریو رالف دوبر لیلوك اون انیم ياریبس يچرا که نه؟ شباهت ها
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 یقینفس عم. اش را حفظ کند یعیطب حالتقادر نبود  یآمد، مگ یم انیو پدرش به م نید نیصحبت از شباهت ب

:دیداد پرس یرا تکان م شیپا ییاعتنا یکه با ب یدر حالداشته باشد و  يحالت عاد دیو کوش دیکش

و  عتیاز لوك ندارد، نه از نظر طب يزیچ چیه نید. نمیب ینم يادیطور است؟ من که شباهت ز نیبه نظر تو ا یراست ـ

.نه از لحاظ رفتار

 دیو آب مروارسن کم رنگ شده  شرفتیبه خر خر شباهت داشت، چشمانش که با پ شتریکه ب يخنده ا. دیخند یف

.دوخته شد یبر چهره مگ زیطنز آم یآنها را کدر کرده بود، با حالت

 کاساریرالف دوبر هیدرست شب نیبه نظر من د. زنم یحرف نم لیمن از لوك اون ؟یمگ یکن یتو مرا احمق تصور م ـ

.است

.ستادیا یانگار داشت قلبش م خت،یبر تنش ، جانش و قلبش آو دهیبه صالبت سرب ماس یاضطراب

«یادامه ده دنیبه خاطر پسرم به تپ دیآه خداوندا، تو با»

:اداکند یسرب بود، کلمات ینیکه آن هم به سنگ ییموفق شد، با صدا سرانجام

!کاساریپدر دوبر ،یبیمامان چه فکر عج یول ـ

 کاساریر رالف دوبرپس نید. به تو نداده يلوك هرگز پسر. داشته باشد یاسم نیکه چن یشناس یم يگریآدم د ایآ ـ

.بردم یموضوع پ نیبه ا دم،یکش یم رونیکه او را از تو ب يو من از همان لحظه ا. است

؟يرا بر زبان آور يمورد یتا حاال چنان اتهام پوچ و ب ،يچرا هفت سال صبر کرد ؟ینگفت يزیچرا چ... پس ـ

.هم گذاشت يرا با ظرافت رو شیرا دراز کرد و مچ پاها شیپاها یف
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چقدر . است یچه نعمت بزرگ يریپ. کنم یراحت تر تحمل م یلیرا خ لیام که مسا دهیرس یمن اکنون به سن ،یمگ ـ

بار، پس از سال ها  نیاول يبرا. است که حالم بهتر است نیا يحتماً برا. مطبوع است دایدوباره دروگ ییشکوفا دنید

.خواهد صحبت کنم یدلم م

:دارد گفت يهم درد ایدانست لحن مادرش حالت تمسخر  یچون نم د،یلرز یم يدیاز فرط نا ام شیکه صدا یمگ

به  یدر انتخاب موضوع، هنر بزرگ ،يریگ یبه صحبت کردن م میکه تو هر وقت تصم میبگو دیصورت با نیدر ا ـ

.ندارد قتیحق. ییبگو يزیچ نیچن يمامان تو ابداً حق ندار. یده یخرج م

که  ي، لبخند زیرآمیتلخ و تحق يلبخند زد، نه لبخند یف. قرار گرفت یمگ يانوتکان خورد و بر ز یدست ف ناگهان

.داشت يزیشگفت انگ ينشان از درك و هم درد

تواند مرا  ینم زیچ چیه نیبعد از ا. نه به من یول ،ییدروغ بگو یتوان یم یخواه یبه هر که م. یبه من دروغ نگو مگ ـ

او . ستیاز لوك در او ن ینشان چیه. و چشم دارم ستمیمن احمق ن. ستپسر ا نیپدر ا لیمتقاعد کند که لوك اون

را نگاه کن ، به  شیاست دست ها شیاز کش یاو انعکاس. اشدتوانست داشته ب یاز او نداشته، چرا که نم يزیهرگز چ

صورتش، ابروها، دهان، طرز راه رفتنش، همه و همه درست  بیترک. اش دقت کن یشانیپ يرو يمو يحلقه ها

کاساریاست، رالف دوبر کاساریهمانند رالف دوبر

.دیبه او بخش میعظ یآرامش میتسل نیشد و ا میتسل یمگ

شباهت آن قدر  نیا ایآ یول. نشانه آن است نیشود، بارزتر یم دهیکه در نگاهش د يبه نظر من حالت غرور ـ

دانند؟ یموضوع را م نیهمه ا ایآ. روشن است 

:پاسخ داد تیبا قاطع یف
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شود به لوك  یرا م نهایو همه ا. روند یفراتر نم یکل يو شباهت ها ینیب بیمسلماً نه، مردم از رنگ چشم ها، ترک ـ

 یکاف. تحت نظر داشته ام کاسار،یچون که سال ها، رفتار تو را با رالف دوبر. دانم  یموضوع را م نیاما ا. نسبت داد

بهتر است از  ،یکن یراجع به طالق صحبت م یپس وقت. ياندازیبود که او اشاره کند تا تو خودت را در آغوشش ب

 نیکه مهم تر یسوخت یتو در آتش آن م یکن يخوددار)  ساستیکل نیبر خالف قوان نیا( همانند  یابراز جمالت

 شیصدا(  ياست آنچه تو بوده ا نیا... ایح یب. يپا گذار ریتر از طالق بود، ز يجد اریبس يرا که امر سایقانون کل

 کی ز،یخواست قبل از هر چ یدنده بود که م کیمرد لجوج و  کیسر و کار تو با  یول) به خود گرفت  یحالت سخت

او موفق  یول. یاوه چه حماقت. یقرار داشت تیاو در درجه دوم اهم يو تو برا. و در حد کمال باشد ،یواقع شیکش

.افتاد یاتفاق م ریناپذ نابتامر اج نیا يمسأله فقط مسأله زمان بود و سرانجام روز. نشد

بر  یبه خود داد و کم یتکان یف. به راه افتاد انیانداخت و ناسزاگو نیچکشش را بر زم يمرد وان،یا گرید يسو در

.دیخود لرز

) و به موضوع مورد عالقه اش بازگشت(  ابدیحصارها زودتر خاتمه  نیخواست، نصب ا یمن، چقدر دلم م يخدا ـ

کس  چیکه ه يکرد یمراسم ازدواج تو را با لوك برگزار کند، تصور م کاسار،یرالف دوبر یتکه تو نخواس یهنگام

.نخوردم بیمن فر یول. ستین تیمتوجه واقع

و بعدها او قبل از . آورد یدر م يگریکه تو را به عقد د یشینه به عنوان کش ،یخواست یم ياو را به عنوان همسر تو

زود، او به جست و  ای ریدانستم که د یزمان، من م نیو در ا ،ينبود نجایا گریتو د یآمد ول دایرفتن به آتن ، به دروگ

و  یسرگردان بود، تو با ازدواج با لوك، زرنگ دایدر دروگ یروح اننداو هم. افتیتو خواهد آمد و تو را خواهد  يجو

از  یول. خواست یتو را نم ،یکش یانتظارش را م نجایکرد، در ا یکه رالف تصور م یتا هنگام. يمهارت به خرج داد

 یتصور م ومسلماً ا. سگ باغبان در او ظاهر شد کی يهمه نشانه ها ،یتعلق داشت گرینفر د کیآن لحظه که تو به 
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از  شتریاو به تو محتاج بود و وجودت ب قتیدر حق یخالص و پاك است ول یو عالقه اش به تو، محبت یکرد که وابستگ

.خواهد بود نیچن نیا شهیو احتماالً هم. بود يراو ضرو يبرا يگریهر زن د

:ادامه داد ياز کنجکاو یحاک یبا حالت یف

کنم که  یاما تصور م! طور او را مجذوب کرده نیتو، ا زیام که چه چ دهیاز خود پرس شهیاست، من هم بیعج ـ

.نندیب یمادرها دختران شان را آن طور که واقعاً هستند، نم

درست همان احساس و  زیتو ن. آنها را نداشته باشند یحسرت جوان گریشوند که د ریآن قدر پکه  یتا هنگام حداقل

تاب خورد، و چشمان  یداد، کم هیتک یاو به صندل. يدار نیرا که من در برابر تو داشتم، نسبت به جاست یعکس العمل

و به سخنانش  د،یپا یرا م يه احشره شناس که حشر کیدرست همانند . دوخته بود یبازش را هم چنان به مگ مهین

:ادامه داد

بر او  قیعم يریکرد و تأث یرا در تو کشف کرد که همواره افسونش م يزیتو، چ داریلحظه د نیاو از همان اول ـ

و  يکه تو ازدواج کرده ا افتیآمد و در نجایبه ا یاما وقت. او دشوار بود که شاهد بزرگ شدن تو باشد يبرا. داشت

.افتیرا در تیه واقعتاز ،يرفته ا

 نیکرد ا دایتو بپردازد و سرانجام تو را پ ينمانده بود جز آن که به جست و جو شیبرا یراه گریرالف، د چارهیب

که رالف  ياز لحظه ا یعنی.یبه خانه بازگشت نیبردم که تو قبل از تولد د یپ یموضوع وقت نیو من به ا ست؟یطور ن

.یبا لوك بمان هنداشت ک یلزوم گرید ،يرا به دست آورده بود کاساریدوبر

:و گفت دیآه کش یمگ
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را رها نخواهد  سایدانستم که او هرگز کل یمن م. ما حل نکرد يرا برا یامر مشکل نیا یکرد ، ول دایبله رالف مرا پ ـ

: مداشتن آن را نداشتم به دست آور دیرا که هرگز ام يزیگرفتم تنها چ میبود که تصم لیدل نیکرد و به هم

.نیفرزندش را، د

:گفت يزیبا خنده ر یف

گفتن  نیخودم را در ح يرسد که صدا یبه نظرم م. دهم یصدا گوش م کیکنم که به انعکاس  یمن احساس م ـ

.شنوم یجمالت م نیهم ناًیع

فرانک؟ ـ

بر کف  شیقدم ها يبه قدم زدن پرداخت و صدا وانیاز جا برخاست و در طول ا یف. شد دهیکش نیبه زم یصندل

:و با دقت به او نگاه کرد و گفت ستادیسرانجام جلو دخترش ا. افکند یم نیطن وان،یپوش ا

؟یدان یموضوع را م نیا یتو از چه وقت یطور، جواب در برابر جواب، بله مگ نیخوب پس ا ـ

.رفت نجایکه فرانک از ا يکوچک بودم، از روز یلیکه خ یاز وقت ـ

 یفوراً خواه میمشهور بود که اگر اسمش را به تو بگو ياستمداریاو س. از من مسن تر یلیخ بله، پدر او متأهل بود و ـ

 یم حیمن ترج یول. دو تا شهر یکیهم  دیشا. شده اند يبه اسم او نامگذار لندیوزین يها ابانیاز خ یلیخ. شناخت

است حتماً تا به »  دیمرد سف«  يا به معناه يکلمه در زبان مائور نیا. کنم ادیاز او  ( )Pakehaدهم، با اسم پاکه ها

او در فرانک کامالً  يپدر فرانک دو رگه بود و خون مائور یدارم ول يخون مائور یمن کم. حال او مرده است

.ما به ارث برده است يآن را از هر دو رایز داستیپ

و  افهیاو خوش ق. دانم ینم. میبود که هم خون بود نیعلتش ا دیشا. مرد را دوست داشتم نیچقدر من ا خداوندا،

و  دهیبا فرهنگ، فهم. يکامالً برعکس پد. درخشان و خندان داشت اهیو چشمان س يقهوه ا يبلند قد بود و موها
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را  يگریکه هرگز نخواهم توانست کس د کردم یوار دوست داشتم و تصور م وانهیمن او را د. جذاب بود اریبس

. شده بود رید یلیخ گرید ابم،ی ییتوانستم از آن رها یکرده بودم که وقت یزندگتصور  نیو آنقدر با ا. دوست بدارم

(باغ برگشت يدر گلو شکست و نگاهش به سو شیصدا( 

.یباور کن مگ. طلب بخشش کنم زهایچ یلیخ يبرا دیبا من

:گفت یمگ

؟یدوست داشت شتریخاطر بود که تو فرانک را از همه ما ب نیپس به هم ـ

از  نیغمگ ینشست و آه(  دیبود يپد يشماها بچه ها هیچون او پسر پاکه ها بود و بق. کردم یم الیطور خ نیا ـ

.دمیبا خود خند یلیخ دمیرا د نیکه من د یباور کن هنگام. شود یهمچنان تکرار م خیو تار)  دیکش نهیس

.يزن فوق العاده ا کیمامان تو  ـ

 ایفوق العاده . یفاش کنم مگ تیراز را برا کیبگذار ) به جلو خم کرد کرد و او خود را  یخش خش یصندل( واقعاً؟  ـ

بدبخت بوده  شهیکه پاکه ها را شناختم هم ينا معلوم، از روز یهستم و به دالئل یبه هر حال من زن بدبخت ،یمعمول

و بعد فرانک .. .کردم میرا دوست داشتم، خود را به او تسل وخودم هستم چرا که ا یمورد مقصر اصل نیو در ا. ام

را  یتفاوت یب نیا یحت. تفاوت شدند یب میبرا زهایچ هیمتولد شد و بعد تمام توجه و عالقه ام به او معطوف شد و بق

چرا که  بودم،من متوجه ن یول. بود که تا به حال شناخته بودم یانسان نیکه او بهتر یداشتم در حال زین ينسبت به پد

(  یکردم ول یم شیاش را ستا دهیاو بودم و رفتار پسند ونیاوه البته من مد. کردم یم سهیدائماً او را با پاکه ها مقا

 نیاست که، همه ا نیا میخواستم بگو یکه م يزیچ.مربوط به گذشته است نهایبه هر حال همه ا) شانه باال انداخت 

ست؟یطور ن نیا.  یدان یخودت م. نحس و شوم است زهایچ

.کرده غیدر شیها شیسعادت را از کش نیاوست که ا. که نحس و شوم است استسیکل نینه به نظر من ا ـ
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. یمگ يرا، از او ربوده ا گریزن د کیتو شوهر . مؤنث باشد  يکلمه ا زین سایاست که کلمه کل یبیتصادف غر ـ

.درست همانند من

.نیاست فقط هم التیتشک کی. مامان ستیزن ن کی سایوابسته نبوده، کل يگریاز من به زن د ریرالف هرگز غ ـ

. کردم یدر آن زمان مثل تو فکر م زیمن ن. دانم یرا م تیمن از قبل، همه جواب ها. ینکن خودت را تبرئه کن یسع ـ

دست  یاسیس يمقام باال نیبود که به چن يمردان نژاد مائور نیاز نخست یکیاو . ممکن بود ریغ ياو امر يطالق برا

 نیچن نیا یتوانست در برابر جاه و مقام یم يچه مرد. کند برا انتخا یکیمن و مردم  نیب ستیبا یاو م. بود افتهی

همانند  زیدرست است؟ و من ن. را انتخاب کرد عمل کرد سایدرست همانند رالف تو، که کل زیواال مقاومت کند؟ او ن

.دوست داشتن ياز او، برا يفرزند. رمیتوانست به من عطا کند بپذ یتو خواستم آنچه را مه او م

ثمر است  یب زها،یچ نیبه خشم آمد و اشاره مادرش به آن که همه ا ياحساس ترحم و هم درد نی، از ا یمگ ناگهان

.او را برآشفته کرد

. لوك یحت رد،یتواند از او بگ یکس نم چیدارد که ه یپسر من اسم. مورد از تو زرنگ تر بوده ام نیاما من در ا ـ

.برآمد یف ياز گلو يخرخر يصدا

 میکه پدر من برا میپس بگذار به تو بگو. یده بیرا فر انتیگونه اطراف نیاست که تو ا زیآه واقعاً که نفرت انگ ـ

 یرا نم نیبندم که ا یشرط م. تا اسمش را به فرانک بدهد و در ضمن از دست من خالص شود دیخر يهمسر

؟يبرد یپ انیجر نیچطور به ا یراست ،یدانست

.دم مربوط استبه خو نیا ـ
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من . آمد ینخواه رونیسرفراز تر از من ب انیجر نیتو از ا. حرفم را باور کن ،یداد مگ یتو تاوانش را پس خواه ـ

 یمادر، فرزندش را از دست بدهد، از دست دادم من حت کیکه ممکن است،  يطرز نیفرانک را به وحشتناك تر

.داد یرا از دست خواه نید يروز زیتو ن. یمگ دید یخواه .دهم یجان م دنشید يو برا نمیحق ندارم او را بب

ساخت و آبش در  یچون با پاپا نم يتو فرانک را از دست داد. با خود نگه دارم شهیکنم که او را هم یم يمن کار ـ

. دینداشته باشد که بتواند به او زور بگو يپدر نیکرده ام که د میتنظ يام را طور یمن زندگ یول. رفت یجو نم کی

او در . کشاورز بسازم کیدارم از او  یچرا از حاال سع یکن یم الیخ. بماند دایکنم که او در دروگ یم يمن کار

.خواهد بود تیدر امن دایدروگ

برود  نجایبخواهد از ا نید يو اگر روز. ندارد تیکجا امن جیبود؟ انسان ه تیاستو در امن ایبود؟ آ تیپاپا در امن ایآ ـ

.نبود یچرا که فرانک مهارشدن. اندازدیپاپا نتوانست قالده بر گردن فرانک ب. ياو را نگاه دار یتوان یتو نم

 يامر نیا. یکن یتو واقعاً اشتباه م ؟یرا مهار کن کاساریپسر رالف دوبر یتوان یزن، م کیکه تو،  یکن یم تصور

که فرزندان شان را نگاه  میباش دواریام میتوان یچطور م. میپدر آنها را نگاه دار میمن و تو نتوانست. است یعیطب

م؟یدار

از  يزیدهم اگر چ یرا از دست نخواهم داد و از هم اکنون به تو هشدار م نیمن د ،يریدهانت را بگ ياگر تو جلو ـ

.از دهانت خارج شود ، تو را خواهم کشت انیجر نیا

 قیدق یتماشاچ کیمن فقط . خواهد ماند یخفراز تو م. رفت یتو به خاطر من، بر سر دار نخواه. نگران نباش ـ

.یتماشاچ کی قاًیبله دق. هستم

؟یبه دور خودت بکش یحصار سخت نیچن نیو ا يطور، در خودت فرو رو نیسبب شده که تو ا زیـ اوه مامان، چه چ ـ

:متأثرکننده گفت یو با لحن دیکش یآه یف
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.مدهآ شیتنها به خاطر آنچه که سال ها قبل از تولد تو پ ـ

:مشتش را با حرارت تکان داد و گفت یمگ

. ياندازیرا بر دوش گذشته ب رهایهمه تقص یتوان یتو نم ،یکه به من گفت ییزهایچ نیبعد از ا. بگو هیرا به بق نیآه ا ـ

.يعمرت را از دست داد يسال ها نیباتریمامان؟ تو ز يشنو یم ات،یچرند... فیاراج. اتیچرند

:گفت یشد، به آرام داریبر چهره اش پد یواقع تیاحساس رضا یگشوده و نوع يبه لبخند یف يها لب

از همه  شتریوجود تو ب. کردم یاشتباه م یول. از پسر دارد يکمتر تیکردم که دختر اهم یدر گذشته فکر م ـ

که  یخود مادر است، در حال ،يمساو کیهم سان،  کیدختر،  کی. است یو خوشحال يمن باعث شاد يپسرانم ، برا

آنها را سرنگون  میتا سر فرصت بتوان میساز یهستند که ما م ییپسرها مجسمه ها. ستین نیچن نیدر مورد پسر ا

.میکن

:گفت. شده بود رهیبا چشمان گشاده از تعجب به مادرش خ یمگ

.میشو یبه من بگو از چه هنگام ما گمراه م. مامان يتو واقعاً رحم ندار ـ

:پاسخ داد یف

.تولداز بدو  ـ

خود را به  يپهن لبه برگشته، جا يسبز رنگ و کاله ها يها فورمیگشتند و اون یهزار مرد ، به خانه ها باز م هزاران

غرب  نیبه امالك سرزم یکه هنوز بر سر کار بود، توجه خاص يدولت کارگر. و روزمره دادند يعاد يلباس ها

از  ياریکه بس یخاواده باشد در حال کیدر دست  تنها ع،یوس نیچن نیا ییها نیدرست نبود که زم نیا. داد ینشان م

کشور از  گرید يو از سو. داشتند اجیاحت یزندگ يبرا یبودند به کار، و محل دهیجنگ ایجوانان، که به خاطر استرال

متحده  االتیبه وسعت ا یدر مساحت ت،یجمع ونیلیشصت م. داشت ازین يبه سطح باالتر يلحاظ کشت و دامپرور
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 یم میتقس میسربازان قد انیم دیداشتند و امالك بزرگ با اریدر اخت عیبودند که امالك وس یلیو تنها عده قل کا،یآمر

.شدند

هر کدام  میدو نفر از سربازان قد. افتی لیو شش هزار هکتار تقل ستیبوگال از شصت و پنج هزار هکتار به ب وسعت

و روس مک  دیرس یهکتار م 50000به  شیمساحت رودناهات. دندکر افتیرا در نگیک نیمات یشانزده هزار از اراض

منوال  نیو کار به ا. واگذار کند میاز سربازان قد گریو پنج هزار هکتار از آن را، به دو نفر د ستیمجبور شد ب نیکوئ

ناراحت  نیو ا. وزتر از نرخ ر نییپا یمتیبه ق یول. پرداخت یم نیبه مالک یها، پول نیزم نیا يالبته دولت در ازا. بود

 عیوس الكو معتقد بود که ام رفتیپذ یرا نم یگونه اعتراض چیدولت کانبرا ه. هم ناراحت کننده یلیکننده بود، خ

 نیبه ا یاجیخانواده ها واقعاً احت نیکدام از ا چیمسلم بود که ه. شوند میتقس یستیبا یم شیهمانند بوگال و رودناهان

. هزار هکتار داشتند، فراوان بود ستیکمتر از ب یامالك پردرآمد که مساحت ،یگیقه لنداشتند، چون در منط نیهمه زم

بار، واقعاً قصد ماندن  نیا میآمد، سربازان قد یبود که به نظر م نیا کرد یمالکان را نگران م شتریکه ب يزیچ

چون . از دست ندادند را دایدروگ عیوس يها نیهکتار از زم کی یها حت يریکل یاسیس يماجرا نیدر ا. داشتند

 کصدهزاری اب دایبود که دروگ بیترت نیو به ا. اعالم شد ریناپذ میمالک آنجا بود و ملک تقس ک،یکاتول يسایکل

.ماند داریپوت ها پا یلیدر کشور ل یدست نخورده اش، همانند غول نیهکتار زم

 گریخدا را شکر، کشور د یول ز،یهم ناچ یبه اندازه، گاه به وفور و گاه یگاه. شد یو متوقف م دیبار یم باران

بزرگ،  یبا دوران قبل از خشکسال سهیتعداد گوسفندان و جنس پشم در مقا. نبود یطوالن يها یدستخوش خشکسال

.را به خود معطوف کرده بود یتوجه خاص يردامپرو. آمد یمهم به شمار م اریبس یرو به بهبود بود که موضوع

که  یو ژاپن همه به پشم خوب کایابتدا به طور نامحسوس ، و بعد با سرعت اروپا، آمر. دگذار دیپشم رو به تزا متیق

تنها  یول. کردند  یم دیاز جنس پست تر تول ییکشورها هم پشم ها گریداشت، د اجیکرد احت یم دیتول ایاسترال
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را به  فیلط یپشم يبود، که امکان بافتن پارچه ها ایاسترال نوسیگوسفندان مر نیشمیبلند و ابر يتارها

 یو جنوب غرب یولز نو جنوب ،یشمال شرق اهیس يدشت ها ینوع پشم فقط در نواح نیو ا. داد یم دکنندگانیتول

 دیعوا. شد یبه آنها عطا م یدشوار پاداش يکه پس از گذراندن آن همه سال ها ییگو. شد یم دیتول نزلندیکوئ

کارش از  زیدر پشت م یف. ملک بود دیعوا رهیها ل ونیلیر سال مو ه یتصور رو به فزون قابل ریبه طور غ دایدروگ

.کارگران افزود یاسام ستیباب نام دو کارگر دامپرور را بر ل. دیدرخش یم یخوشحال

. آمدند یبه شمار م یواقع یهمچنان آفت واناتیح نیا یول. بود یواقعاً عال يدامدار طیخرگوش ها نبودند ، شرا اگر

 یم يریها از هجوم مگس به داخل خانه جلوگ يتور. به خود گرفت یناگهان چهره مطبوع یگدر خانه بزرگ، زند

چطور توانسته بودند آن  دندیپرس یو از خود م ردهکردند و اکنون که نصب شده بودند، همه به وجود آنها عادت ک

آزاد نشست  يدر هوا وان،یر اد یشد در بحبوحه گرما، به راحت یم گریحاال د. کنند یهمه سال بدون وجود آنها ندگ

 نیا. ها را دوست داشتند يتور نیا زیقورباغه ها ن. را تماشا کرد و غذا خورد نیسیدرختان گل یدگیچیو در هم پ

و با متانت و  دندیلغز یها م يپرز دار، بر سطح تور يرنگ درخشان، با پاها ییسبزرنگ با پوشش طال واناتیح

 یخودش را شکار م یپروانه به بزرگ کیزد و  یم یاز آنها جست یکی یگاه. ردندک یرا نظاره م همانانیاحترام م

بود و آنها همه هوش و دقت خود را  نیاستو ج نید یو سرگرم حیماهرانه آنها، باعث تفر زیو جست و خ يباز. کرد

.بزنند نیالً ببلعد تخمقورباغه الزم داشت تا بتواند پروانه را کام کیرا که  یگرفتند تا بتوانند زمان یبه کار م

برخوردار  یو غن حیصح يمکالمه ا وهیجوان هر دو، تشنه مطالعه بودند و نسبت به سن شان، از ش نیو جاست نید

آنها  يبرا يواقعاً برا یزندگ. دادند یو توجه از خود نشان م يکنجکاو زیبودند و نسبت به همه چ اریهوش. بودند

 زیم يشان را بر رو فیکردند و تکال یدنبال م همکاتب قیرا از طر شانیهادرس  ياریآنها با هوش. مطبوع بود

 یاهل واناتیکردند و ح یم يدر کلبه کوچک شان در پناه درختان فلفل باز. دادند یانجام م تیآشپزخانه خانم اسم
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 یبا خود همه جا مبر گردنش انداخته و او را  يکه قالده ا ( )Goannaگوانا کی یسگ ، گربه و حت. داشتند اریبس

خوك  کیمورد عالقه شان  وانیح یول. کرد یگشت و آنها را نگاه م یزدند بر م یم شیهر گاه که صدا وبردند 

Iگلیپ گلیرنگ بود که به او اسم ا یصورت ggl e( - Pi ggl e دور از . سگ باهوش بود کیداده بودند و همانند  (

 نیو همه امراض کشنده وحشت داشت و به هم يفتریاز فلج اطفال و د یمگ. شدند یم ماریازدحام شهر، آنها ندرتاً ب

.شدند یم یکوب هیامراض ما نیجهت تا آنجا که امکان داشت بر ضد ا

 ازدهی نیده ساله بود و جاست نیکه د یهنگام. یروح يها زهیو انگ یجسم تیسرشار از فعال. آل بود دهیآنها ا یزندگ

ویورویکرد به ر یم جابیهمان طور که سنت ا نید. فرستادند یدنیدر س يه روزسال داشت آنها را به مدارس شبان

Ri vervi ew( ) نکوپالیبه مدرسه ک نیو جاستKi nkoppal( ) بار آنها را تا  نینخست يبرا یمگ. فرستاده شدند

نده بودند و چسبا مایهواپ شهیکوچک رنگ باخته شان را که به ش يکرد و سپس مدت ها چهره ها یفرودگاه همراه

 یاو دلش م. آنها تاکنون، هرگز خانه را ترك نگفته بودند. دادند نگاه کرد یاو تکان م يکه برا ییدستمال ها

همه آنها از . کار منصرف کردند نیاو را از ا گرانید یهمراه آنها باشد و آنها را جابجا کند، ول یدنیخواست خود تا س

.ستندیخودشان با يپا يبگذارد آنها رو ستیبا یند که مگداشت دهیعق یو پاتس مزیگرفته تا ج یف

:گفته بود يجد یبا لحن یف

.میآنها را لوس کن دینبا ـ

و درخشان  يا نهیاز گرد و غبار به هوا برخاست و بر فراز آسمان آ یانبوه انیدر م 3 یس يد يمایکه هواپ یهنگام

 ن،یسو فکر از دست دادن د کیگرفته، از  يونش جاجداگانه در در تیاحساس کرد که دو شخص یپرواز کرد، مگ

 یرا از خود دور کرده بود احساس سبک نیجاست انجامکه سر نیاز ا گرید يکرد و از سو یقلبش را ماالمال از اندوه م

.کرد یم شیو آسا



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥٩

 ین سادگاو به هما کسانیشاد، و  عتیطب. وجود نداشت يگونه تضاد و شبهه ا چیه نیاحساسات او نسبت به د در

.و وحشتناك بود یدنیپرست ياعجوبه ا نیجاست یول. گرفت یداد و م یمحبت را م دن،ینفس کش

متأسفانه  یدر وجود خود داشت ول یدوست داشتن يزهایچ اریتوانست او را دوست نداشته باشد، چون بس ینم انسان

و  طنتیش. بود  ریاو سازش ناپذ. بودشد منزجر  یکه به او ابراز م یاو از هر گونه عشق و محبت ن،یبر خالف د

 یمگ. بنشاند، بخصوص مادرش را شانیسر جا او بدبختانه عادت داشت مردم ر. نداشت یمفهوم شیبرا یگوشیباز

بود که او خست  یشکرش باق يحداقل جا یول افتی یناراحت کننده لوك را باز م یاخالق وبیاز ع ياریدر او بس

.پدرش را به ارث نبرده بود

 نیبا ا ندیایب دایرا هر چند هم کوتاه بود به دروگ التیداد که همه تعط یبه بچه ها فرصت م ما،یمنظم هواپ يوازهاپر

هر بار پس از اقامت در  نید. عادت کردند يبه مدرسه شبانه روز نیو جاست نید ،یدوره آمادگ یحال پس از ط

در آنجا  شهیهم ییخو گرفته بود که گو یدنیه سچنان ب نیجاست یول. کرد یو غربت احساس م یدلتنگ دایدروگ

.خواست زودتر به شهر بزرگ برگردد یدلش م زین التیکرده است و هنگام تعط یزندگ

. نمونه بود يبودند چه او در درس و ورزش، واقعاً شاگرد یخرسند و راض اریبس نیاز رفتار د و،یورویر يها تیژزوئ

چنان  یبا داشتن چشمان يچگونه دختر. کردند ینم تیابداً اظهار رضا نکوپالیمدرسه ک یبالعکس خواهران مذهب

جلوتر، و در درس  نیسال از د کیاو ! کند داین آنها پیب یتیتوانست، محبوب یآن گونه تلخ، م یو زبان زیشگفت انگ

.شد یتنها در درس خالصه م تیموفق نیا یاز او زرنگ تر بود ول

در صفحه اول آن . را به خود جلب کرد دایدروگ یچهارم اوت توجه اهال خیرهرالد، تا نگیمورن یدنیس روزنامه

 نیکردند و اما آن روز، ا یروزنامه چاپ م يشد، که آن را در وسط و در قسمت باال یم دهید ریتصو کیمعموالً 

.داد یرا نشان م کاساریاز رالف دوبر بایز يریعکس، تصو
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،  ینالیامروز توسط پاپ مقدس به مقام کارد کان،یدربار وات یمعاون منش کاسار،یاسقف اعظم رالف دوبر جنابیعال»

 يبرا یانیخدمات شا ا،یاسترال کیکاتول يسایسال ها خدمت در کل یط کاساریدوبر نالیرالف رائول کارد. مفتخر شد

.، انجام داد 1938در مارس  کانیبه وات متشیتا هنگام عز 1919 يکشور در سال ها نیا

 کیپسر از  نیاو دوم. به جهان گشود دهید رلند،یدر کشور ا 1893و سوم سپتامبر  ستیدر ب کاساریدوبر نالیکارد

رسد، که در  یفاتح م ومیو همراه گ اری کاساریاست که اعقاب آن به بارون رانولف دوبر یمیقد اریبس يخانواده ا

.کرد متیبه انگلستان عز 1566سال 

در آمد و در هفده  سایبه خدمت کل یدر اوان جوان کاساریدوبر نالیاست کارد خانواده رسم نیطور که در ا همان

او . فرستاده شد ایبه استرال ،یشیکش نیپس از ورودش به آئ یشد و اندك زمان رفتهیپذ یدر مدرسه روحان یسالگ

به  1920ن در ژوئ. مورا گذراند نهیو قلمرودر  یجگ کلیاقامتش را در خدمت مرحوم اسقف ما يماه ها نیاول

سپس به . النبون اقامت داشت لیدر گ 1928ولز جنوب فرستاده شد و تا سال  یالنبون در شمال غرب لیگ يسایکل

 جنابیمخصوص پاپ، عال ندهیشغل را در خدمت نما نیدارك منصوب شد و هم یمخصوص اسقف کلون یسمت منش

 یتیکون يد نالیکه کارد یهنگام. افتیدست  یاسقفوقت به مقام  نیو در هم. داد مهورکزه ادا یتیکون يد نالیکارد

 ندهیبه عنوان اسقف نما کاساریبه خدمات ارزنده اش ادامه دهد، اسقف دوبر کانیورکزه به رم فرستاده شد، تا در وات

و از . بود یمقام باق نیدر ا 1938در سال  کانیبه وات متشیباز گشت و تا هنگام عز ایمخصوص پاپ از آتن به استرال

است که نفوذ او در  ياز افراد نادر یکیسال دارد  58 نکیکه ا نالیکارد. مودیرا به سرعت پ یترق يآن پس پله ها

 ییگفت و گو روزیهرالد، د نگیمورن یدنیفرستاده مخصوص س کی. است یرو به فزون شیاز پ شیب یمذهب استیس

 انیدهد که چقدر در م یافراد، زنده است و نشان م نیخاطره او هنوز در دل همه ا. النبون داشت لیبخش گ یبا اهال

.هستند کیکاتول شتریب. ثروتمند که به پرورش گوسفند اشتغال دارند هیناح نیا یاهال. داشته تیمردم محبوب
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کتابخانه به  نیکتابخانه سن کروا را بنا کرد و ا کاساریپدر دوبر: دیگو یالنبون م لیگورگ شهردار گ يهار يآقا

سخاوتمندانه تعداد  د،یکارسون فق يدر آغاز، مر. ما انجام داده بود یاهال يبرا يارین زمان خدمات بسخصوص در آ

 یمردم توجه خاص اجاتیکه همواره به احت نالیخود کارد و،کتابخانه اهدا کرد و پس از فوت ا نیکتاب، به ا يادیز

و پر درآمد  نیتر عیاز وس یکی دا،یپرست دروگسر ،يریکل ونایخانم ف. خئمت، ادامه داد نیداشت، به ا یمبذول م

:گفت نیامالك ولز جنوب به ما چن نیتر

و  یحام یگیام او در هنگام اقامتش در ل دهیاست که تا به حال د يمرد نیتر افهیخوش ق کاساریدوبر نالیکارد»

 یرفت و همان طور که م یبه شمار م دایدروگ یو بخصوص اهال کیمذهب کاتول روانیپ يبرا یبزرگ يمعنو بانیپشت

گله ها به ما  ییجابجا ياو برا لیهنگام وقوع س رد. تعلق دارد کیبزرگ کاتول يسایاکنون به کل دایدروگ د،یدان

در واقع او از هر لحاظ مرد فوق . مان آمد ياریکفن و دفن مرده ها به  يبرا ق،یکرد و هنگام وقوع حر یکمک م

 ادیگذرد،  یسال م ستیبه ب کینزد دایاو از دروگ متیبا آن که از هنگام عز. تداش اریبس تیبود و جذاب يالعاده ا

از ما  ياریبس ياو برا يکه هنوز هم، جا مییکنم درست باشد اگر بگو یو تصور م. در خاطر ما زنده است ارهاو همو

« .است یخال یگیل هیدر ناح

 رهیو آلمان ت ایتالیا انیو پس از آن که روابط م. دبه پاپ خدمت کر يداریبا صداقت و پا نالیزمان جنگ، کارد در

 میدان یم. را مجاب کند که رم را شهر آزاد اعالم دارد نگیشد، او همه کوشش خود را به کار برد تا مارشال کسل ر

 نهیاز گنج يادیماند و مقدار ز جهینت یطلب کرده بود، ب انرا از دولت آلم ازیامت نیکه درخواست فلورانس که هم

،  زیبعد از جنگ ن يدر سال ها. آن به تاراج رفت که خوشبختانه پس از جنگ به آنجا برگردانده شد يهنر يها

 وپناهنده شوند  دیجد يخانمان شتافت، تا بتوانند به کشور ها یهزاران هزار مردم ب ياریبه  کاساریدوبر نالیکارد

 يرلندیبا آن که او ا. انجام داد یانیشا يکمک ها ایدر آسان گرداندن برنامه مهاجرت به کشور استرال نیهم چن
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 ایکه استرال میهمه ما معتقد نیبا ا ردینفوذش را در کشور ما به کار گ ینالیرسد که در مقام کارد یاست و به نظر نم

« .خود بداند ستهیشا اناز فرزند یکیمرد برجسته را  نیتواند به حق ا یم

:بر لب آورد و گفت ینیلبخند غمگبرگرداند و  یروزنامه را به ف یمگ

 یآنها حرف مرا چاپ نکردند، در حال یول. همان طور که من به خبرنگار هرالد گفته بودم. گفت کیبه او تبر دیبا ـ

باالخره . زبان تو هم واقعاً شاهکار است شین یراست. تو را کلمه به کلمه چاپ کرده اند زیآم شیکه آنها خطابه ستا

خواهند شد که  دایپرسم چند نفر آدم باهوش پ یاز خودم م. به ارث برده  یآن را از چه کس نیفهمم ، جاست یم

.درك کنند تیگفته ها يمقصود تو را از البال

.خود او اگر مقاله را بخواند متوجه خواهد شد ـ

:و گفت دیکش یآه یمگ

آورد؟ یاو هنوز ما را به خاطر م ایدانم آ ینم ـ

. آورد یمسلماً ما را به خاطر م. کند یرا سرپرست دایکند که شخصاً دروگ یم دایرا پ نیز وقت ااو هنو. مسلم است  ـ

.باشد نیاز ا ریتواند غ ینم

با . مییآ یبه حساب م يگذار هیسرما نیاو ما پر سودتر يبرا. را فراموش کرده بودم دایدرست است من دروگ ـ

 ونیلیاز چهار م شیب! باشد یهم راض یلیخ دیرسد او با یه فروش مب رهیدو ل ییلویک متیکه در بازارها با ق یپشم

.ها یبع بع دنیدرآمد ساالنه، تنها با تراش رهیل

:کرده بود گفت لیتعد یرا اندک زشیاحساس احترام و محبت ، رفتار غرور آم شیپ يکه از چند یف

فراموش نکن که  ؟یکن یفکر نم. میار باشسپاسگز دیما با. دیآ یاصالً بهت نم ،ینباش مگ زیقدر تمسخر آم نیا ـ

داشته و هر  افتیدر رهیهزار ل 100امسال باب به عنوان پاداش . شود یپرداخت م یطیحقوق ما هر ساله در هر شرا
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که در  یبا پول میرا ترك کن دایدروگ میما مجبور بود مفردا ه نیهم یاگر حت. میگرفته ا رهیهزار ل 50کدام از ما 

و به . نیزم متیق عیسر شیبا افزا یحت. میکن يداریخر یبوگال را به راحت یبه بزرگ یملک میتوان یم میدار اریاخت

.الاقل حق نشناس نباش. رهیپول داده هزاران هزار ل تیچقدر به بچه ها نیعالوه بب

و  نید. ع باشنداطال یخواهم که همواره ب یندارند و من م یاو اطالع يها يدست و دل باز نیمن از ا يبچه ها یول ـ

بدون . شان را هموار کنند یراه زندگ ستیبا یفکر کنند که خودشان م دیو با. خودشان باشند يپا يرو دیبا نیجاست

. است يکامالً نورماند یاسم نیا. دوم او رائول باشد اسماست که  بیعج. زیعز کاساریرالف رائول دوبر نیکمک ا

؟یکن یفکر نم

 نالیرالف رائول کارد. شعلع ها افکند انیشد و صفحه اول هرالد را به م کینزد يربرخاست به بخا ياز جا یف

.زد و چروك برداشت و سوخت یچشمک دیآتش لرز انیدر م کاساریدوبر

برگردد چه؟ نجایاگر او دوباره به ا یمگ ـ

.ستیامکانش هم ن ـ

:مرموزانه گفت یف

.دیایامکان دارد که دوباره ب یلیبه نظر من خ یول ـ

Astنیاسپرت آستن مارت لیاتومب کیدر پشت فرمان . خبر دهد یآن که به کس یدر ماه دسامبر و ب. او آمد و on( 

Mart i n به حضور او  يروزنامه ها اشاره ا. رانده بود، به آنجا وارد شد دایتا دروگ یدنیکه خود شخصاً آن را از س (

کتابخانه توقف  نگیدر پارک لیاتومب یوقت. ورودش را نداشت ارنتظا دایکس در دروگ چینکرده بودند و ه ایدر استرال

را با تمام تار و پود  لومتریاو هر ک نجایتا ا یگیاز ل. امدین وانیاستقبالش به ا يو برا دیآن را نشن يصدا یکرد، کس

. دیخشدر یکه هم چنان در آفتاب م یعلف خشک يگوسفندان و بو يدرختان، بو يبو.وجودش احساس کرده بود
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 یها مگس و صفوف مورچه ها در عرض جاده، و گوسفندان ونیلیبود و وزوز م دهیکانگوروها، گاوها و گوانا ها را د

. مطابقت داشت  عتیاو از طب دی، چون کامالً با د دیپرست یمنظره را م نیو او ا. فربه که در همه جا پراکنده بودند

و . ها تازه بودند يفقط تور. همانند گذشته بود زیو همه چ. بودته نگذاش زیچ چیبر ه يریکه گذشت زمان تأث ییگو

بودند و  دهیپنجره ها را حصار کش يمشاهده کرد که در قسمت جلو خانه که رو به جاده بود فقط رو تیاو با رضا

 نیز برا ا یدلپسند جورج ينما نیا ییبایسطح بزرگ مشبک، ز کیمسلماً . او حق داشت. باز بود وانیقسمت جلو ا

.برد یم

 يشاخه ها. کاشته شده باشند شیهشتاد سال پ باًیتقر ستیبا یم نهایآوردند؟ ا یها چند سال دوام م پتوسیاکال

تابستان آمده بود و دو . کردند یرا منعکس م یو ارغوان یمس ياز رنگ ها يا زهیآم هیلیبوگن و يدرخت ها یفوقان

. آنها در همه جا پراکنده بودند. بودند ییشکوفا يدر منتها دایدروگ يهاو گل سرخ . به نوئل نمانده بود شتریهفته ب

خواب آلود گل سرخ که با  يبوته ها. نالیکارد کی يمانند ردا یسرخ همانند خون و ارغوان. و زرد دیسف ،یصورت

افتاده بودند و ها فرو  يو تور وانیکه بر سقف ا یو صورت دیسف يو گل ها. بودند ختهیهنوز سبز در آم يها نیسیگل

مخازن . کشاندند یآسمان م يرا به سو شانیبودند و شاخه ها وستهیطبقه دوم پ اهیچوب س يها چهیعاشقانه به در

 لیکم رنگ ما يگل سرخ به رنگ خاکستر یگل ها نوع انیبودند و در م دیانبوه گل ها کامالً از نظر ناپد انیآب در م

. را کاشته بود نهایا یحتماً مگ. رنگ، خاکستر گل ها نیا امبود ن نیبله ا خاکستر گل ها؟. شد یم دهی، د یبه صورت

.باشد یجز مگ يگریتوانست کار د ینم

خنده زنگ  کی. صدا قدم بردارد يتا به سو دیسپس کوش. و خشکش زد دیبه گوشش رس یخنده مگ يصدا ناگهان

در  یصورت يخاکستر يگل ها ياز بوته ها ياو آنجا بود، در پشت توده ا. اش یدار درست همانند خنده کودک

خنده،  نیعطر آنها و ا یتالقکه در  یدر حال. پس زد شیگل را با دست ها يشاخه ها. درخت فلفل کی کینزد
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 کیبا  يچمن ها زانو زده بود و سرگرم باز يکه رو دیرا د يآنجا نبود، او پسر بچه ا یمگ یول. افسونش کرده بود

خورد و پسرك که  یشد و سر م یکرد و از کنارش رد م یحمله م شیبه سو انهیناش خوك. رنگ بود یخوك صورت

از  یخنده مگ يبله صدا. دیخند یانداخت و م یسر درخشانش را به عقب م داو را تحت نظر دار یمتوجه نبود کس

توجه به خارها از  یگل را رها کرد و ب ياراده شاخه ها یب کاساریدوبر نالیکارد. آمد یم رونیناشناس ب نیا يگلو

او،  يپا ياصد دنیبه محض شن. حدود دوازده تا چهارده سال داشته باشد ستیبا یپسرك م. بوته ها گذشت انیم

 یو تاب چیدمش پ. از حلقومش خارج کرد ییخوك صداها. شد رهیبه او خ ریسرش را باال کرد و تعجب زده و غافلگ

.شد دیخورد و از نظر ناپد

بر تن داشت و بدن آفتاب خورده و پوست صاف و براقش  ير کوتاه کهنه به رنگ سبز سربازشلوا کیتنها  پسرك

و .صاف داشت ی، شکم یعضالن یدادند بدن یم دیرا نو رومندین یپهنش بدن يشانه ها. قرار داشت دیدر معرض د

تند  یبلند به رنگ آبمژگان  ریدر ز انشچشم. بود دایرنگ دروگ دهیبلند و تابدارش درست به رنگ علف پر يموها

.کرد یرا در حال فرار در خاطر زنده م ياو فرشته ا. بود

:زد و گفت يلبخند پسرك

سالم ـ

:لبخند، پاسخ داد نیناتوان از مقاومت در برابر ا نالیکارد

؟یهست یسالم تو ک ـ

:کرد یخودش را معرف پسرك

شما؟ ل،یاون نید ـ

.است کاساریاسم من رالف دوبر ـ
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. آورده بود ایرا به دن بایپسر ز نیلوك بازگشته بود و ا يسرانجام او به سو نیبنابرا. بود یپس او پسر مگ ل؛یاون نید

. بسته بود مانیپ سایاو با کل یدر چه سن. توانست فرزند او باشد یپسر م نینبسته بود، ا مانیپ سایاگر او قبالً با کل

. توانست فرزند او باشد یپسر م نیشد ا یآه اگر منتظر م. باشد بوده تراز او بزرگ تر و پخته  یلیخ ستیبا ینم

سرنوشت  يمانده بود رلندیو در ا يبود وستهیپ سایاگر تو به کل. يا هودهیچه تفکرات ب کاسار،یرالف دوبر نالیکارد

.را یو نه مگ یشناخت یرا م دایو هرگز نه دروگ. بود يگرید زیچ

:دیخاست مؤدبانه پرس یبرم يکه حتماً از مادرش به ارث برده بود، از جا یکه با ظرافت و نرمش یدر حال پسرك

توانم کمک تان کنم؟ یم ایآ ـ

ن؟ید نجاستیپدرت ا ـ

:و گفت دینازکش را در هم کش يتعجب زده ابروها پسرك

.نبوده نجایوقت ا چیاو ه ست،ین نجایپدرم؟ نه او ا ـ

مادرت کجاست؟. نمیب یآه بله م ـ

توانم شما را  یم دینیاو را بب دیدار لیمادربزرگم در خانه است اگر م یول. گردد یبر م يبه زود یرفته ول یگیاو به ل ـ

( .ماندند گشوده شدند و دوباره تنگ شدند رهیبر او خ يتند لحظه ا یچشمان آب. ( او ببرم شیپ

.ادب بوده ام یمن متأسفم، اگر ب نابجیعال. کاساریدوبر نالیآه کارد. ام دهیاسم را شن نیا!  کاساریدوبر رالف

را که  یاقوتی يانگشتر يحلقه  یول. و چکمه بود دیسف راهنیو پ ي، ملبس به شلوار سوار یمذهب يردا يبه جا رالف

زانو زد و دست  لیاون نید. با خود به همراه داشته باشد، در انگشت داشت ستیبا یاش م یدر تمام طول زندگ

.بر آن نهاد يو با احترام بوسه ا گرفترا در دستانش که به همان ظرافت بود  نالیکارد فیو ظر دهیکش

.کنم داریمن آمده ام از مادر و مادر بزرگت د. ام امدهین نجایبه ا کاساریدوبر نالیمن به عنوان کارد ن،یبلند شو د ـ
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از اوقات از شما  یلیما خ. مشما را بشناس دن،یکردم که به محض د یمتأسفم، من تصور م یلیمن خ جنابیآه عال ـ

مطمئنم که مادرم . متفاوت است و اسم کوچک شما مرا به اشتباه انداخت یطرز تلفظ شما کم یول. میکن یصحبت م

.خوشحال خواهد شد یلیتان خ دنیاز د

:دیبم، به گوش رس نیآمرانه و به طرز دلنش با،یناشک ،ییصدا

؟یکجا هست نید ن،ید ـ

او خم شد، عبور . پانزده ساله باز کنند باًیتقر یعبور دخترک ي، از هم جدا شدند تا راه را برافرو افتاده يها شاخه

 یدختر مگ. به خاطر چشم ها و موها ست،یرالف فوراً حدس زد که او ک. قامتش را صاف کرد یکرد و دوباره با چابک

.به مادرش نداشت یگونه شباهت چیه که متأسفانه یخطوط ازد، ب یچشم م يکه تو ياز کک و مک، چهره ا دهیپوش

.هستم لیاون نیمن جاست. میدار همانیدانستم م ینم د،یاوه سالم، مرا ببخش ـ

.هستند انگشترشان را ببوس، زود باش کاساریدوبر نالیکارد شانیا ،یـ جاس: نجواکنان به او گفت نید

:گفت اوردیب نییرا پا شیآن که صدا یب يظاهر شد و به تند ریاز تحق یینور، پرتو یچشمان کم رنگ و ب در

حلقه بر خالف قواعد  کی دنیبوس نید. یکن یرا گم م تیاست دست و پا انیمذهب در م يتو هم که هر وقت پا ـ

باشد؟ به نظر من  کاساریدوبر نالیکند که او کارد یثابت م يزیبه عالوه چه چ.ندارد یتیمن اهم يبرا. است یبهداشت

.ونگورد ياست ، مثل آقا هیشب ریدامپرور پ کیبه  شتریکه او ب

:همچنان مصرانه ادامه داد نید

.به خاطر من، مؤدب باش ،یکنم جاس یازت خواهش م. خودش است. خودش است ـ

 یکار دلم را به هم م نیبه خاطر تو، ا یبوسم، حت یاش را نم يانگشتر یباشد مؤدب خواهم بود فقط به خاطر تو، ول ـ

.بوده پیکه دچار گر یکی دیشا دهیقبل از من آن را بوس یدانم چه کس یزند، من که نم
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.ستمین نالیهستم و در حال حاضر کارد یمن در مرخص. نیندارد جاست يحلقه من مورد دنیبوس ـ

:با آرامش اظهار داشت يریکل یمگ دختر

بعد از گذراندن چهار سال در . دارمن یگونه اعتقاد مذهب چیبهتان اقرار کنم که من ه دیآن که با يبرا. چه بهتر ـ

.و مزخرف سر هم شده هودهیب يزهایمشت چ کیام که مذهب از  دهیرس جهینت نیبه ا نگوپالیک

:به سرعت جواب داد د،یبه نظر آ يبه همان اندازه مخاطبش موقر و جد دیکوش یکه م نالیکارد

مادربزرگ تان بروم؟ داریتوانم به د یم ایآ دییحاال بگو د،یفکر کن دیخواه یحق شماست که هر طور م نیخوب ا ـ

:گفت نیجاست

به ما هست؟ یاجیاحت ایالبته آ ـ

.شناسم ینه متشکرم خودم راه را م ـ

:بود رفت و گفت ستادهیمبهوت ا همان،یبه طرف برادرش، که هنوز در برابر م نیجاست

.به من کمک کن ایب نید ااهللای ـ

گل از نظر  يرا که در پشت بوته ها نالیبود و همچنان با نگاه، قامت بلند کارد ادهستیحرکت ا یاو را که ب يبازو

.دیکرد کش یشد دنبال م یم دیناپد

دارد؟ يفوق العاده ا زیاو چه چ. یاحمق کیتو واقعاً  ـ

:جواب داد نید

.دایدر دروگ نجایا ،یواقع نالیکارد کی ،یتصور کن یتوان یم. است نالیکارد کیاو  ـ

:گفت نیتجاس
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من از او  یاست، ول ییواقعه استثنا کی نیا. يتو حق دار دیدر واقع شا. هستند سایها شاهزادگان کل نالیکارد ـ

.دیآ یخوشم نم

منظور مجبور  نیرالف از پنجره به سالن داخل شد و به ا. کرد دایشد پ یکارش، در کجا م زیرا به جز در پشت م یف

 يبود و موها دهیپشتش خم. کماکان به کارش ادامه داد یحتماً متوجه شد ول یف. ندها را کنار بز ياز تور یکیشد 

هفتاد و  کینزد دیبه خاطر آورد که او اکنون با يرالف به دشوار. به خود گرفته بودند يرنگ نقره ا نکیاش ا ییطال

.دو سال داشته باشد

یسالم ف ـ

 یب. در چهره اش مشاهده کرد ریقابل تفس ریغ یو دگرگون رییتغ یکه او سرش را بلند کرد ، رالف نوع یهنگام

 یو سخت یحال به نرمش نیکه در ع ییگو. بود ختهیبا آن در آم يگریاحساسات د یهمچنان پا بر جا بود ول یتفاوت

 یسرانجام مگ ایآ! دایدروگ نیکارسون، خداوندا ا يمر وهیتر به ش یانسان یتر شده بود، ول یبود ، انسان افتهیدست 

گونه خواهد شد؟ نیا زین

:گفت یعیطب یگذرد ، با لحن یانگار، رالف هر روز از پنجره سالن م یف

.تان خوشحالم دنیسالم رالف، از د ـ

.از مالقات تان خوشوقتم یلیخ. طور نیمن هم هم ـ

.دیهست ایدانستم که شما در استرال یمن نم ـ

.امگرفته  یمرخص يداند ، چند هفته ا یکس نم چیه ـ

.دیتان را نزد ما بگذران التیتعط دوارمیام ـ
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شده  نیتزئ ییبایکه به طرز ز ییوارهاید ياو نگاهش را به رو( کنم  يسپر يگرید يتوانم آن را در جا یچطور م ـ

(شد رهیکارسون خ يمر ریبودند چرخاند و نگاهش بر تصو

 ییها یضیب نیا. رقابت کند کانیوات يسالن ها نیباتریبا ز تواند یاتاق واقعاً م نیا. دیدار ییهمتا یب قهیشما سل یف ـ

.را در بر گرفته اند، واقعاً شاهکار هستند یصورت يکه گل ها

را  يمن شخصاً سالن ناهار خور. میده یانجام م دیآ یرا که از دست مان بر م يزیچ یما فقط با فروتن. متشکرم ـ

 نیا نیب یرسد که چندان هماهنگ یبه نظر نم. دیو سبز و سف یرتصو. داده ام رییدکور آن را تغ. دهم یم حیترج

 نجایا. دهم یهمه به خودم زحمت م نیپرسم چرا ا یم مهمه از خود نیبا ا. دید دیخواه دیصبر کن یرنگ ها باشد ول

.منزل شماست نه خانه ما

:با آرامش و به سرعت پاسخ داد رالف

.زنده باشد يریکل کیکه  ینه تا هنگام ـ

را که  يمقاله ا ایآ!  دیکرده ا یترق یلیخ دیبود شیکش یگیکه در ل یکه از هنگام میبگو دیبا. است یباعث دلگرم ـ

د؟یشما چاپ کرده بود خوانده ا ینالیهرالد به مناسبت ارتقاء شما به مقام کارد

!کرده يادیز یترق زیبله آن را خوانده ام، زبان شما ن ـ

 یکه در سکوت خود فرو رفته بودم نم ییسال ها نیتمام ا. لذت بخش است اریبس میر براام نیبله، و به عالوه ا ـ

از  نیو جاست نید. گردد یبر م ياست و به زود یگیدر ل یمگ) زد  يلبخند( دهم  یرا از دست م يزیدانستم چه چ

.به داخل آمدند ییپنجره کشو

.میبرو»  زابیسرخ« توانم با اسب تا  یم ایآ ـ
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دستور  نیا یبدون اجازه مادرت امکان ندارد، من متأسفم ول ياسب سوار ،یدان یخودت مقررات را خوب م تو که ـ

.کنم یمان معرف همانیتا شما را به م دییایب. شما ادب تان کجا رفته نمیبب دییبگو یراست. خودش است

.ام دهیرا د شانیمن قبالً ا ـ

آه ـ

:دیپرس نیاز د يبا لبخند شیکش

؟یستین ونیاست که در پانسچطور  ـ

.میدار یتابستان التیما دو ماه تعط. است لیتعط ونیدر ماه دسامبر پانس ـ

بچه ها مصادف با ماه  یتابستان التیتعط یجنوب مکرهیشده بود و او فراموش کرده بود که در ن يسپر يادیز زمان

.است هیدسامبر و ژانو يها

:دیاو پرس فتهیهمچنان ش نید

د؟یبمان نجایا يادیمدت ز دیقصد دار ایآ بجنایعال ـ

:مداخله کرد یف

مکرر کلمه  دنیاز شن شانیکنم که ا یتصور م یول. که بتوانند نزد ما خواهند ماند یتا زمان جنابیعال ن،ید ـ

.میرالف صدا بزن ییرا دا شانیچطور است ا. خسته خواهند شد جنابیعال

:با تعجب گفت نیجاست

.کرد میما او را رالف صدا خواه. هستند یو پاتس مزیج ،یما باب ، جک، هاگ يها ییست، دامورد ا یب ؟ییدا ـ

:حرفش را قطع کرد یف

ادبت کجا رفته؟ ن،ینباش جاست تیترب یب ـ
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:پر حرارت گفت یبا لحن. کند یدختر بچه آن قدر با خشونت با او رفتار م نیدانست چرا ا یکه نم یدر حال نالیکارد

.دهم همه مرا رالف بنامند یم حیق با اوست من ترجح ،ینه ف ـ

:با اعتراض گفت نید

.من هرگز نخواهم توانست شما را رالف تنها صدا کنم. توانم یمن که نم ـ

 یچشمان آب. زد  يگرفت و لبخند شیدست ها انیلخت او را در م يو شانه ها مودیاتاق را پ کاساریدوبر نالیکارد

.دندیدرخش یاتاق م یکیر تارد ،یاش سرشار از مهربان

.ستیکه گناه ن نیا. نید یتوان یمعلوم است که م ـ

:زد ادیفر نیجاست

.به کلبه میبرگرد ایب. نید ایب ـ

ستند،یهم سان او را نگر یبرگشتند، و هر دو با نگاه یف يو فرزندش، به سو کاساریدوبر نالیکارد

:با خود گفت یف

.بدو) را به هم کوفت  شیدست ها( کن  يباز رونیبرو ب نیاهللا د ای. خدا خودش به ما کمک کند ـ

دلش به حال او سوخت و  يلحظه ا نالیکارد. دفترش خم کرد يدوباره سر به رو یشتافت و ف رونیبه ب پسرك

و عطر روغن جال و  ،ینفت ينور چراغ ها. نکرده بود يرییتغ نیآشپزخانه کوچک تر. رود یگفت که به آشپزخانه م

 نیآنها از هنگام آخر. خدمتکاران گذراند ریو سا تیرا با صحبت با خانم اسم يادیاو مدت ز. گل سرخ يان هاگلد

. آمد ی، به آنها م یاز ف شتریب یلیخ ،یبود که سالخوردگ بیو عج. شده بودند ریپ یلیخ دایاز دروگ دارشید

رالف آرزو ... که خوشبخت نبود یف چارهیب. کامل باًیتقر یخوشبخت کیشد که آنها خوشبخت هستند،  یاحساس م

.ندیبب ار یداشت هر چه زودتر مگ
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کشتن وقت به طرف رودخانه  ياو برا. باز نگشته بود یلیهنوز از گ یکه آشپزخانه را ترك کرد مگ یهنگام یول

.رفت

مقبره ها  وارید بر ياز آنجا، شش پالك برنز دارشید نیهمانند آخر. گورستان حکم فرما بود يبر فضا یآرامش چه

به خاطر داشته باشد که  ستیبا یو م. در آنجا به خاك بسپارند زیبدهد که او را ن یبیترت ستیبا یاو م. شد یم دهید

 یکیشد،  یم دهیها، دو گور تازه د یکیدر آن نزد. مورد انجام دهد نیهنگام بازگشتش به رم ، اقدامات الزم را در ا

 نیو ا. کرد یم یزندگ دایدر دروگ 1946از کارگران دامپرور ، که از سال  یکیزن گور  يگریگور تام باغبام، و د

.کارگر بود کی يبرا یبس طوالن یمدت

به  لیما یصورت یآفتاب سوزان رنگ باخته بود و حروف قرمز به مرور زمان به رنگ ریدر ز ،ینیآشپز چ یسنت چتر

« !؟يو از او پسردار شد یاو بازگشت يتو به سو یمگ ،یمگ« . »  یصورت يخاکستر« ! بایتقر. شده بود لیتبد دیسپ

به چتر آشپز  ختهیمجنون کنار رودخانه را به حرکت آورد و زنگوله آو دیب يشاخه ها ،یمینس. گرم بود یلیخ هوا

حروف . نگیس یه نگ،یس یه: زنگدارشان را از سر گرفتند نیکه دوباره آواز غمگ ییگو. به صدا درآمد ،ینیچ

. شده بودند صیقابل تشخ ریمحو و غ باًیتقرهم » است دهیآرم فیانسان شر کی ،يخمره ا یچارل نجایا« : هنوشت

 شیفرسا ریشان را، ز یانسان يو محتوا. گشتند یبه دامان خاك باز م زیبود گورستان ها ن نیچن عتیروال طب يآر

خواست در  ینه او نم. شان را در خود نهفته داشتو تنها وزش باد خاطره . شدند یدادند و نابود م یزمان، از دست م

انسان ها که واقعاً  نیداد، او را در کنار ا یم حیخودش دفن شود و ترج فیهم رد ییانسان ها انیدر م کانیوات

با اشاره دست . افتاد نیدر هنگام بازگشت چشمانش به چشمان فرشته مرمر. کرده بودند، به خاك بسپارند یزندگ

رنگ با  ییو طال فیالغر و ضع یمگ. آمد یاو م. ناگهان توجه اش به طرف چمن خانه بزرگ، جلب شد. دادبه او سالم 

بر پشت گردنش افتاده  يکاله ماهوت خاکستر کی. همانند لباس خودش یلباس. دیسپ راهنیو پ يشلوار اسب سوار
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 کیتوانست پسر او باشد بله او  یه مک يبه پسر. شباهت داشت ياو به پسر. در پا داشت يقهوه ا يبود و چکمه ها

.نخواهد ماند یاز او باق يادگاری چیه گریمدفون شود د نجایدر ا يروز هک یهنگام یول. مرد بود

چشمان  د،ید یآمد که رالف فقط چشمانش را م کیو آن قدر نزد دیپر دیسف ينرده ها يشد و از رو کینزد یمگ

رنگش به  ییطال يبازوها. کردند یم ریدند و همچنان قلب او را تسخبو بایو درخشانش را که همچنان ز يخاکستر

که هرگز  ییگو. کند یرها م یکرد که سرنوشتش را در دست مگ یو او دوباره احساس م. دور گردن او حلقه شدند

 نبود که آن همه مدت، ییایرو گریکرد د یلبانش احساس م ریکه ز يدهان زنده ا نیو ا. او را ترك نکرده بود

 يرو یکاله مگ. به آسمان نداشت یربط چیکه ه نیهمانند برکت زم. کیبرکت تار ینوع. بود دهیانتظارش را کش

:اش فرو برد، او را به خود فشرد و زمزمه کنان گفت ییطال سوانیگ انیعلف ها افتاد ، و او چهره اش را در م

.یمگ ،یمگ ـ

:با چشمان بسته پاسخ داد یمگ

.نخواهد کرد رییتغ زیچ چیدرست است؟ ه ،ستیمهم ن زیچ چیه ـ

:مطمئن پاسخ داد یبا لحن او

.شود یعوض نم زیچ چینه ه ـ

.ساینه کل یتو فقط متعلق به من هست دایو من به تو گفتم که در دروگ میهست دایرالف ما در دروگ ـ

؟یچرا مگ) کشاند  علف ها ياو را به سو( به هر حال من باز گشته ام . رمیپذ یدانم و آن را م یم ـ

؟یچرا چ ـ

که  یو در حال. بود بایو ز يکه همچنان قو یدست. بود نوازش کرد دتریهم سپ یکه از دست ف یرا با دست شیموها او

:دیداد پرس یوجودش را آزار م یاحساس حسادت
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؟يپسر داد کیچرا به او  ؟یچرا به طرف لوك رفت ـ

با  یمگ. کرد یرا از او پنهان م شیها شهیاند یول ست،ینگر یور او را مپرن يخاکستر يها چهیدر انیاز م ،یمگ روح

:گفت میمال یلحن

وجود . ستمین مانیاصالً پش نیرا به دست آوردم ، بنابرا نیدر عوض من د یبار، ول کیفقط . او مرا مجبور کرد ـ

.کند یمرا جبران م يخطا ن،ید

من بودم که تو را در آغوش لوك افکندم،  نیدر هر حال ابتدا ا. نماز تو بک یسؤال نیمرا ببخش، من حق نداشتم چن ـ

درست است؟

.بله راست است ـ

به لوك شباهت دارد؟ ایاست، آ ییبایاو واقعاً پسر ز ـ

.اش افکند نهیس يباز او ، آن را به رو قهی انیعلف کند و از م یمشت د،یدر دل خند یمگ

.ندارند یوك چندان شباهتمن ، به من و ل ياز بچه ها کی چینه ه ـ

.تو هستند يمن آنها را دوست دارم، چون بچه ها ـ

را داشته  نیکه بخت ا دواریرالف، من مطمئن بودم و ام. دیآ یبهت م یسالخوردگ ،یهست یتو همچنان احساسات ـ

.روز است یشناسم انگار س یسال است که تو را م یس. باشم که بتوانم شاهد آن باشم

اد؟یقدر ز نیسال، ا یس ـ

مرا مأمور کرده اند که به ) بلند شد  شیاز جا( پس حساب درست است  زم،یسال دارم عز کیبله، من چهل و  ـ

هوا خنک تر  یبعد وقت یداده و کم بیترت یعال يچا افتیض کیبه افتخار ورودت ،  تیخانم اسم. میایدنبال تو ب

.داشت میخوراك کباب ژامبون سرخ کرده خواه کیبشود، ما 
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.داشت یدر کنارش قدم بر م یبه آهستگ رالف

من تصور  دیبه گوش من رس دایبود که در دروگ یانسان يصدا نیاول نیا. پسرت درست خنده تو را دارد یمگ ـ

.افتمیتو او را  يو به جا دمیدو دنتید يتوست و برا يکردم که صدا

بود؟ نید ،يبا او رو به رو شد دایکه در دروگ یکس نیپس اول ـ

.کنم یبله تصور م ـ

:دیمضطرب پرس یبا لحن یمگ

رالف؟ یدرباره اش داشت یچه احساس ـ

. جذاب تر از دخترت یلیخ. هم جذاب است یلیاو پسر توست و خ. توانست باشد ینم نیاز ا ریاز او خوشم آمد، غ ـ

.دیآ یاصالً از من خوشش نم نیکه ،جاست نیبه عالوه مثل ا

 ادیمن به مرور زمان فحش دادن  ،ینیب یم. است يواقعاً بچه بداخالق و پدر سوخته ا یاست ولدختر من  نیجاست ـ

هم به خاطر جنگ ،  یهم به خاطر لوك و کم یهم به خاطر تو و کم یو کم نیبخصوص به خاطر جاست. گرفته ام

.با هم جمع شده اند نهایاست که همه ا بیعج

.یمگ يعوض شده ا یلیتو خ ـ

بزرگ انسان را به  یشمال غرب نیفقط سرزم. کنم یتصور نم) از هم باز شد  يو پر به لبخند فیدهان لط(  ؟یراست ـ

 کیمثل  نیبه قول جاست ایهمانند هفت چادر سالومه، . رهاند یم یدر پ یپ يو او را از پوسته ها دیفرسا یم جیتدر

.تر انیعر یهستم فقط کم یشگیهم یمن همان مگ نه رالف،. ستیبچه ن نیشاعرانه نزد ا لیگونه قوه تخ چیه. ازیپ

دیشا ـ

يکرده ا رییتو، تو تغ یول ـ
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؟یدر چه مورد مگ ـ

او  ستین دوارکنندهیمنظره آن باال هم چندان ام. خورد یوزش باد ، تکان م نیبلند با کوچک تر يکه سکو ییگو ـ

.خاموش اعتراف کرد يبا خنده ا

. رمیگ یمن حرفم را پس م ؟يندار ییاستثنا زیچ چیکردم که تو ه یتصور م یچطور زمان! درست است، خداوندا ـ

...همتا یواقعاً ب. ییهمتا یزن ب کیتو  یمگ

افتاده؟ یچه اتفاق ـ

خود را  ایشان سست و شکاك اند؟ آ مانیخود در ا سایکل دگانیام که تمام برگز دهیرس جهینت نیبه ا ایدانم، آ ینم ـ

ابروانش در هم فرو ( ام؟  دهیمحتوا چسب یو ب یتوخال زیچ کیبه  ایفروخته ام؟ آ زیبشقاب سوپ ناچ کی يبرا

پا  شیو پ یمبتذل و واه يزهایچ یمن در مشت یزندگ. چند کلمه آن را خالصه کرد نیبشود با هم دیشا) رفتند 

.است ریکهنه، سرد و متح يایدن کی کانیافتاده خالصه شده و وات

.يدید یتو آن را نم یتر بودم ول یمن واقع ـ

 ینم یانتخاب کنم، ول دیرا با یدانستم چه راه یمن م. توانستم یرفتار کنم واقعاً نم يگریتوانستم طور د یمن نم ـ

ساده تر و  يمرد دیباشم شا يتوانستم ، انسان بهتر یبا تو من م. کنم که در آن قدم بگذارم یتوانستم خودم را راض

.را به تو بفهمانم نیخواست ا یچقدر دلم م یمگ. قادر به انجام آن نبودم م،یبگوصادقانه  یتر، ول تیکم اهم

:او لغزاند و گفت يرا به لطافت بر بازو فشیدست ظر یمگ

 یتوان آن را نابود کرد، حت یدر درون خود دارد که نم يزیاز ما چ کیدانم، که هر  یفهمم، م یمن م. زیرالف عز ـ

مانند آن افسانه . نیفقط هم. میکه هست میما همان. میمرگ کن يرا رنج دهد که آرزو آل آن قدر ما دهیا نیاگر ا

خواند و  یدارد و درد دلش را در آوازش م نهیدر س يکه خار یراند که در حال یسخن م يسلت که از پرنده ا یمیقد
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 ،يقبل از اقدام به کار یحت م،یتوان یما م. کار است نیکه سرنوشتش بدان گونه است و او مجبور به ا رایز. ردیم یم

کوتاه  وازهر کس آ. نخواهد داد رییآن ندارد و آن را تغ جهیدر نت ي، اثر ییدانا نیا یول میکن یکه اشتباه م میبدان

 یدرك نم. است دهیشن ایاست که تاکنون دن ينغمه ا نیرتریآواز، دلپذ نیخواند، و مطمئن است که ا یخود را م

 میو تنها قادر. میکن یابیآن را ارز يبها يآن که لحظه ا یوقفه، و ب یب م،یتن یبه دور خود م ییما خود خارها ؟یکن

.دیارز یکه واقعاً به زحمتش م مییو به خود بگو م،یرنج درون مان را تحمل کن

.فهمم یاست آنچه که من نم نیبله، ا ـ

:پاسخ داد او

رنج را هم او  نیبنابرا. لق کرده، او تمام جهان را به وجود آوردهخ میگونه که هست نیاو ما را ا. از خدا بپرس رالف ـ

.است دهیآفر

آن روز، قرار بود که پدر  يفردا. شام حاضر بودند زیمانند همه شنبه شب ها ، سر م یو پاتس می، ج یجک، هاگ باب،

 چیکرد و گفت که آن روز هباب به او تلفن  یول. دیایب دایمراسم دعا به دروگ يبرگزار ي، طبق معمول برا یواتس

.دایدر دروگ نالیداشتن حضور کارد نگاه یمخف يبرا زیمصلحت آم یدروغ. کس در منزل نخواهد بود

 یبا باالرفتن سن آرام تر شده بودند و آهسته تر سخن م. شده بودند هیشب يبه پد شیاز پ شیب يریکل پسران

که هرگز  دیرس یبه نظر م. عالقه داشتند نیو چقدر به د. بودند و متحمل ریناپذ رییتغ نیگفتند، و همچنان همانند زم

در، به دنبال او  رونیکرد، نگاه آنها تا ب یاتاق را ترك م دن،یکه او به قصد خواب یدارند و تا هنگام یچشم از او بر نم

داره ملک به آنها ا يبزرگ شود و برا یهستند که او به حد کاف يصبرانه منتظر روز یو مسلم بود که آنها ب. بود

.ونددیبپ
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گرفت و  یمسحور او شده بود و نگاه از او بر نم نید. افتیرا نسبت به خود در نیخصومت جاست لیدل نالیکارد

خواب رفتند، او  يکه بچه ها برا نیپس از ا. دیورز یموضوع حسادت م نیکرد و دخترك به ا یهرگز او را ترك نم

:را از نظر گذراند و گفت زبانانشیم

.با همه... خواهم با شما صحبت کنم یمن م دینیبا من بنش دییایب د،یرها کن يکارتان را لحظه ا زیم یف ـ

کلفت تر  يشل تر و کمر يا نهیس دیشا. بود فتادهین ختیهنوز کماکان صاف و برازنده بود و اصالً از ر یف کلیه

کرم رنگ ،  ياز مبل ها یکیافه وزن، او با سکوت در به سن مربوط بود تا اض شتریبود که ب یراتییتغ نیا یداشت ول

.نشستند مکتین نیتر کینزد يرو رهادر سمت چپ او ، و پس یمگ. گرفت يجا نالیدر مقابل کارد

:گفت نالیکارد

.شود یموضوع مربوط به فرانک م ـ

.دیاز دوردست به گوش آنها رس ینیاو با طن نام

:دیبا آرامش پرس یف

د؟ییرباره فرانک بگود دیخواه یچه م ـ

لحظه  کیآن که قادر باشد  یبه مادرش و سپس به رالف افکند، و ب یاش را به کنار گذاشت و نگاه یبافتن یمگ

:پرشور گفت یمادرش را تحمل کند، با لحن یآرامش ساختگ گرید

.دیحرف بزن د،ییبگو ـ

دانم که  یمن م! سال یس د؟یکن یصور مت. گذراند یرا در زندان م تشیسال است که دوران محکوم یفرانک س ـ

من از آنها خواسته بودم که با شرح  یول. دیاو در زندان بوده ا یزندگ انیدر جر شهیشما، توسط دوستان من، هم

وحشتناك  اتیکه شما از خصوص دمید ینم يمن مورد م،یصادقانه بگو زند؛یاز ناراحت کردن شما بپره اتیجزئ
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کنم که  یمن فکر م. میشیاندیب يچاره ا میکدام از ما قادر نبود چیچون ه. دیک ، مطلع باشفران دیتنها و نا ام یزندگ

شناخته نشده بود،  ییاول اقامتش در زندان گولبورن، به عنوان آدم خطرناك و پرخاشجو ياگر فرانک در سال ها

ها را به جبهه ها فرستادند،  یاناز زند ياریدر زمان جنگ که بس یحت. که از زندان مرخص شده بود وداالن سال ها ب

.را رد کردند چارهیفرانک ب يمقامات، تقاضا

:متأثر گفت یبرگرفت و به رالف چشم دوخت و با لحن شینگاهش را از دست ها یف

.اوست عتیطب نیا ـ

ر که د ینیو در ح. کند دایشرح مقصودش پ يبرا یمشکل است، کلمات مناسب نالیکارد يکه برا دیرس ینظر م به

زد،  یموج م شانیدر چهره ها دیکه حالت اضطراب و ام یدر حال گران،یگشت، د یذهنش، به دنبال کلمات مناسب م

کرد که  یفکر آنها را به خود مشغول نم افرانک آن قدره یراحت د،یبا آن که، شا. گرفتند یچشم از او بر نم

.مادرشان یخوشبخت

:نگاه کند گفت یآن که به مگ یب نالیکارد

به شماها  دیمن آن قدرها که با. حتماً سبب تعجب شما شده یطوالن بتیغ نی، پس از ا ایبازگشت من به استرال ـ

اول به فکر خودم بوده ام و  شهیکه شما را شناختم هم ياز روز. دانم یموضوع را م نیو خودم ا. توجه نکرده ام

 دمیمفتخر ساخت، از خودم پرس ینالیبه مقام کاردپاپ مقدس مرا  یوقت. داشت يشتریب تیاهم میخودم برا تیموقع

نفس (  د؛یتوانم بکنم تا به شما نشان دهم که تا چه حد مورد عالقه من هست یم يخانواده شما چه کار يکه من برا

بتوانم  دیآمدم تا شا ایمن به استرال) .  ختیگر یم یاز نگاه مگ یدوخت، ول یو چشمانش را به چهره ف دیکش یقیعم

از آن روز  د؟یآور یو استو به خاطر م يرا پس از مرگ پد تانیگفت و گو ایآ یف. در مورد فرانک انجام دهم يکار
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بر باد  کسرهیو نشاط، که  رویآن همه ن. ببرم ادیسال گذشته و من هرگز نتوانسته ام حالت چشمان شما را از  ستیب

.رفته بود

:گفت جانیبا هکرد، ناگهان  یکه به مادرش نگاه م یدر حال باب

.اوه بله کامالً درست است ـ

:ادامه داد نالیکارد

 یاست که با انجام آن بتوانم عالقه و وابستگ يتنها کار نیکنم ا یو تصور م. فرانک با ضمانت من آزاد خواهد شد ـ

.ام را به شما اثبات کنم

کشد  رونیدر آن غرق شده بود، ب ،یطوالن يکه سال ها يا یکیرا از اعماق تار یخبر، ف نیاو انتظار داشت که ا اگر

 گرید ،یجبر کهنسال دیکه شا يپرتو. ظاهر شد یفقط پرتو کم رنگ ،یدر چشمان ف. شد یم دیحتماً سرخورده و نا ام

 یحرارت و گرما را در چشمان پسران ف نیا شیکش یول. شود لیتبد يداد، که به شعله ا یهرگز به آن اجازه نم

که ، بعد از گفت و گو،  یتیاحساس رضا. اش را در حد کمال انجام داده است فهیس کرد که وظو احسا. مشاهده کرد

.بود امدهیهرگز به سراغش ن گریآنچنان با ابهت داشت، د یکه نام ،یبا آن سرباز آلمان

:گفت یف

.متشکرم ـ

:کرد و گفت يریرا به طرف پسران کل شیرو او

گردد؟بر دایتواند به دروگ یفرانک م ایآ ـ

:گفت باب

.خانه اوست نجایالبته، ا ـ
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:با آرامش ادامه داد نالیکارد

اش، به زندان گولبورن  ياعالم خبر آزاد يبرا نجا،یمن قبل از آمدن به ا. ستیآن فرانک سلبق ن گریفرانک د ـ

 نیا یکه حت میشما بگوو اگر به . رفتم و اجباراً به او گفتم که همه خانواده از مدت ها قبل، از سرگذشت او آگاهند

او فقط ممنون و حق شناس . کرده است رییچقدر تغ دیکن صورت دیبتوان دیگفته من نتوانست او را به خشم آورد، شا

.باشد یم ،یشما ، ف داریخانواده و بخصوص د داریصبرانه در انتظار د یاست و ب

:دیرا صاف کرد و پرس شیصدا باب

چه موقع آزادش خواهند کرد؟ ـ

که نسبت به عواقب بازگشت فرانک  یمادرش به او دست داده بود، بر ترس یکه از تصور خوشحال یو شوق رشو

.داشت غالب آمده بود

.دهد یم حیاو قطار را ترج یول دیایب مایکردم که با هواپ شنهادیمن به او پ. گریدو هفته د یکی ـ

:گفت یبا خوشحال مزیج

.رفت میو من به استقبالش خواه یپاتس ـ

:خطوط چهره اش از هم وا رفت سپس

.میاو را بشناس میتوان ینم یاوه ما حت ـ

:مداخله کرد یف

.کنم یرانندگ یگیتوانم تا ل یم یمن هنوز از کار افتاده نشده ام و به خوب. او خواهم رفت يمن تنها به جست و جو ـ

:داشتاز موج اعتراض برادران، با لحن پرشور اظهار  يریشگیپ يبرا یمگ

.ندیاول او را بب دیفرانک با. برود ستگاهیمامان تنها به ا دیمامان حق دارد، بگذار ـ
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:رفت گفت یکارش م زیم يخاست و به سو یکه بر م یدر حال یف

.به سر کارم بر گردم دیبا گریخوب من د ـ

 نالیمحجوبانه به کارد يلبخند د،یکش یم ازهیکه به زور خم یباب در حال. برخاستند  يبا هم از جا زیبرادر ن پنج

:داد و گفت لیتحو

.دید میرا خواه گریخوب گذشته، هنگام مراسم نماز همد يفردا صبح مثل روزها. میبخواب میبرو دیما هم با ـ

:گفت یو به آرام. و بلند شد دیچیپ لیاش را تا کرد، آن را به دور م یبافتن یمگ

.رالف میبگو ریبه شما شب به خ دیبا ن،یمن هم همچن ـ

.یمگ ریشب به خ ـ

.برگشت یف دهیکرد، رالف با نگاهش او را دنبال کرد و بعد به پشت خم یکه اتاق را ترك م یحال در

یف ریشب به خ ـ

د؟یبا من بود د،یببخش ـ

.گفتم یم ریداشتم به شما شب به خ ـ

.رالف ریآه شب به خ ـ

:باال برود گفتبه طبقه  یخواست فوراً پشت سر مگ یکه نم رالف

.میرا به شما بگو يزیخواستم چ یم یقدم بزنم، راست یکنم بروم قبل از خواب کم یفکر م ـ

:آرام گفت یبا لحن یف

ست؟یبله، راجع به چ ـ

.دیبده بیمرا فر دیتوان یلحظه هم، نم کی یشما با رفتارتان حت ـ
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.پرسم یآه واقعاً ؟ از خودم م ـ

تسلطش را بر آنها از دست  گریاو د. دندیچرخ یستارگان جنوب در آسمان م ،ینگاهآزاد شبا يوقت، در هوا رید

آمدند که  یتر از آن به نظر م یافتنیبودند دست ن دشیآنجا، در معرض د شهیو با آن که، مثل هم. داده بود

که  ییبه خدا هشیاز هم شتریب ییو گو کنندبه او عطا  یتر از آن که ، آرامش فیببخشند و ضع یوجودش را حرارت

.تر بودند کیگرفت نزد یآنها را از او م

 انیباد در م ينگاهش به دوردست ها دوخته شده بود و به نجوا. ستادی، لبخند بر لب، همان جا ا یطوالن یزمان مدت

را  ییمواجه شود، راه پله ها یخواست دوباره با ف یسپس به خود آمد، و چون نم. شاخ و برگ درختان، گوش فرا داد

هنوز روشن بود و او، شبح خم شده  ،یکار ف زیم يرو اغچر. گرفت شیخانه واقع شده بود، در پ گرید يکه در سو

 دیشا. او مشکل باشد يبرا ست،یبا یم دن،یلحظه خواب نیچقدر ا ،یف چارهیب. داد یم صیدفتر را تشخ يبر رو

 هیپا زیم يرو. حکمفرما بود یقیپله ها سکوت عم يدر باال... دیشا. آسان تر کند شیبازگشت فرانک مسائل را برا

بود  یکرد، و به خاطر کسان یخورد، که با نور کم رنگش راهرو را روشن م یبه چشم م ستالیچراغ کر کی ،يبلند

با آرامش، فرش . دیلرز یم میو شعله آن با هر وزش نس. کردند یشب ترك م یاتاق شان را ، در ط یکه به علت

نور را  يجلو يقامتش لحظه ا. دیتاب یم خارجاز آن به  ییکامالً باز بود و روشنا یدر اتاق مگ. مودیراهرو را پ میضخ

کنار  یمبل يبر تن داشت و رو يلباس حوله ا یمگ. را در آن چرخاند دیگرفت و سپس در را پشت سرش بست و کل

 کیکه به تختخواب نزد دیرالف را د سر برگرداند و. ستینگر یرا م يتوجه، محوطه مرکز یپنجره نشسته بود و ب

:سپس گفت. او رفت يبرخاست و به سو ياز جا آهسته. شد و کنار آن نشست

توانم  یپوشم، چون نم ینم يبلند نیبه ا ییمن هرگز چکمه ها. ياوریرا در ب تیبهت کمک کنم، چکمه ها ایب ـ

کند یب م، چرم را خرا ءیش نیو ا. اورمیب رونیبدون پاشنه کفش، آنها را ب
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؟یمگ يرنگ را انتخاب کرده ا نیتو عمداً ا ـ

:گفت يبا لبخند یمگ

.دیآ یم میرنگ دلخواه من بوده، به موها نیخاکستر گل ها؟ ا ـ

:دیپرس د،یکش یم رونیچکمه را از آن ب یکه، مگ ینیرا کنار او گذارد و در ح شیپا رالف

م؟یآ یکه امشب نزدت م يقدر مطمئن بود نیتو ا ـ

چراغ را خاموش . آمدم یخودم به اتاقت م ،يآمد یاگر هم نم. یتو متعلق به من هست دایبه تو گفته بودم، در دروگ ـ

.گذاشت یصندل کی یپشت يرا بر رو شیلباس ها. کرد

:دیشیبا خود اند رالف

از  شیمدت ها پ مربوط به فرداست و سحر و جادو از نیا یول. باز فردا صبح من مراسم دعا را بجا خواهم آورد»

...دارم اریرفته است هنوز تمام شب را در اخت انیم

:گفت وسانهیمأ نید

.دیقرمز دار يردا کیکردم شما  یمن فکر م ـ

با کمربند  اهیس يردا کیدر خارج از آنجا، لباس من . کانیکنم اما فقط در داخل قصر وات یآن را بر تن م یبله گاه ـ

.لباس نیقرمز است، مثل هم

د؟یکن یم یقصر زندگ کیشما واقعاً در  ـ

.بله ـ

دارد؟ يادیز يچلچراغ ها ایآ ـ

.طور است نیهم هم دایدر دروگ یبله ول ـ
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:گفت زیرآمیتحق یبا لحن نید

 يخواست شما را با ردا یاز قصر شما کوچک تر هستند، چقدر دلم م دا،یدروگ يبندم، چلچراغ ها یشرط م یول ـ

.نمیقرمزتان در قصرتان بب

:پاسخ داد يبا لبخند نالیکارد

.ینیآن را بب يروز دیشا نیداند د یچه م یکس ـ

در هنگام . کرد یرا منعکس م یافتنیدست ن یحالت یحت ای يبلند یزد که نوع یدر نگاه پسرك موج م یبیغر حالت

 يزیچ د،یرا باز نشناخت شا باز هم آن یول. نگاه مواجه شد نی، با هم زین گریبار د کی نالیمراسم نماز کارد ياجرا

و آن مولر قرار بود که  يالد. ندیب ینم نهییهست، در آ عاًخود را ، آن چنان که واق يمرد چیه. دیآشنا به نظرش رس

بود، که  یکسان جانیخانه بزرگ سرشار از شور و ه. ندیایب داینوئل به دروگ التیگذراندن تعط يمثل هر سال برا

که از سال ها قبل تاکنون  يجشن و سرور. کردند یآماده م د،یع يها یهمانیها و م جشن يشادمانه خود را برا

 یم ياز شاد تیکردند و صورت پف کرده خانم اسم یو کت آوازخوانان کار م ینیم. بود امدهین شیپ شانیابر

 د،یرس ینظر مخوشبخت تر به  یلیکه خ یو ف. سپرده بود نالیرا به دست کارد نید یحیتوض چیه یب یمگ. دیدرخش

 یکردند و بعد از شام یخانه استفاده م هبازگشت ب يبرا یمردان از هر فرصت. کارش فاصله گرفته بود زیاز م یکم

.پرداختند یآمدند و به بحث و گفت و گو م یشد، همه در سالن گرد هم م یوقت صرف م ریکه د

تا اگر . آماده داشته باشد یکشمش يو کلوچه ها و کره ریبا پن ییها چیعادت کرده بود که ساندو زین تیاسم خانم

:به اعتراض گفت نالیکارد. بخورد يزیگرسنه اش شد بتواند چ یکس

 دا،یدروگ يپس از سه روز تنفس هوا یول. مطبوع ، سرانجام باعث اضافه وزن او خواهد شد يهمه غذاها نیا

، از  انهیجو نهیک باًیآن حالت سرکش و تقرکه  دیرس یبه نظر م دایدروگ يو خوردن غذاها گرانیمعاشرت با د
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 نیبه همراه د نالیکارد. شد مفرمابر همه جا حک ،يدیشد يروز گرما نیدر چهارم. نگاهش رخت بر بسته است

 انیدر م یبه تنبل یو مگ. درخت کز کرده بود ریتنها در ز نیجاست. گله گوسفند رفته بودند کی يجست و جو يبرا

. کرد یدر وجودش احساس م یقیعم یاو آرامش و خوشبخت. بود دهیدراز کش وانیا يریحص مکتین يبالشتک ها

که  یهنگام. خوب بود زیهمه چ گانه،یو چقدر مطبوع بود با بودن رالف، آن وجود . پس از سال ها انتظار یخوشبخت

 نیکه با د یمتأسفانه هنگام یبود، ول نیشد، به جز آن که متعلق به د یگشوده م یبا رالف بود، تمام وجود او به زندگ

که همانند  یهنگام اتنه. که به رالف تعلق داشت یشد به جز آن قسمت یگشوده م یبود تمام وجودش به زندگ

روال  نیا ب،یبه هر ترت. کرد یکامل را، احساس م یاو حضور داشتند، او واقعاً خوشبخت يایاکنون، هر دو در دن

رالف . کرد یرا متزلزل م یاحساس خوشبخت نیا يا هیهمه سا نیبا ا. دشپسرش بود و رالف مر نید. بود زهایچ

امر  نیبه ا ییاگر خود رالف قادر نبود به تنها. فاش کند شیراز را برا نیبود و او حاضر نبود ا دهیرا نفهم نید انیجر

دانستن آن را  یستگیکه شاچه کرده بود  شیاو تا به حال برا. بر مال کند شیآن را برا یمگ ست،یبا یببرد، چرا م یپ

آورده،  ياو، به لوك رو زبعد ا یآن فکر کند که مگ کی يبرا یکه او توانسته بود که حت نیا شهیاند. داشته باشد

 قتیآن را نداشت که حق یستگیشا گریدانست، د یم یفیعمل کث نیاگر رالف او را قادر به انجام چن. داد یعذابش م

به نوبه خود همان طور  زیکرد و او ن یاحساس م شیرا بر خو یف زینگ و تمسخرآمر دهینگاه پر یگاه. را بداند

 يبه جبران سال ها اجیو احت ییحس انتقام جو نیو ا ختهینفرت عنان گس نیاو ا. کرد یدرك م یف. کرد ینگاهش م

 نیا ستیبا یم یو چرا مگ. پروانه بود یشکارچ کیفقط  کاساریرالف دوبر. کرد یدرك م ،یرا نزد مگ ییتنها

زنگ . رنج بکشد اندآن که بد ینبرد و ب ییبود که از آن بو نیپروانه را به او عطا کند، پسرش را؟ نه بهتر ا نیباتریز

با  ست،ین یبه آن گوش داد و سپس چون متوجه شد که مادرش در آن حوال یتوجه یبا ب یمگ. تلفن به صدا در آمد

:گفت میاز پشت س يمردانه ا يصدا. داشترا بر یبرخاست و گوش ياز جا یحوصلگ یب
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صحبت کنم؟ يریکل ونایممکن است با خانم ف ـ

:را از دستش گرفت و گفت یشد و گوش کیبا شتاب نزد یاو را صدا زد، ف یمگ

.هستم يریکل ونایبله ، من ف ـ

که در  یالت رنجداد، چهره اش اندك اندك رنگ باخت و درهم رفت و آن ح یبود و گوش م ستادهیکه ا یحال در

که تمام وجودش ناگهان در هم شکسته و  یو در حال. و استو بر آن نقش بسته بود دوباره ظاهر شد يهنگام فوت پد

.گذارد شیرا سر جا ینمود تشکر کرد و گوش یم ریپذ بیآس

شده مامان؟ یچ ـ

حرکت  يبه زود دیبا) گاه کرد به ساعتش ن( رسد  یفرانک آزاد شده او قطار شب گرفته و امروز بعد از ظهر م ـ

.ساعت از دو هم گذشته است. کنم 

 نیکرد که ا یگر چه احساس م. تصور کند یناراحت چیمادرش ه يتوانست برا یآن قدر خوشحال بود که نم یمگ

.شائبه باشد یکامل و ب يشاد کیمادرش  يتواند برا ینم دار،ید

.برس و بگو که قبل از بازگشت ما ، شام ندهند نجایا يتو به کارها. رو به راه است یهمه چ ،ینه مگ ـ

.نوئل در خانه خواهد بود يفرانک برا. است یاوه مامان چقدر عال ـ

:جواب داد یف

.خوب است یلیبله خ ـ

 یکس با قطار مسافرت نم چیه گریشده بود، د رینقاط کشور، دا ریالنبون و سا لیگ نیب ییمایکه خطوط هواپ اکنون

 يمسافران کوپه ها شتریبود و ب دهیالنبون را در نورد لیتا گ یدنیاز س لومتریهزار ک کیر درمانده حدود قطا. کرد

 ادهیپ یلیمسافر مانده بودند که در گ یو تنها تعداد کم ودکرده ب ادهیراه، پ انیکوچک م يدرجه دو را، در شهرها
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که سر صحبت را با او  دیرس یهرگز به فکرش هم نم یشناخت، ول یرا دورادور م يریخانم کل ستگاهیا سیرئ. شوند

 خودو با . شد، تماشا کند یم یقطار منته يکه به سکو ،یچوب ياکتفا کرد که او را که از پله ها نیباز کند و به ا

متناسب و هنوز  کلیپاشنه بلند، ه يو کاله مد روز ، کفش ها راهنیپ. زن متشخص است کیواقعاًنمونه  نیا دیشیاند

مادرش را زودتر  زیفرانک ن. دامدار بودن، برازنده اوست کیکه همسر  نیشکسته نشده، مثل ا ادیت به سنش زنسب

به  ،یبودند که او را از مرحله نوجوان ییسال ها بت،یغ یطوالن يااو پنجاه و دو ساله بود و سال ه. از او، باز شناخت 

 ينمود، موها یم دهیالغر و رنگ پر اریبود بس ستادهیا یلیکه در غروب آفتاب گ يمرد. سن کمال رسانده بودند

کاله  کیلبه  بش،یخوش ترک يو دست ها. ختیر یبود و لباس گل و گشادش از تنش م ختهیاش ر یشانیپ يباال

.فشردند یرا م يکسترخا

کالهش را در  بود و لبه ستادهیحرکت، و محجوبانه ا یهمچنان ب یول د،یرس یبه نظر نم مارینبود و ب دهیخم قامتش

 یف. رفتار کند دیدانست چگونه با یو نم دیایبه استقبالش ب یانتظار نداشت که کس ییگو. دییسا یانگشتانش م نیب

:رفت و گفت شیاو پ يو آرامش به سو یکامالً مسلط بر خود، با چابک

.سالم فرانک ـ

 کیدر حال حاضر در چهره  دند،یرخشد یو سخت هم م دندیدرخش یم یکه زمان یچشمانش را باال برد، چشمان او

خسته، متحمل  یچشمان. به چشمان فرانک نداشتند یشباهت نیکوچک تر گریو د. نشسته بودند يمرد مسن به گود

دفاع، درخواست کمک  یمجروح و ب یدر آنها به وجود آورد، حالت بیعج یحالت یف داریکه د ییگو یول. و درمانده

:زد ادیو تأثر فر يتوأم با شاد یبا لحن دیکش یکه او را در آغوش م یحالدر  یف. انسان در حال مرگ  کی

(:داد و زمزمه کنان گفت يسر فرانک را بر شانه اش جا( اوه فرانک  ـ

.رو به راه است زیهمه چ گرید ـ
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:تر تکرار کرد میمال یبا لحن و

.رو به راه است زیهمه چ گرید ـ

 سیپس از آن که رولزرو یحرکت ماند ول یاش، ب ینده و خاموش در صندلدرما یاو نخست، با حالت ل،یاتومب در

لب  ریانداخت و ز ینگاه رونیاطراف جلب شد، از پنجره به ب طیسرعت گرفت و از شهر خارج شد، توجه اش به مح

:زمزمه کرد

.عوض نشده زیچ چیه ـ

.گذرد یم یزمان به آهستگ نجایدر ا نه،

مجنون دو طرف  دیدرختان ب. خوردند گذشتند یکه بر فراز آب گل آلود، تکان م يناهموار یپل چوب ياز رو آنها

.آن گسترده بود یها و خزه ها بر سطح شن شهیاز ر یرودخانه را در بر گرفته بودند و انبوه

:گفت فرانک

.دیهرگز آن را نخواهم د گریکردم که د یرود بارون، فکر م ـ

در  می، جاده کامالً صاف و مستق شانیرو يغبار در هوا پراکنده بود و در جلواز گرد و  ینیپشت آنها، ابر سنگ در

.گذشت یچشم، م يپر علف و بدون درخت از جلو یدشت انیم

است؟ دیجاده جد نیمامان ا ـ

.به وجود آورد يعاد یتیو وضع ابدیصحبت ب يبرا یکوشد موضوع یم يدیکه او با نا ام دیرس ینظر م به

.است و درست بعد از جنگ ساخته شده کایلپارنیـ م یگیل جاده نیبله، ا ـ

.توانستند آن را آسفالت کنند یال اقل م ـ
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خواستند که آن را سنگفرش کنند تا در مقابل گل و  یو به عالوه اگر م میعادت به گرد و خاك دار نجایچرا؟ ما ا ـ

 زدهیشود و س یم ينگاهدار یآن به خوب صاف است و از دیجاده جد. شد یگران تمام م یلیمقاومت کند، خ يال

نمانده و  یباق شتریو خانه ب یلیگ نیتا دروازه ب اردهچه گریبرده، د نیرا از ب میو هفت دروازه قد ستیدروازه از ب

.میآنها را باز و بسته کن میندار یاجیاحت گرید. در آمده اند  یکه آنها به چه صورت دید یخواه

آن  ریاز ز لیبلند شد ، و به محض آن که اتومب یرفت، که به آهستگ یم شیپ يفوالد لهیم کی يبه سو سیرولزرو

.اولش باز گشت يدور شد دوباره خود به خود به جا يگذشت و چند متر

.توان گرفت یرا نم شرفتیپ يواقعاً که جلو ـ

و خانه،  کایلپارنیجاده م نیفقط ب یول. میکار گذاشته ا کیاتومات يکه نرده ها میهست یکسان نیما اول هیناح نیدر ا ـ

.شوند یمحوطه ها هنوز هم با دست باز و بسته م يوگرنه دروازه ها

.را باز و بسته کند يادیز ياش مجبور بوده درها یروش را اختراع کرده حتماً در زندگ نیکه ا یکنم، کس یفکر م ـ

داد، و سپس دوباره در سکوت غرق شد، مادرش بروز  شیاز آرامش بود که فرانک از خو يجمله، تنها نشانه ا نیا

 نیآنها از آخر یوقت. وجه او را تحت فشار قرار دهد چیخواست به ه یتوجهش را به جاده معطوف کرد، چون نم زین

حبس  نهیکه از تعجب نفس در س یو در حال دیکشوارد شدند، فرانک آه  یگذشتند و به محوطه داخل يدروازه فلز

:گفت کرده بود شگفت زده

.باستیز نجایفراموش کرده بودم که چقدر ا ـ

بار، فرانک خود  نیا یول. خانه بزرگ رهسپار شد يرا به داخل گاراژ راند و سپس همراه پسرش به سو لیاتومب یف

.کرد یچمدانش را حمل م
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 یزندگ مانانهیکوچک مخصوص م يخانه ها نیاز ا یکیدر  ای ،یدر خانه بزرگ داشته باش یاتاق یده یم حیترج ـ

؟یکن

به نظرم بد نباشد که ) نگاه درمانده اش بر چهره مادرش دوخته شد ( دهم، متشکرم  یم حیخانه کوچک را ترج ـ

.تنها بمانم یکم

.کرد یبار بود که او به دوران حبسش اشاره م نینخست نیا

:شد، گفت یاو وارد سالن م شیشاپیکه پ یدر حال یف

 نالیکارد. است همانیخانه بزرگ در حال حاضر پر از م. یر آنجا راحت تر باشکنم که د یمن هم تصور م ـ

 التیگذراندن تعط يقرار است برا زیو آن مولر ن يو الد. آمده اند التیتعط يهم برا نیو جاست نید نجاست،یا

.ندیایب نجاینوئل، پس فردا به ا

.اطراف سالن پرداخت ینفت يوشن کردن چراغ هابه ر ،یداد و به آرام يطناب زنگ را تکان داد و دستور چا او

:دیپرس فرانک

هستند؟ یو آن مولر ک يالد ـ

:گفت یباال بکشد رها کرد و نگاهش کرد، به آرام ستیبا یچراغ را که م لهیحرکت ماند، فت یب يلحظه ا یف

مبل  يکرد و رو می، تنظ را به اندازه دلخواه لهیفت( هستند  یمولرها دوستان مگ. گذشته است يادیآه زمان ز ـ

، بد  مانیپاك کردن گرد و خاك از دهان ها يقبل از آن برا یخورد ول میشام خواه گریساعت د کی) نشست 

.میبخور يفنجان چا کی ستین

.کرم رنگ نشست و نگاه متعجبش را در اطراف سالن چرخاند مکتین کیمحجوبانه بر لبه  فرانک

!کرده است رییغت ياز زمان عمه مر نجایچقدر ا ـ
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:کرد قیلبخندزنان تصد یف

.کنم یبله تصور م ـ

. سال بود انیزن م نیخواهرش در ا افتنیمادرش، باز يریپ رفتنیفرانک دشوارتر از پذ يبرا. وارد شد یمگ سپس

کت شل و ولش خود را جمع کرد و  ریگرفت او سرش را برگرداند و در ز یاو را در آغوش م یکه مگ ینیدر ح

خواهد  يبه نظرت عاد يبه زود نهایهمه ا ست،یگفت، مهم ن یبه او م ییکرد که گو یش با نگاه مادرش ، تالقچشمان

سکوت  يگشت لحظه ا یم گانهیب نیگفتن به ا ي، برا يکه او به دنبال کلمه ا یدر حال. زمان الزم است یفقط کم.شد

 يشق و رق نشست و دست ها ير که به طرزدختربچه قدبلند و الغ کیوارد شد  یشد و سپس دختر مگ یمستول

فرانک با . چهره ها را از نظر گذراند کیبه  کیو با چشمان کم رنگش . دامنش، قرار داد يها نیاش را بر چ دهیکش

وارد شد و کنار  نالیبا کارد یپسر مگ» از او کوچک تر بود  یکه من خانه را ترك کردم مگ یوقت«  دیشیخود اند

فشرد  یکه دست او را م یالدر ح نالیکارد. یافتنیبا نگاه دست ن بایپسربچه ز کی. نشست نیزم يخواهرش بر رو

:زد ادیفر یبا خوشحال

چه فکر  ؟يفنجان چا کیبه خود گرفتند،  زیبرگشت، و ابروانش حالت استفهام آم یو به طرف ف ،یفرانک، چه عال ـ

.یخوب

بودند فرانک  دهیدشوار بود چون آنها هرگز فرانک را نبخش اریبرخورد بس نیو ا دندیبا هم رس يریکل يپسرها

.همه اش به خاطر رنج مادرشان بود که او مسبب آن بود. دانست یعلت آن را م

و  دیاش با آنها سخن بگو ییتوانست، از رنج و تنها یاو نم. کند هیکه بتواند آن را توج ابدیب يزیاصالً قادر نبود چ یول

داشت، مادرش بود و مادرش  تیاهم شیکه واقعاً برا یتنها کس. کند شیو از آنها طلب بخشاقادر نبود التماس کند 

.داشته باشد دبخشودن وجو يبرا يزیهرگز فکر نکرده بود که چ
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شام رشته  زیکند او در سر م جادیجمع ا نیدر ا یهماهنگ یاش را به کار برد تا نوع یبود که همه سع نالیکارد نیا

به وجود آورد، که فرانک را  یتیچنان موقع استمداریس کیرفت و پس از آن، در سالن با مهارت سخن را در دست گ

.جمع بگنجاند نیدر ا زین

ها  ونیلیخرگوش ها کجا رفته اند؟ من م نمیبب دییاز شما بکنم، بگو یخواستم سؤال یم نجایباب از بدو ورودم به ا ـ

شد؟ ینم دهیوش هم دخرگ کی یکه، حت یام در حال دهیالنه خرگوش د

:پاسخ داد باب

.آنها مرده اند ـ

مرده اند؟ ـ

:نداشت، ادامه داد یبود که با فرانک ارتباط یبود و خوشحال بود که صحبت درباره موضوع افتهی يکه راه فرار باب

Myxomatکسوماتوریبه نام م یبله از مرض ـ ore( ) 1947ال و خرگوش ها در س یبا وجود خشکسال ا،ی، استرال ،

.میشده بود وسیو مأ دیکننده تمام بود و ما هم کامالً نا ام دیکشور تول کیکارش به عنوان  گرید

:فرانک وارد بحث شد و در دنباله سخن باب گفت نجا،یا در

.حد نینه تا به ا یدانستم که اوضاع خراب بوده ول یمن م ـ

.را خوشنود ساخته باشد نالیشدن در گفت و گو ، کارد بود که با وارد دواریداد، و ام هیاش تک یبه صندل او

:پاسخ داد یبه خشک باب

.دیباور کن. کنم یمن مبالغه نم یول ـ

.آگاه باشد انیجر نیتوانست از ا یفرانک م چطور

:دیپرس جانیپر ه یبا لحن نالیکارد
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افتاد؟ یبعد چه اتفاق ـ

Commonwealولتکامن  یو صنعت یعلم قاتیسازمان تحق ش،یدو سال پ ـ t h( ) در  یشیبرنامه آزما ینوع

.کرد حیبردن خرگوش ها به آنها تلق نیرا به منظور از ب یروسیکه و بیترت نیبد. کرد ادهیپ ا،یکتوریو

را  روسیو نیدانشمندان ا. جرم است ینوع يکنم به معنا یتصور م یول ست،یچ روسیدانم و یدرست نم من

شدند،  یم ،يماریب نیکه دچار ا ییدرخشان نبود تنها همه خرگوش ها ادیآن ز جیا نتادر ابتد. دندینام کسوماتوریم

.مردند یم

که ناقل  ندیگو یکرد م شرفتیدر خار و خاشاك شروع به پ یهمانند آتش يماریب ه،یاول حیسال پس از تلق کی یول

.آن حشرات هستند

 يشود تک و توك خرگوش ها یاوقات م یهنوز گاه. مرده اند يماریب نیها خرگوش، از ا ونیلیآن به بعد، م از

 بیبود رالف، و عج یعال تیموفق کیدر هر حال . دارند يندیناخوشا یلیکه با سر باد کرده منظره خ دیرا د ماریب

بله به کمک . خرگوش ها رهیبه ت کیانواع نزد یحتشوند،  یمرض نم نیدچار ا گرید واناتیکدام از ح چیکه ، ه نیا

.شوند یما محسوب نم يبرا يدیتهد گرین، خرگوش ها دآن سازما

.بر فرانک دوخته شد نالیکارد نگاه

فرانک؟ ستیمفهوم آن چ دیتصور کن دیتوان یم ـ

.تکان داد يخواست، او را به حال خود واگذارند، سر یکه دلش م چارهیب فرانک

:ادامه داد نالیکارد

، در  نجایداند، که در ا یم ایدن ایپرسم که آ یاز خودم م. عیوسدر سطح  یتجربه موفق علم کی ،ییایمیجنگ ش ـ

 نیا يو دامدار يکه کشاورز یتجربه موفق توانسته اند به مقابله آفت کیبا  1952تا  1949 يسال ها نیب ایاسترال
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 یدارند، م اریدر اخت ییامکان ها نیکه چن ییاست و کشورها یروش علم کی نیا. زندیکرد، بر خ یم دیمنطقه را تهد

 اریبس یعلم قیتحق دیبوده و شا يضرور يامر نیدانم که ا یمن م. را فراموش کنند دروژنیتوانند بمب اتم و ه

.وحشتناك است ياما به هر حال کار. باشد که فاش نشده است یمهم

:دیکه با دقت موضوع مورد بحث را دنبال کرده بود پرس نید

ست؟یآن چ قیدق یمعن. ام دهیآن نشن درباره يزیمن هرگز چ ؟ییایمیجنگ ش ـ

 ییشناخت مفهوم ها و واژه ها انیمجبورم در جر استمدار،یس کیمن به عنوان  یول. نیاست د يدیواژه جد نیا ـ

 کیپرورش . است کسوماتوریم يبه معنا باًیکلمه تقر نیکه ا میساده تر بگو. رمیقرار بگ»  ییایمیجنگ ش« مانند 

.فلج کند ای بردب نیبخصوص از موجودات زنده را از ب دسته کیجرم که بتواند 

:گفت یداد و به سادگ هیتک نالیکارد يو خود را به عقب انداخت و به زانو دیکش یبیناخودآگاه با انگشتانش صل نید

ست؟یطور ن نیا م،یپس بهتر است دعا کن ـ

.زد يآورد و لبخند نییبور پا يموها يچشمانش را بر رو نالیکارد

که در  یو بدون توجه به مخاصمه خاموش. ردیخو بگ دایدر دروگ یتا فرانک ، رفته رفته به زندگ دیکوش اریبس یف

 بیاز نزد آنها غا یپسر بزرگش ، فقط مدت ییکرد که گو یرفتار م يجمع برادران نسبت به او حکمفرما بود، طور

. نبوده است بتیو مسبب آن همه رنج و مص اوردهین ارخانواده به ب ي، برا ییآبرو یگونه ب چیو هرگز ه. بوده است

به  شیفرانک دور از برادرانش به آن محتاج است، برا د،یرس یرا که به نظر م یدر آرامش و سکوت، آن پناهگاه

گرما  نیکه ا ژهیاش ، را دوباره به دست آورد، به و نیشیپ ینکرد که حرارت و سرزندگ قیوجود آورد و او را تشو

شور و . بود افتهیقطار در يسکو يبر رو دارشیامر را از همان لحظه د نیا یو ف. کرد یرا مشتعل نم ودشوج گرید

 یفقط م یف. رفته بود انیزد، کامالً از م یآوردن آن سر باز م ادیدر زندان، که او از به  یشوق وجود او، به علت زندگ
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آن  ،یبود که در وجود فرانک کنون نیراه ا نیترکند که تا حد امکان او را خوشبخت گرداند، و به یتوانست سع

.ندیرا بب یشگیفرانک هم

 یامر مخالف بودند و به عالوه، خود او نم نیاو امکان نداشت که در محوطه ها کار کند چون، برادرانش با ا يبرا

. او جالب بود يبرا اهانیپرورش گ ایگو. اش از آن نفرت داشت، بپردازد یدر زندگ شهیکه هم يتوانست، به کار

 دایکرد که توجه اش را به باغ دروگ قیاو را تشو ردیدر نظر بگ شیبرا یبدون آن که کار مشخص یف نیبنابرا

بردند که  یآنها پ. به دامان خانواده ، عادت کردند زپایبرادران به بازگشت آن بز گر جیو به تدر. معطوف کند

توانست احساسات مادرشان را نسبت به  یگاه، نم چیه زیچ چیه یول. آرامش شان نبود ي، برا يدیتهد گریفرانک د

.دایچه در زندان و چه در دروگ ،دهد رییاو تغ

او  یو خوشبخت يسبب شاد دا،یو اکنون وجود فرانک در دروگ. به او دل بسته بود قیعم يبا عالقه ا شهیمثل هم یف

که همواره از او داشتند،  ينداشت، و کامالً با تصور يارآنها ک یوجه با طرز زندگ چیاو به ه. بود نیبود و مهم هم هم

هم  نیاز ا ریآورد و غ یبه ارمغان م یف يرا برا یواقع يدا، شادیهمه وجود فرانک در دروگ نیبا ا. کرد یمطابقت م

ودش که با آنچه، در غم نب یاندوه. کرد یم ینیاو بر دلش سنگ دنیاز د يهر روز اندوه تازه ا. توانست باشد ینم

 ته،انسان از دست رف کیبر باد رفته،  یزندگ کی يبود، تماشا یچه درد وحشتناک. کرد، متفاوت بود یاحساس م

. که او متحمل شده بود چه جانکاه بود ییو تصور رنج ها. بود یچه درد وحشتناک. کرده اش بود زیکه پسر عز یانسان

کنار پنجره نشسته  یکه بر مبل دیسالن شد و مادرش را دوارد  یمگ يروز دایشش ماه پس از اقامت فرانک در دروگ

 يپا يصدا دنیاو از شن. کرد یکنار معبر بود، تماشا م سرخگل  يها نیبود و فرانک را که سرگرم مرتب کردن پرچ

دست به طرف قلبش برد و ناتوان از هر گونه کمک  اریاخت یحالت درمانده آن چهره، ب دنیبا د یبرگشت و مگ یمگ

:گفت
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.اوه مامان ـ

:تکان داد و لبخندزنان گفت يبه او نگاه کرد، سر یف

.ستیمهم ن ـ

.توانستم کمکت کنم یکاش م ـ

.متحد کی. یمگ...يهم درد کی گریتو د. من بس است يبرا نینده، هم رییرا در رفتارت تغ زیچ چیه ،یتوان یم ـ

ششم بخش

نید)  1954ـ 1965)

هفدهم فصل

:گفت به مادرش نیجاست

.دانم چکار خواهم کرد یرا گرفته ام و م ممیخوب من تصم اریبس ـ

 ،يبرو یدنیبه دانشگاه س بایز يهنرها يرشته  يبرا یخواه یم. يرا گرفته بود متیکردم که قبالً تصم یفکر م ـ

نه؟

همه  گریحاال د یول. يراحتم بگذار دمیچ یکارم نقشه م يداشتم برا یکه وقت نیا يدروغ بود برا کیفقط  نیآه ا ـ

.توانم، نقشه ام را فاش کنم یم نیبنابرا. رو به راه است زیچ

بود و مادر و دختر در  ماریب تیخانم اسم. دیدست کش ،ینیریش ریخم يشکل کاج بر رو دنیاز کش ،يلحظه ا یمگ

 يموجود نیبا چنشد  یچطور م. حوصله به دخترش انداخت یدرمانده و ب یاو نگاه. آشپزخانه سرگرم کار بودند
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شک  یبدکاره شود، مگ یبرود و در آنجا زن یدنیگرفته به س میکرد که تصم یاظهار م نیاگر جاست یکنار آمد؟ حت

!سرکش و گستاخ ز،یوحشتناك عز نیجاست نیا! کار، باز دارد نیداشت که بتواند او را از ا

:ها پرداخته بود، گفت تیسکویب دنیکه دوباره به بر یدر حال یمگ

.صبرانه منتظرم یخوب بگو، من ب ـ

.شوم شهیخواهم هنرپ یمن م ـ

!یچ ـ

.شهیهنرپ ـ

واقعاً  یول. و قصد هم ندارم ناراحتت کنم ستم،ین یمن اهل مخالف خوان) دوباره قالب کاج از دستش افتاد ( خداوندا  ـ

کار مناسب باشد؟ نیا ي، ظاهرت برا یکن یفکر م

:جار و تنفر گفتتؤام با انز یبا لحن نیجاست

را به  میها نهیس ایو تاب دهم  چیمن قصد ندارم باسنم را پ. تئآتر شهیهنرپ کی نما،یس شهیهنرپ کیاوه مامان، نه  ـ

گوشت را در  ياو تکه ها( کنم  يخواهم تئآتر باز یمن م. بچرخانم میلب ها يبگذارم و زبانم را رو شیمعرض نما

پول دارم که بتوانم حرفه دلخواهم را انتخاب کنم نه؟ یمن به حد کاف)  داد یپر از آب نمک قرار م يبشکه ا

.کاساریدوبر نالیـ بله، به لطف کارد

Alخواهم جلسات درس آلبرت جونز یم. نخواهم داد دهیعق رییمن تغ ـ bert Jones( ) را در تئآتر کولودن( 

Cul l oden) ندن هم نامه نوشته ام و تقاضا کرده ام که اسمم را ا کیدرامات يهنرها یسلطنت یدنبال کنم و به آکادم

.انتظار بگذارند ستیدر ل

؟یجاس يرا کرده ا تیواقعاً فکرها ایآ ـ
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قطعه گوشت خون آلود را در آب نمک گذاشت و سر  نیآخر( وقت است که درباره آن فکر کرده ام  یلیبله خ ـ

تا آخر عمرم، سر و کارم با  گرید دوارمیام. تمام شد) د آن قرار داد و با ضربه مشت آن را محکم کر يبشکه را رو

.کنسرو کردن گوشت گاو نباشد

:او دراز کرد و گفت يرا به سو تیسکویپر از ب ینیس کی یمگ

کردم که  یم الیخ شهیمن هم. يکرده ا ریخبر غافلگ نیاعتراف کنم که با ا دیدرجه، با 150را در فر بگذار،  نیا ـ

تو در مقابل  یول. کنند یم يرل باز گرانیشدن در سر دارند ، همواره در مقابل د شهیهنرپ يایوکه ر ییدختربچه ها

!یخودت هست ،یکن یم يکه ، رل باز یتنها کس

.يریواقعاً که اصالح ناپذ ،يریگ یم یو تئآتر را عوض نمایس شهیاوه مامان، دوباره هنرپ ـ

ستند؟ین شگانیجزو هنرپ نمایمگر ستارگان س ـ

 )هیویحق الرنس اول نها،یگذشته از ا. که اول از تئآتر شروع کرده باشند نیمگر ا. تر نییپا یلیخ يدر رده ا ـ

LaurenceOl i vi er .کند یشرکت م یلمیدر ف یهم گه گاه (

 کیفقط  نیتصور کرده بود که ا یمگ. کرد یم ییخودنما ن،یجاست شیآرا زیبر فراز م هیویاز الرنس اول یعکس

گذراندن  يبرا یکه گاه نیدوستان جاست. کرده بود دییدخترش را تأ قهیحال سل نیبا ا. است يختر مدرسه اهوس د

 زیتر و مبتذل تر از او را با عشق و عالقه عز ادهپا افت شیپ اریبس ،ییآمدند، عکس بت ها یم دایبه دروگ يچند روز

.داشتند یم

:اد گفتد یکه سرش را تکان م یغرو لندکنان، در حال یمگ

!شهیفهمم، هنرپ یمن هنوز هم نم ـ

:شانه باال انداخت و گفت نیجاست
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به  نجایکنم؟ نه ا ادیتوانم به خودم اجازه دهم داد بکشم، نعره بزنم و فر یصحنه، کجا م يخوب پس من جز در رو ـ

لعنت . بزنم ادیکشم و فرمن دوست دارم داد ب گر،ید يجا چیدهند، و نه در مدرسه، و نه ه یکار را م نیمن اجازه ا

.طانیبر ش

:گفت يبا پافشار یمگ

؟یکن یچرا آن راه را انتخاب نم ،ياستعداد دار بایز يهنرها يقدر برا نیتو که ا یجاس یول ـ

:کپسول بوتان را چرخاند و گفت ریاز اجاق گاز فاصله گرفت و ش نیجاست

 يبه نظرم برا یهستند و فشار ندارند ول یخال باًیا تقرآنه. کپسول ها را عوض کند مییبه کمک باغبان بگو دیبا ـ

:سپس ادامه داد) شدند  رهیخ یچشمان روشنش با ترحم به مگ( باشند  یامروز کاف

شغل را  کی یتوانند جنبه عمل یکردم که تنها، بچه ها هستند که نم یمن فکر م ،یستین نیمامان تو واقعاً واقع ب ـ

 یمن م. و بعد از مرگم مشهور شوم رمیبم یاز گرسنگ یروانیش ریاتاق ز کیندارم در من اصالً قصد . مشاهده کنند

سرشار از رفاه و  یزندگ کیخواهم  یو م. اورمیبه دست ب تیکه زنده هستم، شهرت و محبوب یخواهم تا وقت

را  یشگیرپبه عنوان حرفه هن یول. خواهد بود یسرگرم کیمن فقط  يبرا ینقاش نیبنابرا. داشته باشم شیآسا

ست؟یموضوع چ نینظرت راجع به ا. کنم یانتخاب م

را که در مورد سکوت کردن، درباره  يبار عهد نینخست يبرا افت،ی ینم لیدل شیاثبات گفته ها يبرا گریکه د یمگ

:پا گذارد و گفت ریبا خود بسته بود ز ،یمسائل پول

منجر  یروانیش ریاتاق ز کیدر  یه مردن از گرسنگات، ب یاست و زندگ ادیز یلیخ دایسهم تو از درآمد دروگ ـ

.مانع تو نخواهد بود زیچ چیه ،یده یم حیرا ترج یاگر نقاش. نخواهد شد

.شد دایپ گر،یناگهان حالت د ن،یچهره جاست در
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درآمد چه حدود است؟ نیا ـ

.یکار کن یکه اگر دلت بخواهد ، مجبور نباش يبه حد ـ

مادران دوستانم در  شترینخواهم داشت، مثل ب چیبر يتلفن و باز يپا یجز وراج يمن کار. یقشنگ يچه دورنما ـ

را به  یدنیدر س یکه من زندگ یدان یخودت م. دایخواهم کرد نه در دروگ یزندگ یدنیچون که من هم در س. یدنیس

نم کک و مک صورتم پول دارم که بتوا یحد کاف بهمن  ایآ)  دیدر چشمانش درخش يدینور ام( دهم  یم حیترج نجایا

ببرم؟ نیاز ب یدرمان برق قهیرا با طر

چرا؟ یکنم، ول یبله تصور م ـ

.متوجه چهره من بشوند دیصورت شا نیکه در ا نیا يبرا ـ

.ندارد شهیهنرپ کی يبرا یتیچندان اهم ،ییبایکردم که ز یمن فکر م ـ

.مانع بزرگ است کیاست مامان، کک و مک من واقعاً  یکاف ـ

:داشت گفت یکه رقصان قدم بر م یدر حال نیجاست ؟یده یم حیرا ترج یکه نقاش یمطمئن هستتو  ـ

.هم ، منصرف نخواهم شد ممیصحنه خواهم رفت و از تصم يمن، به رو. کامالً مطمئنم ـ

؟یچطور به تو اجازه داده اند در جلسات درس تئآتر کولودن شرکت کن ـ

.امتحان داده ام ـ

تو؟ ياشده  رفتهیو پذ ـ

روز مشهور  کی. معلوم است که قبول شده ام، من واقعاً با استعدادم. يتو واقعاً به دخترت اعتقاد ندار... مامان ـ

.خواهم شد

.پخته را، در آن محلول غلطاند يها تیسکویو ب خت،یر یعیرا در ما ینیریماده رنگ ش یمگ
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ن؟یمهم است جاست تیقدر برا نیشهرت ا ایآ ـ

را  یزمیاجاق ه يکه اجاق گاز جا نیبا ا. ختیبود ر دهیکره نرم شده که به کارد چسب يشکر را بر رو( . چقدر هم ـ

.(گرم بود یلیآشپزخانه خ يگرفته بود باز هم هوا

.من مصمم هستم که با تمام وجودم بکوشم مشهور شوم ـ

؟يقصد ازدواج ندار ـ

.در هم رفت زیرآمیتحق یبا حالت نیجاست چهره

 یو تملق و چاپلوس. و شستن کثافت بچه ها بگذرانم ینیام را با خشک کردن آب ب یزندگ ستمیمن اصالً حاضر ننه  ـ

.اصالً حرفش را هم نزن! اوه نه ! کند که باالتر هم هست  یکمتر است و فکر م یلیکه از من خ میرا بگو یآدم

؟يگرفته ا ادیا طرز حرف زدن را کج نیا ن،یجاست یکن یم يرو ادهیواقعاً که ز ـ

:کاسه کرد و گفت کیدست شروع به شکستن تخم مرغ ها در  کیفقط به کمک  نیجاست

در ) را برداشت و با قدرت شروع به هم زدن آنها کرد  یتخم مرغ زن( دختران جوان  دهیمدرسه برگز نیدر ا ـ

 نیکه بتوانند ظرافت ا ییپرورده هاناز. کم اند یلیخ! با فرهنگ اریو بس میهست ستهیگروه دختر شا کیما  قت،یحق

:ابندیرا در  ینیاشعار الت

ومیدینیو یاز اهال یرم کی يروز»

ومیدنیریداشت از جنس ا یکت که

!بر تنت ستیکت، چ نیا دندیاز او پرس یوقت

:داد پاسخ

«ومیدیپرز نمیاست بونوم سانگ نیا
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:تند گفت یبا حالت. فشرده شدند یمگ يها لب

چه بود؟ یرم يحرف ها یمعن نمیبگو بب یول. خواهم شد مانیز سؤالم پشمن حتماً ا ـ

.«است یخوب اریتن پوش بس نیا« : یعنی

با . زمیعز يکوچولو م،یبرگرد یبه هر حال به موضوع اصل. باعث تعجب من است. بودم يبد زیمن منتظر چ. نیهم ـ

.یچرا با ازدواج کردن مخالفخواهم بدانم  ی، من م یموضوع را عوض کن یکن یم یکه سع نیا

:بود، سر داد و گفت هیبه خرخر شب شتریکه ب ز،یتمسخرآم ياز آن خنده ها یکیاز مادربزرگش،  دیبا تقل نیجاست

.یاز من بکن یسؤال نیکه همچ یباش ينفر نیآخر دیمامان واقعاً که، تو با ـ

:کاج سبز دوخته بود گفت يها تیسکویب ینیس يدود و چشمانش را رو یاحساس کرد، خون به صورتش م یمگ

.یدان یم زیچ یلیراست است که با هفده سال سن، خ. ادب نباش یب ـ

:خطاب به ظرف تخم مرغ گفت نیجاست

 یگستاخ به نظر م م،یکن یپدر و مادر صحبت م یبه محض آن که درباره مسائل شخص. ستین بیبه نظر تو عج ـ

 ا،یخدا. کامالً درست است نیو ا. یاز من بکن یسؤال نیکه چن یباش يفرن نیآخر یستیمن فقط گفتم تو با. میرس

تو از  ییکنم، که جدا یمن فکر م عدر واق ،يگناهکار ایآدم شکست خورده  کیکه تو  ستین نیمقصود من ا

تو ها وجود داشت، و  ییپرورش بچه ها در دا ينفوذ مردانه برا یبه او داشت یاجیبود، چه احت یشوهرت کار درست

.خورد یمن با تو موافقم، ازدواج کامالً به درد پرنده ها م. يپول دار یهم به حد کاف یزندگ يبرا

.یتو درست مثل پدرت هست ـ

خوب در هر حال من . شوم یکنم ، درست مثل پدرم م یهر وقت که با حرف تو مخالفت م. باز هم از آن حرف ها ـ

.متشخص را نداشته ام يآن آقا داریافتخار د تو را قبول کنم، چون هرگز يمجبورم حرف ها
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:دیپرس يناچار ياز رو یمگ

؟يبرو نجایاز ا یخواه یم یک ـ

:لبخندزنان گفت نیجاست

توانم  یمن نم یدان یم. ستمیفهمم و اصالً ازت دلخور ن یحالت را م. یکن یم یتاب یخالص شدن از دست من ب يبرا ـ

؟يکنم، بخصوص تو را، چطور است فردا مرا به فرودگاه ببر ریردم را غافلگکه م نمیو عاشق ا رمیجلو خودم را بگ

...نیجاست یراست. يمطلع شو تیتو را به بانک ببرم تا از وضع مال دیپس فردا، چون فردا با مییبگو ـ

ند با عوض شدن لحن مادرش سرش را بل یکرد ول یو با مهارت آن را تا م دیپاش یآرد م ریخم يداشت رو نیجاست

.کرد

.بله ـ

 ایمه دایدر دروگ شهیتو هم يجا. يآمد، به خانه برگرد شیپ تیبرا یکنم که هر گاه مشکل یازت خواهش م ـ

نخواهد داشت که  تیآن قدرها اهم یکه تو بکن يهر کار ،یداشته باش ادیرا به  نیا شهیخواهم که هم یم. خواهد بود

.باز دارد نجایتو را از بازگشت به ا

.مهربان شد نیستجا نگاه

.یگ یپرت و پال م يریاز سر پ یفقط کم یستیدر واقع تو ، آن قدرها هم بد ن. متشکرم مامان ـ

:با اعتراض گفت یمگ

.سال دارم 43من فقط . ستمین ریمن پ ر،یپ ـ

اد؟یخداوندا چقدر ز ـ

:زد ادیخنده کنان فر. پرتاب کرد نیبرداشت و آن را به طرف جاست یتیسکویب یمگ
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!کنم صدساله هستم یحاال احساس م. یهست يآه که چه اعجوبه ا ـ

 یآمدنش را با خوشحال یمگ. اوضاع از چه قرار است ندیبه آشپزخانه آمد تا بب یوقت ف نیدر ا. زد يلبخند نیجاست

.استقبال کرد

به من چه گفته؟ ن،یجاست یدان یمامان م ـ

نوع  کیکدر  يمردمک ها نیدر پشت ا یول. شوند رهیخدفاتر  يتوانستند مدام رو ینم گرید ،یف چشمان

.خورد یبه چشم م شهیاز هم زتریت ،ياریهوش

:افکند، گفت یسبزرنگ م يها تیسکویبه ب ینگاه يزاریکه از سر ب یدر حال او

به تو چه گفته است؟ ن،یتوانم بدانم جاست یچطور م ـ

:پاسخ داد یمگ

اش  یکه دخترم درباره زندگ یدرست موقع. دیدار يبا هم سر و سر نیجاستکه تو و  دیآ یاوقات به نظرم م یگاه ـ

.يگذار یوقت به آشپزخانه قدم نم چیکه معموالً ه یدر حال ،یرس یکند، تو سر م یبا من صحبت م

:زد، گفت یرا گاز م تیسکویکه ب یف

 انهیکنم مخف ین دخترت را وادار نممطمئن باش که م یمگ. از ظاهرشان بهتر است نهایخوشبختانه که مزه ا... هوم ـ

.کند يکار

:گشت گفت یبر م خت،یر یآرد زده م يرا در قالب ها ریکه به طرف نوه اش، که داشت خم یحال در

؟يبه آب داده ا یدوباره چه دسته گل نیجاست ـ

.خواهم وارد تئآتر شوم یفقط به مامان گفتم که م. یچیه ـ

مخصوص به خودت است؟ يها یاز آن شوخ یکیباز  ای دارد، قتیحق ایها؟ آ نیفقط هم ـ
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.خواهم به تئآتر کولودن وارد شوم یمن م. اوه نه راست است ـ

:افکند، گفت یبه دخترش م زیتمسخر آم یکه نگاه یشاد و در حال یبا لحن یف

ست؟یطور ن نیتعجب آور است، ا شهیندارد، هم یبه ما بستگ شهیبچه ها هم ماتینکته که تصم نیا افتنی ـ

.نداد یپاسخ یمگ

:گفت یدفاع یغرولندکنان با حالت نیجاست

؟یتو مخالف ـ

:پاسخ داد یف

.يبشو یخوب یلیخ شهیهنرپ یتوان یکنم که تو م یبه عالوه من فکر م. به من ندارد یتو ربط یمن مخالفم؟ زندگ ـ

:زد ادینفس گرفته فر یمگ

واقعاً ؟ ـ

:پاسخ داد يبه تند یف

دخترکم؟ ستیطور ن نیا. ردیبگ یمیطور سبک سرانه، تصم نیکه هم ستین یکس نیجاست. استمعلوم  ـ

:لبخندزنان پاسخ داد نیجاست

.نه ـ

حالت چهره  یمگ. چشمانش افتاد ياش ، کنار زد و حلقه مو دوباره رو یشانیپ يرا از رو يچسبنده ا يحلقه مو او

قادر نبود به او  ایگو نیکه جاست یمحبت. نظر داشت ریز ست،ینگر یمادربزرگش را م یکه به مهربان یاش را در حال

.ابراز کند

:اظهار کرد د،یبلع یگاز زده بود ، م یلیم یرا که ابتدا با ب تیسکویب هیکه بق یدر حال یف
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رنگ  دادم آنها را به یم حیمن ترج یول. ستندیها اصالً بدمزه ن تیسکویب نیا یراست. نیجاست یهست یتو دختر خوب ـ

.یدرست کن دیسف

:با اعتراض گفت یمگ

.کرد درنگیشود سف یکاج را که نم يدرخت ها ـ

.آن نشسته است يکه برف رو نیمثل ا. کرد دیشود سف یشود؟ بخصوص درخت کاج را م یچرا نم ـ

:مداخله کرد نیجاست

.هستند یشده، همه شان به رنگ سبز استفراغ رید گریحاال د ـ

!نیجاست ـ

.يدار یکنم که تو معده حساس یمن همه اش را فراموش م. نداشتم نیتأسفم، قصد توهاوه م ـ

:زد ادیفر تیبا عصبان یمگ

.ندارم یمن معده حساس ـ

:نشست ، گفت یآن م يو رو دیکش یرا جلو م یصندل کیکه  یدر حال یف

.را روشن کن يکتر ریلطف کن و ز نیجاست. بخورم يفنجان چا کیمن آمده بودم  ـ

:دیمضطرب پرس یکنار مادرش نشست و با لحن یمگ

موفق باشد؟ يگریبتواند در باز نیکه جاست یکن یتو واقعاً فکر م ـ

:کرد، پاسخ داد یبود، دنبال م يچا ختنیکه با نگاهش، نوه اش را که سرگرم ر یف

.چرا که نه ـ

.هوس زودگذر باشد کیفقط  دیشا ـ
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:دیپرس یف

س زودگذر است؟هو کی نیا ایآ نیجاست ـ

:گذاشت، با حرارت پاسخ داد یکهنه آشپزخانه م زیم يها را رو یکه استکان نعلبک یدر حال نیجاست

.نه ـ

:اراده گفت یب یمگ

نگذار،  زیم يرا رو ریش یو تو را به خدا قوط اور،یها را در بشقاب بگذار، آنها را با جعبه شان ن تیسکویب ن،یجاست ـ

.خواهد بود یکاف ز،یرف کوچک برظ کیاز آن را در  یکم

:همان گونه خود به خود، پاسخ داد زین نیجاست

 يها تیسکویخورد؟ من مجبورم دوباره ب یهمه ادا و اطوار ، در آشپزخانه به چه درد م نیدانم ا یاوه مامان، نم ـ

.میمانده را در جعبه بگذارم و عالوه بر آن بشقاب ها را هم بشو یباق

.طور راحت است نیا ،یانجام ده ندیگو یچه که بهت مبهتر است هر  ـ

:دوباره ادامه داد یف

 یمن م دهیبحث وجود داشته باشد، به عق يبرا يکنم که مورد یمن فکر نم. میبه موضوع صحبت مان برگرد ـ

.خواهد بود زیآم تیکه به نظر من احتماالً موفق. اجازه داد، راهش را امتحان کند نیبه جاست یستیبا

:زمزمه کرد نیغمگ یبا لحن یمگ

.طور مطمئن باشم نیخواست که ا یمن هم دلم م ـ

:دیپرس یف

؟يتو راجع به شهرت و افتخار هم با مادرت حرف زده ا ایآ ـ
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:کرد دییتأ نیجاست

) نشست  يگذاشت و به تند زیم يرنگ را رو يکهنه قهوه ا ياو قور. ( دیآ یهم ، به حساب م تیشهرت و محبوب ـ

.است که هست نیهم. مینقره درست کنم که در آشپزخانه بخور يرا در قور ییتوانم چا یمن نم. عوا نکن ماماند

:گفت يبا لبخند یمگ

.خوب است يقور نیهم ـ

:و گفت دیکش یآه تیاز سر رضا یف

 يراب یکن یم یچرا سع نیجاست. ردیگ یخوب را نم يفنجان چا کی يجا زیچ چیه. اوه چه خوش طعم است ـ

بلکه  ست،یکه مسأله شهرت و افتخار ن یدان یتو خودت خوب م یطور، نامطبوع جلوه ده نیرا ا زیمادرت، همه چ

.فقط مسأله خودت است

خودم؟ ـ

ست؟یطور ن نیا. يشده ا دهیآفر يگریباز يبرا یکن یتو احساس م. معلوم است خود تو ـ

.بله ـ

؟یاو را ناراحت کن تیها ییبا جفنگ گو یخواه یو چرا م ؟یده ینم حیمادرت توض يرا برا نیخوب پس چرا ا ـ

.و فنجان را به طرف مادرش هول داد تا دوباره آن را پر کند دیرا سر کش شیشانه باال انداخت، چا نیجاست

:کنان گفت زمزمه

.دونم ینم ـ

:کرد حیتصح یف
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 یاست که تو به خاطر خودت، م نیا یول ،یکنصحنه کلمات را درست تلفظ  يکه تو الاقل رو دوارمیام. دانم ینم ـ

درست است؟. يتئآتر شو گریباز یخواه

:کرد دییتأ يناچار ياز رو نیجاست

.بله ممکن است ـ

:زد ، گفت یبر پشت دست نوه اش م يکه ضربه ا یدر حال یف

ترس احمقانه  ،يلط شوکه به خودت مس يرینگ ادیتو اگر  نیجاست. ها يریغرور مسخره و احمقانه کل نیباز هم ا ـ

شود  یباعث م زیپرسم چه چ یاز خودم م. خواهد شد رتیبانگیمسخره ات کنند، گر ایکه مردم به تو بخندند،  نیا

.داشته باش يشتریب متیمال. دهد شانرحم ن یقدر خود را ب نیتواند ا یکه مادرت م یکه تو فکر کن

:داد گفت یکه سر تکان م یدر حال نیجاست

.نمتوا ینم ـ

:گفت زیمحبت آم یو با لحن دیآه کش یف

.من همراهت خواهد بود ریخ يباشد، دعا دیبه هر صورت مف تیبرا نیبه هر حال، اگر ا ـ

.دانم یمتشکرم ماما و قدر آن را م ـ

در آشپزخانه آماده  يفرانک بگو که، چا یینشان بده، لطف کن، برو به دا يات را به طور واضح تر یپس حق شناس ـ

.است

:و گفت ستیبه مادرش نگر رهیخ یمدت یرفت و مگ رونیب نیجاست

.يزیمامان تو واقعاً شگفت انگ ـ

:لبخند زد و گفت یف
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.نکرده ام لیتحم میبچه ها یبه زندگ يزیکه من هرگز چ یدان یتو م یول د،یشا ـ

.رفتیپذ یبا مهربان یمگ

.میدرست است و همه ما از تو سپاسگزار نیا ـ

 نیصورتش داد و ا يبردن کک و مک ها نیاز ب يالزم را برا باتیترت ،یدنیبه محض بازگشت به س نیجاست

. دیانجام یسال به طول م کی باًیبود که درمان آن تقر ادیدو روز نبود، تعداد کک و مک آن قدر ز یکیبدبختانه کار 

 کی ياو سپس به جست و جو. توانست صورتش را در معرض آفتاب بگذارد یهرگز نم گرید زیو پس از آن ن

 شتریب ،یدنیس یچون اهال. بود یمشکل اریکار بس ،یدنیآپارتمان مناسب در س افتنیدر آن زمان، . آپارتمان پرداخت

همه، سرانجام  نیبا ا. نبود جیو را ستهیدر مجموعه ها کار چندان شا یکردند و زندگ یم یزندگ ییالیو يدر خانه ها

Neutیترال ب ویندر  تاقاو موفق شد دو ا ral Bay( ) یکه زمان ییایکتوریو ياز آن ساختمان ها یکیکند، در  دایپ 

در هفته  نگیلیو ده ش رهیاجاره آن پنج ل متیق. بود و اکنون آن را به صورت آپارتمان در آورده بودند یخانه مجلل

 یخرسند و راض اریبس نید آن، جاستبا وجو. بود یگزاف يکه با در نظر گرفتن حمام و آشپزخانه مشترك بها. بود

 یزندگ. نبود یاو مسأله چندان يآموخته بود، خانه برا یرا به خوب يخانه دار يکارها تش،یبود و با آن که با طرز ترب

Botدر باتول گاردنز hwel l Gardens( ) چون . در تئآتر کولودن بود ياز کارآموز زتریانگ جانیه اریبس شی، برا

 ایتماشا کند و ،  نیرا در حال تمر گرید يجز آن نداشت که در پشت صحنه بچرخد، و شاگردها يکار ردر تئآت

 انیپا یب يها شنامهیاوقات او به خواندن و از حفظ کردن نما هیو بق. دیشرکت جو نیدر تمر يجمله ا يبا ادا یگاه

Sheriدانیو شر ( )Shaw، شاو ( )Shgkaspeareریشکسپ dan( ) گذشت یم.

Deriنیبه اضافه آپارتمان خانم در گریپنج آپارتمان د نیاز آپارتمان جاست ریبوتول گاردنز ، غ ne( )  مالک

و تنفر  ریبود و تحق تیبا چشمان از حدقه درآمده، همواره در حال شکوه و شکا یزن لندن نیا. آپارتمان ها ، داشت
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 نیمهم تر یینداشت گو ییآنها اصالً ابا دنیهمه از چاپ نیبا ا. داد یها از خود نشان م ییاینسبت به استرال یبیعج

او که . معطوف بود نیآپارتمان جاست يرو به رو هیتوجه اش به همسا نیاو مسأله گاز و برق، و مهم تر یمسأله زندگ

کرد و ضمن صحبت  یاش از مالک بدخلق سوءاستفاده م تیاز مل يبا بهره بردار یشرم چیه یبود ب یسیانگل يمرد

:گفت یم نیجاست به

شود که  یباعث م نیکنم و ا یبز ماده را به خودم جلب م نیاوقات با صحبت کردن از انگلستان توجه ا یمن گاه ـ

 کیخودش  یدر اتاق شان داشته باشند ول یبرق يدر زمستان ، بخار یحت. دهد یاو به زن ها اجازه نم. راحتم بگذارد

.تابستان هم آن را روشن کنم يگرمادر  یتوانم حت یم مبه من داده و اگر بخواه یبرق يبخار

:داشته باشد گفت يبدون آن که منظور نیجاست

!حرامزاده ـ

Petنیلکیو تریجوان پ مرد er Wi l ki ns( ) دهیکه چشمان پر نیاو از جاست. بود یابینام داشت و شغلش بازار 

دعوت او را  نیجاست. با او صرف کند يچا یانبود ، دعوت کرد که فنج ختهیتوجه او را برانگ بشیرنگ و عج

را  تریاو از همان اول حمله پ. ن نکرده استیدر راهرو کم نیدانست خانم در یرا انتخاب کرد که م یو ساعت رفتیپذ

نزاع  یمیابا نداشت که قانون قد چیبار آورده بود و ه رومندیاو را ن دا،یدر دروگ يسال ها کار و اسب سوار. دفع کرد

که از فرط درد اشک در چشمش جمع شده  یدر حال تریپ. پا بگذارد ریشکم را، ممنوع کرده بود، ز ریکه ضربه زرا 

:زنان گفت فسبود، ن

 ایکتوریدوره ملکه و. يهم بستر شو یبا کس دیروز باالخره با کی. خودت را ول کن یکم نیمن، جاست يخدا ـ

:کرد پاسخ داد یکه لباسش را مرتب م یدر حال نیکند جاست یبه ازدواج فکر نم یکس گریگذشته و د

...یول. من هم قصد ندارم ازدواج کنم  ـ
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:گفت یاز فرط درد و با بدجنس تریپ

.یستینداشته باش خوشگل هم که ن دیهم ام ادیز ـ

...یناراحتم کن یتوان ینم تیبا حرف ها. بگو یخواه یمشت استخوان هر چه م کیدانم  یآه م ـ

:صحبت را عوض کرد و گفت موضوع تریپ

.آن آپارتمان رو به رو را نگاه کن يدار یجالب يها هیهمسا یراست ـ

آنها نخست . منحرف بودند یمارانینام داشتند و ب یو بوب یلیکردند، ب یم یکه در آپارتمان رو به رو زندگ يدختر دو

هم از خود نشان  يگونه کنجکاو چیوارد ه تازه یکه حت دندیفهم يبه زود یخوشحال شده بودند ول نیاز آمدن جاست

 یبا ب نیبرده، آنها را شناساندند، جاست یها، پ هیهمسا یوقت یول دیفهم یمقصود آنها را نم نیدر ابتدا جاست. داد ینم

 یب یتازه خو گرفت و به صورت دوست طیبه مح ،یقیدوره تطب کیپس از  بیترت نیشانه باال انداخت و بد ییاعتنا

 دهآوردن از زندان به عه رونیب يرا برا یلیضمانت ب يروز یحت. داد یآنها گوش م يد به درد دل هاطرف درآم

Bobbiیبار هم بوب کیگرفت و  e( ) يشست و شو يزده بود برا یسخت دست به خودکش يرا که پس از دعوا 

که  یکسان نیول گاردنز و همچنبا کار کردن در تئآتر کولودن و بوت نیجاست بیترت نیبد. برد مارستانیمعده به ب

او . شد یآنها محسوب م يبرا یدوست خوب زیداشت و خود ن يادیشناخته بود، دوستان ز نکوپالیقبالً در مدرسه ک

 یکردند، سخن نم یکه ، گوشش را با بازگوکردن مسائل خودشان، پر م یآنان يبرا شیها يگاه از گرفتار چیه

.گذاشت یبر او نم يادیز ریمسائل و مشکالت تأث یرا داشت و در ثان نی، ددرد دل کردن برادرش يچون برا. گفت

به او آموخته بودند که  ،یاز کودک ییگو. اراده اش همه دوستانش را به تعجب واداشته بود يرویو ن يدار شتنیخو

چه موقع  نیستخواستند بدانند، جا یهمه دوستانش م. اش را بر هم زند ینگذارد حوادث و مشکالت ، آرامش زندگ

Artآرتور لسترنج. نداشت لهعج چیاو ه یول. اش را انتخاب خواهد کرد یو چطور، مرد زندگ hur Lest range( 
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گذشته  یبه کولودن، از مرز چهل سالگ نیمحبوب و جوان اول گروه آلبرت جونز، سال قبل از ورود جاست گریباز (

 يچهره مردانه اش با خطوط مشخص و متناسب و حلقه ها. خاص خود داشت یرفتار موقرانه و شکوه و جالل. بود

.ختیانگ یرا بر م انیتماشاچ اقیو اشت جانیبورش، همواره ه يمو

داد ،  یگفتند انجام م یکرد و فقط آنچه را که به او م ینم ییخودنما ادیکه ز نیبه جاست یسال اول او اصالً توجه در

را نسبت به خود بر  گرانیعالقه و توجه د د،یرس انیبه پا شیک هاسال که معالجه کک و م کیپس از  یول. نکرد

کرد و پشت چشمانش  یم شیآرا د،یرس یم شتریب ش،به خود گریاز شر کک و مک ها خالص شد د یوقت. ختیانگ

 ییبایاز ز يزیالبته او چ. در آمده بود زیو شگفت انگ ییجادو يبا چهره ا بایز يو به صورت دختر دیمال یم هیرا سا

زلف  ينسبتاً متناسب بود و طره ها ،ياندامش با وجود الغر یکننده لوك و ظرافت مادرش را نداشت، ول رهیخ

 یاو م. بود گریصحنه تئآتر اوضاع به صورت د يرو. دیبخش یرنگش را جلوه م یچهره محو و ب نش،یرنگدرخشان و 

Helالقاء کند، که همانند هلن تروا انیتوانست به تماشاچ en( eTroi e زشت و  يهمانند جادوگر ای باستیز (

.است زیتنفرانگ

LordJiمیلرد ج شنامهیاز نما یخواسته شده بود بخش نیکه از جاست ینیبار، در جلسه تمر نینخست آرتور، m( ) 

.را اجرا کند، متوجه او شد ( )Conradاثر کنراد

که چرا آلبرت جونز  افتیو آن وقت، در. بود یواقعاً عالکرد، و کارش  یم دیرا تقل یمختلف يلهجه ها ستیبا یم او

. رفت یهم فراتر م نیاز ا یدست بود حت رهیچ) مقلد (  کیاو واقعاً . دهد یاختصاص م ن،یآن همه وقتش را به جاست

.بود گریهر باز يبرا يا هیبم و نافذ او، واقعاً عط ق،یعم يصداو  دیبخش یکرد، روح م یم انیکه ب ياو به هر جمله ا

او رفت و در کنارش  يدر دست، سرگرم خواندن کتاب است، به سو یکه فنجان دیرا د نیکه جاست یهنگام نیبنابرا

.نشست
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د؟یخوان یچه م ـ

.سرش را بلند کرد و لبخند زد نیجاست

Marcelزمان از دست رفته يدر جستجو« مولف کتاب  يفرانسو سندهینو( پروست  ـ Proust» )

ست؟یکسل کننده ن یان کمبه نظرت ـ

ممکن است پروست را دوست نداشته  د،یایخوشش ن یکه آدم از وراج یفقط در صورت» ! پروست کسل کننده «  ـ

.ستیپر حرف ن رزنیپ کیجز  يزیباشد، در واقع او چ

دست داد  به آرتور يندیگرفت، احساس ناخوشا یم نییاو را دست پا یگونه، از نظر فرهنگ نیا نیکه جاست نیا از

.اش گذاشت یآن را به حساب جوان. به دلش نگرفت یول

.بود یواقعاً عال دم،یکنراد د شنامهینما يمن شما را هنگام اجرا ـ

.متشکرم ـ

.میتان صحبت کن ندهیو از آ میفنجان قهوه با هم بخور کی میبتوان د،یداشته باش یاگر فرصت دیشا ـ

.دیاگر بخواه ـ

.وست شدغرق خواندن پر دوباره

تکه تکه اش  دیفهم یچون اگر زنش م. را تنها به خوردن قهوه دعوت کرده خوشحال بود نیکه جاست نیاز ا آرتور

 نیکرد جاست یداشت که تصور نم يگریکرد، انتظارات د یرا به شام دعوت م يدختر یکرد، هر چند او وقت یم

را به رستوران  نیبه کار شد و جاست دستکه  دییانپ يریدعوت، د نیهمه پس از نخست نیبا ا. حاضر به آن باشد

.چون مطمئن بود که زنش هرگز در آنجا به سراغش نخواهد آمد. برد زابتیال ابانیخ نییدر پا یکیتار
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که  نیچون خسته شده بود از ا. کرده بود دنیکش گاریبه خاطر آن که هم رنگ جماعت شود، شروع به س ن،یجاست

را  يتازه ا گاریبه محض آن که نشستند، پاکت س. را رد کند گرانیکردند، تعارف د یعارف مت گاریهر بار که به او س

آرتور که با . نرساند یبیآن آس یکه به پوشش زرورق يآن را باز کرد، طور کیدرآورد و با دست نوار بار فشیاز ک

:نظر داشت گفت ریو توجه، رفتار او را ز حیتفر

.دیپاره کن کسرهیزرورق را  د؟یده یم قدر به خودتان زحمت نیچرا ا ـ

.است یو شلختگ ینظم یب نیا ـ

:گرفت و متفکرانه، زرورق دست نخورده را نوازش کرد و گفت نیپاکت را از دست جاست او

...بزرگوار بودم دیفرو گموندیز رویاگر من پ! حال  ـ

 کی) سرش مشاهده کرد  يرا باال شخدمتیسرش را بلند کرد و پ... ( دیبود دیخوب اگر شما شاگرد فرو ـ

.لطفاً نویکاپوچ

خواست  یصبرانه م ینزد و ب یحرف یول. اش را سفارش دهد یدنیخود آشام نیکه جاست امدیخوشش ن ادیز آرتور

:کرد و گفت شخدمتیرو به پ. کند انیپروراند، ب یرا که در سر م يزیچ

:و به صحبت خود ادامه داد ،ینیقهوه و کی ـ

...گفت یم دیکرد، شا یم ریپرسم که او چگونه حرکت شما را تفس یاز خودم م. دیبه فرو میردحاال برگ ـ

آن که منتظر شود، خود آن را روشن  یو ب دیکش رونیب يگاریپاکت را از دستش گرفت، آن را باز کرد و س نیجاست

.کرد

گفت؟ یخب او چه م ـ

د؟یکن یفکر نم. دیتان را سالم و دست نخورده نگاه دارخواهد نسوج بدن  یکرد که شما دل تان م یاو فکر م ـ
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.سر برگرداندند يبا کنجکاو يادیو مردان ز دیچیدود آلود پ يدر هوا ن،یخنده بلند جاست يصدا

هنوز با کره ام؟ ایآ دیاست که بدان نیدانستن ا يبرا میمستق ریروش غ نیا ایواقعاً آرتور؟ آ ـ

:ش به صدا در آورد و گفتزبانش را در دهان تیبا عصبان او

 ادیافکار را هم ، به شما  ریحسن تعب فیهنر ظر ستیبا یم گر،ید يزهایچ یلیکه همراه با خ نمیب یم نیجاست ـ

.بدهم

:دیپرس دیدرخش یم یکیداده بود و چشمانش در تار هیتک زیکه آرنجش را به م یدر حال نیجاست

آرتور؟ گرید يزهایهمراه با چه چ ـ

د؟یریبگ ادی دیخواه یم يزیدانم، چه چ یمراستش ن ـ

.دانم یرا م زیهمه چ باًیدر واقع من تقر ـ

ز؟یهمه چ ـ

طرز حرف زدن شما را  نیا دیخوب، با اریبس. دیکن هیکلمات تک یبعض يچطور رو دیدان یشما چه خوب م. خداوندا ـ

.به خاطر بسپارم

 نیریو ش میمال یسرکش را پشت گوشش ببرد و با لحن يوحلقه م کیبرد، تا  نیجاست يدستش را به طرف موها او

:زمزمه کرد

.گرفت ادیشود  یرا فقط با تجربه م زهایچ یبعض ـ

.بوده یکاف میبرا شیواقعاً ؟ تا به حال تماشا ـ

:دیکرد پرس یم هیکلمه تک نیآخر يپرشور بر رو یکه با لحن یدر حال او
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آن که عشق را  یب دیکن يرا باز تینقش ژول دیتوان یچطور م. شود یه ماگر موضوع درباره عشق باشد چ!  یول. آه ـ

د؟یبشناس

.حق با شماست نجایدر ا ـ

د؟یتا به حال عاشق بوده ا ایآ ـ

.نه ـ

د؟یدان یدرباره عشق م زیچ چیه ایآ ـ

.کلمه عشق يکرد و نه رو هیتک زیچ چیکلمه ه يبار او، رو نیا

.زیچ چیه ـ

ست؟یطور ن نیکرده، ا یاه نماشتب دیاوه پس فرو ـ

 یاش دست نخورده باق یبه مقوا انداخت که هم چنان در پوشش زرورق یرا گرفت و نگاه گارشیپاکت س نیجاست

.مانده بود، و لبخند زد

.از نکات یبعض ينه، رو دیشا ـ

آن را له  يتئآتر یو آن را در دستش گرفت، بعد با حرکت دیکش رونیپوشش زرورق را از پاکت ب هیبا سرعت بق او

.و باد کرد دیچیکرد در هم پ يگلوله وزوز. انداخت يگاریس ریشکل را در ز یکرد و گلوله ب

.ستیبدهم که زن چ ادیخواهم به شما  یمن م ـ

گرفت و آن را  یتیخاموش ماند و سپس کبر ي، لحظه ا يگاریس ریزرورق در ز يجهش ها يمحو تماشا نیجاست

:گفت ستینگر یبه شعله کوچک م آتش زد و همان طور که

.چرا که نه، بله چرا نه ـ
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:قلبش برده بود به دکلمه گفت يکه دستش را بر رو یدر حال او

خنجر؟ کی شیتند و پرشور و سوزان همانند ن یلحظات ایهمراه با نور مهتاب و گل سرخ خواهد بود  ییماجرا ایآ ـ

:دیخند نیجاست

سرخ موافق  يبا مهتاب و گل ها یو حاد باشد ول یکه طوالن دوارمیمن شخصاً ام .آرتور. بس است يباز کیرمانت ـ

!میماجرا را خانمه ده م،یرا عوض کن میقبل از آن که تصم. میآرتور برو دیبلند شو. ستمین

حاال؟ امشب؟ ـ

بود و هر چه  محکم شده ربازیرابطه آنها از د. بود کینزد نیاز مادرش به د شتریب یلیخ نیجهات جاست یلیخ از

 یاو را بر آن م نیجاست عتیطب. شناختند  یرا م گریهمد یآنها هر دو به خوب. شد یگذشت مستحکم تر م یزمان م

 یانسان وبیع ن،یکه د یدر حال. ندیرا نب خود يهمنوعانش متأسف باشد و ضعف ها یانسان يداشت که از ضعف ها

در خود  نیجاست. شد یرحمانه رو به رو م یخود ب يبا ضعف ها یول دیبخش یو بر آنها م. کرد یرا درك م گرانید

 نهایآن که همه ا بیو عج. کرد یبا همه ضعف ها قلمداد م یخود را انسان نیو د افتی یم ریشکست ناپذ یقدرت

درباره او و  شتریب یلیخ نیداد، د یو مبهم جلوه م دهیچیخود را عمداً پ نیکه جاست نیا با. باعث آن دو بود

چون . کرد ینادان جلوه م یکم نیبه نظر د یاز نظر اخالق نیجاست ،یمعن کیبه . دانست تا بالعکس یاساتش ماحس

پس . اموزدیرا ب یو وجدان یاخالق ئلاحترام به مسا نیبه جاست دیکه با دیفهم یم نیمقدس نبود و د زیچ چیاو ه يبرا

بود که اگر خواهرش به کنه احساساتش  رفتهیپذ یحمشنونده متحمل با چنان محبت و تر کینقش خود را به عنوان 

 نید یچون از وقت. داد یمورد به خود راه نم نیدر ا يدیترد نیجاست یشد، ول یم نیبرده بود حتماً خشمگ یپ

پر کرده  ز،یو مهم، و همه چ تیاهم یب يزهایاو را با چ يگوش ها نیدهد، جاست وشگ شیتوانسته بود به حرف ها

.بود
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:دیآورد، پرس یم نییمصون ماندن از آفتاب، پا يخود را برا يریکه با کمال دقت لبه کاله حص یر حالد نیجاست

چکار کردم؟ شبید یزن یحدس م ـ

:پس از تأمل گفت نید

.يکرده ا ينقشت را در تئآتر باز نیحتماً اول ـ

.باز هم فکر کن ،یکف بزن میبرا ییایکردم، ب یبود حتماً تو را خبر م نیاگر چن. احمق جان ـ

!را هدف قرار داده بود، باالخره به تو اصابت کرده یکه بوب ،یلیب ياز مشت ها یکی ـ

.مزه خنک یب ـ

.رسد یبه فکرم نم يزیچ گریمن د ـ

 یبه خواهرش تلفن کرده و گفته بود که م نید. نشسته بودند يسن مار يسایکل ریعلف ها درست در ز يرو آنها

و از او خواسته بود که در  دیشود شرکت جو یبرگزار م ،يسن مار يسایکه در محراب کل یدر جلسه خصوص ستیبا

. کند فیتعر نید يشاهکارش را برا نیسوخت که آخر یدر آتش آن م نیجاست. نندیرا بب گریپارك مقابل همد

گروه  تانیو کاپ. بود افتهی یرساند در مدرسه مقام مهم یم انیبه پا ویورویاش را در ر یلیسال تحص نیکه آخر نید

 1/85قدش به  یدر هفده سالگ. در کالس هم شاگرد اول بود نهایبود و عالوه بر ا سیو هندبال و تن یو راگب کتیکر

در رفتار، سالم  يگر یاز عوارض نامطلوب دوران بلوغ، مانند جوش و ناش ییمعجزه آسا طورو به  دیرس یمتر م

.نداشت ششیر دنیبه تراش اجیواقع احتاو آن قدر بور بود که در . جسته بود

در  نیجاست. دیعلف ها دراز کش يکاله مدرسه اش را از سر برداشت و رو نید. بود یروز قشنگ گرم و آفتاب کی

 کیاو . بماند هیرا در بغل گرفته بود و مواظب بود که پوست بدنش در سا شیکنارش نشسته بود و خم شده و زانوها

.نداش را به طرف خواهرش چرخا یو چشم آب گشود یپلکش را به تنبل
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...یجاس یخوب باالخره نگفت ـ

.دارد ییدانم که زن بودن چه معنا یحاال من م... آه بله ـ

...وانهیاحمق د ـ

.خوب بشوم شهیهنرپ کیتوانستم بدون اطالع از روابط زن و مرد  یچطور م. وقتش بود گریکنم د یفکر م ـ

.یات فکر کن ندهیو آ ییزناشو یزندگ به شتریب یستیبا یتو م ـ

:در آورد یشکلک تیاز سر عصبان نیجاست

.به هر حال من اصالً قصد ندارم ازدواج کنم. يدار یبیعج دیوقت ها عقا یواقعاً که تو بعض... نید ـ

.طور نیخوب من هم هم ـ

:ادامه داد نیجاست

اگر به . آنها تو را خواهند کشت يدل ببند گرانیبه داگر . عالقمند نخواهم شد یهرگز، هرگز، هرگز من به کس ـ

.مطمئن باش ن،ید. است تیواقع کی نیکند و ا یاو نابودت م یداشته باش یعاطف يازین يگرید

بخصوص که . کرد یجانکاه احساس م يدارد، درد میب گرانیبه د یعاطف یاز عشق و وابستگ د،ید یکه م نیاز ا نید

و  نیبدب نیچن نیا نیعالقه مفرط مادرش به او سبب شده بود که جاست. دانست یم یفاوتت یب نیا یخود را علت اصل

داد به مادرش عالقه داشت و با  یاز آنچه ظاهراً نشان م شیدانست که خواهرش در واقع ب یاو م. سرخورده شود

 يکمبودها بیترت نیو به اتاوانش را پس خواهم داد  ياما به هر حال روز... داشته ام زیمن همه چ«  دیشیخود اند

« .جبران خواهند شد نیجاست

:و گفت دیپر شیبه ساعتش نگاه کرد، از جا نید

.برم جاس دیمن با ـ
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.يگذار یرا کنار م بیو غر بیعج فاتیتشر نیچه موقع ا ی، راست تیتو و برنامه ها ـ

.وقت چیه دوارمیام ـ

نمت؟یب یچه وقت م ـ

.جا نیهم ازده،یساعت  امروز جمعه است ؟ خوب فردا، ـ

.باشد، عاقل باش ـ

:دور شده بود برگشت و گفت يکه کالهش را بر سر گذاشته و چند متر او

.ستمین شهیمگر هم ـ

 یم ریدرگ بیو غر بیعج يبا ماجراها شهیمن هستم که هم نیا ،يهم عاقل تر عتیچرا، معلوم است، تو از طب ـ

.تا فردا... خداحافظ... شوم

از  یکی نید. کردند یرا محافظت م ایسانتامار يسایکه از داخل با پارچه قرمز پوشانده شده بودند، کل یعیوس يدرها

داشت  یسع شهیزودتر از ساعت مقرر جدا شده بود چون هم یکم نیاو از جاست. درها را هل داد و وارد محراب شد

،  ییاحساس تنها. فضا را پر کند، در آنجا باشدآه و سرفه و زمزمه  يپر شود و صدا تیاز جمع سایقبل از آن که، کل

که  یسرافکنده، زانو زد، و هنگام. کرد یجلو محراب را روشن م يشمع ها یخادم. بود ندیخوشا اریبس طیمح نیدر ا

آنجا زانو زد و  دیلغز مکتین فیدو رد انیبه م یو سپس به آرام دیبر خود کش یبیگذشت، صل یاز جلو محراب م

 کیتفک یخود به بخش یخواند ول یاو آگاهانه دعا نم. گرفت و فکرش را رها کرد شیدست ها انیم اش را یشانیپ

.شد یم لیتبد یهمه سبک و روحان نیفشرده و با ا ياز فضا ریناپذ

آمد، لرزان، و در حال مردن،با  یقرمز محراب در م يا شهیش يالمپ ها نیاز ا یکیکه خود به صورت شعله  ییگو

حرکت و از  یب نید. کرد یها رخنه م هیکه در سا داریاما پا فیضع يجانبخش، با نور يزان از عصاره اهمه فرو نیا
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 نیاو ا گرید يجا چیه. در محراب نشسته بود ،اش را فراموش کرده بود يبشر تیکه هو یخود، در حال یخود ب

مژگانش فرو افتادند و . ها بود در برابر رنج يسد ،یصلح و آرامش نیچن. و آرامش نداشت شیگونه، احساس آسا

زمزمه  کیو  نیبرخورد قدم ها با زم يکه ارگ ها در آن قرار داشتند، صدا يزیاز دهل. بسته شدند شیپلک ها

 گر،یبار د کیبودند، زودتر آمده بودند تا قبل از مراسم  سایکه دسته کر کل ییپسر بچه ها. برخاست یمقدمات

در  نیاز استادان د یکیچون  یروز جمعه بود ول يمراسم دعا کیسم فقط مرا نیا. کنند نیسرودشان را تمر

 يارگ همراه با صدا يصدا. دیخواسته بود حتماً در آن شرکت جو نیکرد، از د یم یدر آنجا، سخنران ویورویر

.انداخت نیبلند و پر نقش، طن يطاق ها ریدر ز یروشن و واضح سرود دسته جمع

که حضور داشتند  یکه کم بودند آنان يسرشار از چنان خلوص معصومانه ا. شد دهیشن فیو لط یجوان، آسمان ییآوا

.ختندیاز دست رفته شان اشک نر یو چشمان شان را نبستند و بر جوان

مرا بشنو  يخداوندا صدا. خداوندا.دمیکش ادیتو فر ياعجاز از اعماق به سو يآه ا ،ینان آسمان ينان فرشتگان، ا يا ـ

و  نندهیو آفر اریکه تو شهر رایخداوندا از من رو مگردان ز« از من رو مگردان . شنود یناله مرا م نیکه گوش تو ا

. یشیاندیبندگانت ب یو زشت ییبایآن که به ز یب ،ينگر یها م یکین هکه تنها ب ییتو. زیناچ يو من بنده ا. یمن يخدا

و من دعا . است ییتو تنها یب: خداوندا. ابمی یمن با تو آرامش م.در تو همه رحمت، همه لطف و همه آمرزش است

برابر اراده ات  رخداوندا، د. یمن هست یتو تنها تسل. یدان یکه م ییو تنها، تو. ابدی انیپا یزندگ يکنم که رنج ها یم

.دوستت دارم رایآورم ز یفرود م میسر تعظ

دا؟یبه دروگ ،یکن یبه چه فکر م. مامان یساکت یلیخ: گفت نید

:گرفته گفت یلحن با یمگ
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و در . شانه سر کشف کردم يرو د،یسف يتار مو يادیامروز تعداد ز. شوم یم ریکردم که دارم پ یفکر م نینه به ا ـ

.کنم یم ینیمفاصلم هم احساس سنگ

.داد نانیبا آرامش ، به او اطم نید

.شد ینخواه ریتو هرگز پ ـ

کنم که به آب گوگرد  یاحساس م جیمن به تدر. ندارد قتیحق بدبختانه یول. زمیعز ییآرزو داشتم که راست بگو ـ

.است يرینشانه پ نیو ا. محتاج باشم»  زابیسر خ« دار 

در تالطم بود و »  زابیسر خ« آنها آب  یکیدر نزد. بودند دهیدراز کش دایدروگ يعلف ها يرو ییبر حوله ها آنها

»  زابیسر خ«  يدر آب ها یآب تن نیبزرگ زمستان، هم حاتیاز تفر یکی. بخارات گوگرد در هوا پراکنده بودند

 یآب، کم نیمربوط به سن، با ا يها یو ناراحت دهاهمه در د،یشیگشت اند یپشت بر م يکه بر رو یدر حال یمگ. بود

آ نشسته  ریاو و پدر رالف در ز ن،یاز ا شیبود که مدت ها پ یتنه درخت بزرگ هیسرش در سا. ابدی یم نیتسک

بوسه پدر رالف در او بر  نیرا که نخست یقادر نبود احساس گریو او د. از آن وقت گذشته بود یه زمان طوالنبودند، چ

.بود، در خاطره اش زنده کند ختهیانگ

پسر . کرده اش بود زیاو هنوز هم عز. و چشمانش را باز کرد  زد،یخ یبر م شیاز جا نیاحساس کرد که د بعد

اش را  یخندان کودک ریبود هنوز هم تصو دهیمالک، بزرگ شدن او را د کیغرور که با  نیو با ا. زشیکوچک عز

حال درست  نیو با ا ستیبچه ن گرید ن،یکه د ردیتوانست بپذ یاو هنوز نم. دید یاو م یدر خطوط چهره جوان کنون

 ،یکودک. تمام شد زیه چهم» خداوندا « . امر آگاه شد نیلحظه که او را بر فراز سرش مشاهده کرد ناگهان بر ا نیدر ا

. احساس تأثر زنانه، خشم، پرستش و غم نه،یغرور، ک. مرد است کیحاال  گریاو د. افتی انیپا شهیهم يبرا ینوجوان
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و . آورده باشد  ایرا به دن يوحشتناك است که انسان مرد نیا. را در وجودش احساس کرد نهایاو همه ا دنیبا د یمگ

.بایآن قدر فوق العاده، آن قدر ز يمرد. عرضه کرده باشد ایند او را به دنهمان يکه مرد نیوحشتناك تر ا

 ابدیرا باز  يمرد وستیجسم جوان، پ نیچطور نتوانسته بود در ا. از وجود خود او یبه عالوه اندک کاساریدوبر رالف

.بود دهیکه با او عشق ورز

او  ایآ. خود فکر کرد شیپ يلحظه ا دهیشیرد اندم کیکه ، به پسرش به عنوان  نیاز ا نیرا بست و شرمگ چشمانش

 يزود نیچطور توانسته بود به ا نید. مانده بود خدا لعنتش کند یمادر باق زیشگفت انگ يهم هنوز به صورت معما

.بزرگ شود

:دیرا باز کرد و ناگهان پرس چشمانش

؟یدان یدرباره زنان م يزیچ ایآ نید ـ

ا است؟پرنده ها و زنبوره هیمقصودت قض ـ

در  يزیچون به محض آن که چ. نیمثل جاست يبخصوص با داشتن خواهر ،یاطالع باش یب یتوان یدرباره آن که نم ـ

تا به حال  ایخواهم بدانم که آ ینه من فقط م. زد یکرد، فوراً همه جا آن را جار م یکشف م ،یاندام شناس يرساله ها

؟يا دهیاز آن رس شیب یبه شناخت

به چشمانش نگاه کرد و  میو مستق دیلغز یعلف ها در کنار مادرش کم يتکان داد و رو یعالمت نفسرش را به  او

:گفت

موضوع با تو  نیخواستم راجع به ا یاست که خودم م یچون مدت. یکن یاز من م یسؤال نیجالب است که تو همچ ـ

.توانستم چطور شروع کنم ینم یول. صحبت کنم

.يشناختن دار يبرا يادیز يو هنوز فرصت ها زمیعز يندار شتریسال ب جدهیتو هنوز ه ـ
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مرد، شناختش از زنان ،  کیشود ،  ینم ایاست که آ نیمقصودم ا. باره با تو صحبت کنم  نیخواستم در هم یاتفاقاً م ـ

در حد شناخت پرنده ها و زنبورها باشد؟ شهیهم يبرا

پس حواله اش کجا . ت که تا به حال متوجه آن نشده بوداس بیعج. وزد سرد بود یمرداب م يکه از سو يباد چقدر

بود؟

:به جمله اش بدهد گفت یآن که حالت سؤال یآرام و ب یبا لحن یمگ

.شهیهم يبرا ـ

داشتن همسر و فرزند نداشته  يآرزو ایکه، به آن فکر نکرده باشم و  نینه ا. خواهم یمن آن را نم. است نیبله هم ـ

آن را ندارم که در  ییتوانا یچون به حد کاف. توانم ینم یول. مدت ها فکر کرده ام نهایمه انه، من راجع به ه. باشم

.لحظه، آنها را و خدا را دوست داشته باشم کی

همانند  یچشمان. شده بود رهیاو خ یافتنیآرام و دست ن یبود و نگاهش بر چشمان آب دهیهمان طور دراز کش یمگ

.بهره بود یکه نگاه رالف از آن ب ب،یغر يبا نور یچشمان رالف ول

و منقلب بوده است؟ ییسودا نیچن نیا یسالگ جدهیاو هم در ه ایآ

او، رالف را شناخته بود، ده سال بود که رالف  یحس کرد؟ وقت یسالگ جدهیشد در ه یرا فقط م جانیشور و ه نیا ایآ

در او  یرا از همان اوان کودک نیا یداشت و مگ یشعور عرفان ن،یهمه، د نیبا ا. مرحله را پشت سر گذاشته بود نیا

عارفانه برخوردار  دید نیاش، از ا یاز زندگ يمرحله ا چیکرد رالف در ه یکه فکر نم یدر حال. کشف کرده بود

.باشد

.دیچیدهانش را قورت داد و حوله را محکم به دور خود پ آب

:ادامه داد نید
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سؤال در کشمکش  نیمن مدت ها با ا. انم عالقه ام را به خدا ثابت کنمتو یم يکه با چه کار دمیپس از خودم پرس ـ

 یول. مهم بود  میبرا نیو ا. را دوست داشتم یمعمول یزندگ رایز. ابمیآن ب يبرا یخواستم پاسخ واضح یبودم و نم

از مهر او ،  ریغ زیچ چیآن که به او ثابت کنم که ه يبرا مدانست یم. از من دارد يدانستم ، خداوند چه انتظار یم

از ته دل ( شدن در راه او بود  یتوانستم انجام دهم و آن قربان یبود که م زیچ کیندارد، تنها  ییهرگز در دلم جا

بدو  ازبه او ثابت کنم که درك کرده ام از چه رو  د،یمن با) را کند  دایدروگ يپر از علف ها کیو  دیبر کش یآه

.است تیاهم یب میبرا یبه او ثابت کنم که زندگ ستیبا یم. داشته یهمه نعمت، به من ارزان نیتولدم ا

:گفت ادکنانیاو را محکم چنگ زد و فر يبازو یمگ

.یرا انتخاب کن یراه نیگذارم چن یهرگز نم ،یتوان ینه تو نم ـ

هرگز  ییبایدختر ز چیو ه. آن، درست همانند رالف ریبزرگ در ز یاز قدرت ينشانه ا. بود فیپوستش لط چقدر

!پوست را لمس کند نینخواهد توانست ا

:ادامه داد نید

 زیبه نظر من، او سه چ. او باشم شیکش. خواهم کامالً در خدمت خداوند باشم یمن م. باشم شیخواهم کش یمن م ـ

.پابرجا هستم ممیمن در تصم یآسان نخواهد بود ول نیو ا. و اطاعت ییکند، فقر، پارسا یاز بندگان خود طلب م

 یله کرده بود او م شیپاها ریدر آورده بود و ز يکه، او را از پا نیمثل ا. بود بیچشمان مادرش چقدر عج التح

کرد که مادرش به او افتخار خواهد  یتصور م یول. راه فدا کند نیدر ا ز،یدانست که ، مجبور خواهد بود مادرش را ن

در . خواهد کرد دییاو را تأ میکرد، و با شور و شوق تصم واهدخامر استقبال  نیکرد به او گفته بودند که، مادرش از ا

حالت  یکه چشمان خاموش و ب یدر حال. مادرش در حکم مرگ است ياو، برا میکه تصم دید یکه اکنون م یحال

:گفت دانهینا ام ست،ینگر یمادرش را م
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 شیکش کیجز  يگرید زیام ، چمن هرگز و هرگز، نخواسته . آرزو نکرده ام يگرید زیاوه مامان من هرگز چ ـ

.باشم شیکش کی، جز  يگرید زیتوانم چ یباشم من نم

 يها رهیدا مین. ستیپوست بازو، نگر يانگشتانش ، بر رو دیپسرش را رها کرد ، و چشمانش را به اثر سف يبازو او

. سر داد يد کرد و خنده اسر بلن یمگ. شد یم دهیفرو رفته بودند، د قاًیپوست، آنجا که ناخن ها، عم يبر رو یکوچک

که چشمان اشک  یدر حال رد،یکه دوباره توانست سخن از سر بگ یو هنگام. زیتلخ و تمسخرآم ،یعصب يخنده ا

:کرد گفت یآلودش را پاك م

رالف گفته  م،یرفت یم»  زابیسر خ«  يشب که با اسب به سو کی«  يرینظ یب یاست، چه شوخ یآه بله، باورنکردن ـ

«.بودم دهیو من مقصودش را نفهم. سرخ يگل ها بود، خاکستر

اوه چه . شد یداده خواه سایو به کل يتعلق دار سایتو به کل. شد یو دوباره خاکستر خواه یستین شیب يتو خاکستر»

او  م،یساز یهر چه ما م سا،یاست کل نیدشمن زنان، ا نیستمگر، بزرگ تر يسایکل. سایلعنت بر کل.  بایز باست؟یز

« .کند یم رانیو

.کنم یاوه نه، نه، مامان خواهش م ـ

 شیاشک ها. نامفهوم بودند شیکه برا یکرد و سخنان یکه، درك نم یرنج يبرا. کرد هیبه خاطر مادرش گر او

که هرگز  یاز هم اکنون آغاز شده بود و به صورت يفداکار. شد یاش فشرده م نهیبودند، و قلبش، در س يجار

به خاطر مادرش  یچشم بپوشد، حت يکارفدا نیتوانست از ا یهمه، هرگز نم نیبا ا ی، ولتصورش را هم نکرده بود

او را به  یمگ. خواهد بود شتریهر چه انجام آن دشوارتر باشد ارزش آن ب دیو شا. کامل باشد ستیبا یم يفداکار

 یخود خشم و درد شخص ،ستیبا یاو م. بود ختهیکس، اشک نر چیتا آن وقت، به خاطر ه نیانداخته بود و د هیگر

. تحمل کند، بر دوش او بگذارد ییبه تنها ستیبا یرا که خود م یعادالنه نبود، بار مجازات نیا. بردارد انیاش را از م
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که اثر ناخن  یپس در حال. هرگز به خاطر او رنج بکشد ،یستیبا یاش بود ، فرزندش بود و نم یزندگ ییاو روشنا

:کرد گفت یپسرش نوازش م يزورا بر پوست کرك دار با شیها

مسلم است که من به . نیفقط هم يکرد ریتو مرا غافلگ م،یگو یچه م دمیفهم یمتأسفم، من نم. نکن هیگر نید ـ

من فقط تعجب کرده بودم، انتظارش را نداشتم، فقط . توانم نباشم یچطور م. واقعاً خوشحالم. خاطر تو خوشحالم

.يبه من اعالم کرد یطور ناگهان نیتو خبر را هم )نامطمئن سر داد  يخنده ا(  نیهم

چرا با خود تصور کرده بود که، او را نابود کرده . ستیمادرش را نگر دیترد یاو با کم. روشن شدند نید چشمان

:بود، سرشار از عشق و زنده، او را در آغوش گرفت و به خود فشرد و گفت شهیاست؟ چشمان مادرش مانند هم

ات نخواهد بود؟ یث ناراحتکه باع یمطمئن ـ

شود، هرگز،  یشود، ناراحت نم شیخواهد کش یکه فرزندش م نیا دنیهرگز از شن کیمادر کاتول کی ؟یناراحت ـ

.خانه میاوف هوا سرد شده، برو) ناگهان بلند شد . ( ممکن است ریغ

در  یمگ. گرفت يار او جاپشت فرمان نشست و مادرش در کن نید. لندرور آمده بودند کیاسب با  يبه جا آنها

:دیداد، پرس یکه بغضش را فرو م یحال

؟يبه کجا برو یخواه یم ـ

 شتریب. وارد شوم يبه فرقه ا دیاتخاذ کنم شا یقطع میکه تصم یدر هر حال تا هنگام. کیاحتماالً به مدرسه سن پاتر ـ

.ستمیهنوز آن قدرها مطمئن ن یول وندم،یها بپ تیخواهد به ژزون یدلم م

:کرد گفت یرنگ را نگاه م يقهوه ا ياز حشره، علف ها دهیپوش نیماش شهیکه از پشت ش یدر حال یگم

.نیدارم، د يبهتر دهیمن عق ـ

؟یآه راست ـ
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شده،  دهیدرخت بر يبود، و تنه ها یو خم چیمجبور بود حواسش را کامالً بر جاده متمرکز کند، چون جاده پر پ او

.گاه راه را سد کرده بودند

درست است؟ ،ياو را به خاطر دار. کاساریدوبر نالیکارد شیمن تو را به رم خواهم فرستاد، پ ـ

 یم یاگر هزار سال زندگ یحت. مامان، من هرگز او را فراموش نخواهم کرد یبه خاطر داشته باشم؟ چه پرسش ـ

.نداشتم ییآرزو گرید توانستم مانند او شوم یم ياگر روز. کامل است شیکش کیمن او نمونه  يبرا. کردم

:تلخ گفت یبا لحن یمگ

الاقل . دانم که از تو مراقبت خواهد کرد یسپارم چون م یمن تو را به او م یول. است ینسب يزیکمال همواره چ ـ

.من ندیخوشا يبرا

 یبه حد کاف ایآ. ) بر چشمانش، نشست يشاد يناگهان، اضطراب جا(  ؟ییگو یمامان؟ راست م ییگو یراست م ـ

.خواهم داشت يبمانم خرج کمتر ایاگر در استرال م؟یپول دار

.ماند یپول نخواه یگاه ب چیتو ه زیعز کاساریدوبر نالیکارد نیبه لطف هم ـ

.در آشپزخانه او را به جلو راند جلو

.خواهند شد وانهید یآنها از خوشحال. اعالم کن تیخبر را به خدمتکارها و خانم اسم نیبرو ا ـ

استثنائاً پشت  یف. رفت، و وارد سالن شد شیتا خانه بزرگ پ یرا حفظ کند و به آرام شیرد تعادل قدم هاک یسع او

وارد شد هر دو زن سر بلند  یمگ یبعدازظهر بود، وقت يکارش نبود، و با آن مولر سرگرم صحبت و صرف چا زیم

 التیسال گذشته مولرها به طور مرتب، تعط جدهیه در. رخ داده یکه اتفاق مهم افتندیکردند و از حالت چهره اش در

سال  زیمولر در پائ يالد یول. خواهد بود نینچنیکردند که همواره ا یگذرانده بودند و فکر م دایشان را، در دروگ

 دایفوراً به آن نامه نوشته بود و از او دعوت کرده بود که، به دروگ یدرگذشته بود و مگ یناگهان يگذشته به طرز
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کوچک  ياز خانه ها یکیتوانست، در  یخواست م یکمبود جا نبود و اگر دلش م. کند یا آنها زندگو ب دیایب

توانست اجاره  یداد که مجاناً در آنجا بماند ، م یاگر غرورش اجازه نم یو حت. ندیاقامت گز همانان،یمخصوص م

 یمگ. کند ییرایپذ یبه طور دائم ياریبس همانانیمپول وجود داشت، که بتوان با آن از  یچون به اندازه کاف. بپردازد

 ،یشمال نزلندیدر کوئ ییتنها يمولرها را، در آن سال ها ياز محبت ها یتواند اندک یم تیموقع نیکه در ا افت،یدر

کرد، و با  یم ینیبر دوشش سنگ ملهوشیه ،يبدون الد رایز. خوشحال شد اریبس شنهادیپ نیجبران کند و آن از ا

کرده بود که بعد از مرگش ،  تیرا در آنجا به کار گمارده بود و وص يبود ملک را بفروشد و مباشر همه نخواسته نیا

.تعلق دارد نیملک به جاست نیا

:دیپرس آن

؟یچه شده مگ ـ

.انداخت یصندل کی يخود را بر رو یمگ

.کنم، که آتش عدالت دامنم را گرفته یمن احساس م ـ

؟یچ ـ

من حرف شما را باور . روز او را از دست خواهم داد کیکه  دیکرده بود ینیب شیهر دو پ. دیشما حق داشت يهر دو ـ

.درافتد سایتواند، با کل یگاه نم چیزن ه کی یترم ول يقو سایکردم که از کل یمن فکر م. کردم ینم

را دارد  اكیهمان قدرت کن يکه چا ییدراز کرد و گو شیآن را به سو. ختیدخترش ر يبرا يچا یفنجان یف ـ

:گفت

؟يرا سر بکش، چرا او را از دست داده ا نیا ریبگ ـ

.بشود شیخواهد کش یاو م ـ
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 ياو رساند و رو یرا برداشت و لنگان لنگان خود را به صندل شیآن عصا. ختیاش درآم هیبا گر یعصب يا خنده

.او را نوازش کرد ییـ طال یمس يدسته آن نشست و موها

.ستیدرها هم وحشتناك نکه آن ق نیا زمیاوه عز ـ

:دیآن برگشت و پرس يبه سو یف

د؟یدان یرا م نید انیشما جر ـ

:پاسخ داد آن

.وقت است یلیخ ـ

:آرام شد سپس آهسته گفت یمگ

 نکیو ا دمیدزد سایمن رالف را از کل. الوقوع بیمکافات قر. است انیشروع پا نیا ست؟یآن قدرها وحشتناك ن ـ

خواستم  یمن نم د؟یآ یم ادتیاست  يدزد کی نیکه، ا یتو خودت به من گفت. پسرم را. پردازم یآن را م يبها

.یحق داشت شهیتو مثل هم یول. حرفت را قبول کنم

:دیگرفت پرس یکارها را در نظر م یجنبه عمل شهیکه هم یف

وارد شود؟ کیقصد دارد، به مدرسه سن پاتر نید ایآ ـ

:سر داد یعصب يخنده ا یمگ

متعلق به رالف  نیاز د يا مهین. معلوم است. خواهم او را نزد رالف بفرستم یمن م. نخواهد بود  یسادگ نیبه ا ـ

 یمهم تر است، و من م میاز رالف برا نید) شانه باال انداخت . ( پس بگذار سرانجام از آن بهره مند شود. است

.خواهد به رم برود یدانستم که دلش م

است؟ نیکه پدر د دیابه رالف اعتراف کرده  ایآ ـ
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.هرگز. را به او نخواهم گفت نینه و هرگز ا ـ

.نکند یمورد شک نیخود در ا ستیبا یآنها آن قدر به هم شباهت دارند که او م ـ

من فقط پسرم را . دارم یخودم نگاه م يبرد، و من راز خودم را برا یشک نم زیچ چیرالف؟ او هرگز راجع به ه یک ـ

.نه پسر او رافرستم،  ینزد او م

:لب زمزمه کرد ریز آن

.هنوز کارشان با تو تمام نشده باشد دیفکر کن، شا انیبه حسادت خدا یمگ ـ

:دیناله کنان پرس یمگ

اورند؟یتوانند به سرم ب یم ییچه بال گرید ـ

قبل ، کم و  با آن که از سه چهار سال. بر پا کرد يادیاو جار و جنجال ز د،یرس نیکه خبر به گوش جاست یهنگام

.راه را انتخاب خواهد کرد نیهم نیبرده بود که سرانجام د یپ شیب

بود که بر  یخی، به منزله آب  نیجاست يکه برا یهمانند فرودآمدن صاعقه بود، در حال نید میتصم ،یمگ يبرا

به مدرسه رفته  یدنیچون مدت ها با او در س یموضوع را داشت از طرف نیمبهم انتظار ا ياو به طور ختند،یسرش ر

را که مذهب،  یتیاهم نیجاست. گذاشت ینم انیم درگاه با مادرش  چیکرد که ه یرا با او مطرح م یمسائل نیبود، د

 یاو را مجذوب م کیعارفانه مراسم کاتول ينه تنها خدا، بلکه محتوا. دانست یم یبود به خوب افتهی نید یدر زندگ

.کرد

اش، حتماً سرانجام به مذهب  يمعنو يارضاء خواسته ها يآمده بود، برا ایبه دنخانواده پروتستان  کیاو در  اگر

( پروتستان ها آن گونه که کالون  ياز رمز و راز، خدا يو عار هیرایپ یساده و ب يخدا کی. دیگرو یم کیکاتول

Calسیدر فرانسه و سوئ پروتستانمذهب  ياز فرقه ها یکیگذار  هیپا يفرانسو یمذهب نیسیتئور ui nJeam, 
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 دهیداشت که غرق شده در بخورات و عود پوش ازین یمذهب ياو به فضا. مورد قبول او نبود د،ید یم ( 1509-1564

 ينبود که موجود بیعج ایو آ. باشد ینیبا اشعار الت ختهیبا شکوه و آم یقیو امواج موس ییها طال ياز توروبرودر

 نینچنیا نید. و از داشتن آن متأسف بود. کرد یم یتلق ،يص وجودنق کیخود را به عنوان  ییبایز ،چنان باشکوه 

 یفکر م نیجاست. رفت یشد، در خود فرو م یاش م يظاهر ییبایبه ز ياشاره ا نیبود، و به محض آن که کوچک تر

ا ر نیاحساس د نیا یاندک ن،یجاست. آمده بود ایبه دن یتیگونه جذاب چیداد، زشت و بدون ه یم حیکرد که او ترج

داشت که حاالت  یبنا شده بود او را بر آن م ژهیو یخودشناس یحرفه خود او که بر نوع دیکه شا رایکرد، ز یدرك م

.برادرش را بهتر درك کند

به  دیکوش یکند و نم یم ینیبر وجودش سنگ ياو، چون بار ییبایبود که چرا ز نیا د،یفهم یکه او نم يزیچ بالعکس

.ببرد ادیآن را از  یسادگ

به  ایدانست آ یرا نم لشیدل یبرده بود ول یامر پ نیبه ا نیجاست. نداشت یچندان تیاهم نید يو لذت برا شهوت

از نظر  یو مردانگ تیکه با همه جذاب نیا اینفس خود غالب شود،  يخاطر آن بود که او توانسته بود کامالً بر هوا

کرد تا  یم نیسنگ يچون او هر روز ورزش ها .دیرس یداشت؟ حدس اول به نظر درست تر م ییکمبودها یجنس

 ن،ید یجسمان يدانست که خواسته ها یم یاو به خوب. بخوابد ،یبه راحت یو درماندگ یبتواند شب از فرط خستگ

را که مورد توجه او  ییدخترها تینوع و شخص یحت نیکرد و جاست یجنس زن توجه او را جلب م. بود یعیکامالً طب

. نشده بود داریهنوز در او ب ،یهمه، عشق به لذات جسمان نیبا ا. زیمو و شهوت انگ اهیبلند و س دق. شناخت یبودند، م

 یکه او را احاطه م يجو يو نسبت به بو. کرد یگذاشت حس نم یرا که بر آنها دست م ییزهایملموس چ تیاو جذاب

 ءیقابل مقاومت ش ریکه جاذبه غ ییستثنامگر در مواقع ا. تفاوت بود یکرد، و همچنان نسبت به شکل ها و رنگ ها، ب

.کنند، حق انتخاب هم وجود دارد یم یکه زندگ ییآنها يکرد که برا یم داریحس را در او ب نیا
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او آن روز با رم تماس . خود مطلع کند میبه پشت صحنه تئآتر رفته بود تا او را از تصم ن،یجاست دارید يبرا نید

 یکه م يبا وجود. اعالم کند نیخبر را ، زودتر به جاست نیده بود و شادمان بود که االزم را دا باتیگرفته و همه ترت

به  يزیگاه در مورد شور و شوقش به مذهب، چ چیه نیاو قبل از ا. نشان نخواهد داد یخوب يرو نیدانست جاست

 یت صحنه مپش يامشب از راهروها یوقت یول. دانست باعث خشم او خواهد شد یچون م. خواهرش نگفته بود

.خود را پنهان کند يدشوار بود که شاد شیگذشت، برا

:گفت تیبا عصبان نیجاست

یاحمق کیتو واقعاً  ـ

.را گرفته ام ممیمن تصم یول ـ

.ابله ـ

.را عوض نخواهد کرد يزیچ نیا یول. خواهد بگو یجاس هر چه دلت م ـ

.کنم یاست که بتوانم دق دلم را خال نیا يبرا را که من انتخاب کردم یدانم؟ راه یرا نم نیا یکن یفکر م ـ

Elنقش الکتر یوقت. يکار را دار نیوقت ا یصحنه به حد کاف يرو ـ ect re( ) يواقعاً فوق العاده ا ،یکن یم يرا باز 

.جاس

:تند گفت یبا لحن او

؟يبرو کیبه سن پاتر يدار الیخ. خبر، بهتر هم خواهم شد نیا دنیبعد از شن ـ

.کارها را داده است بیمامان ترت. در آنجا منتظرم است کاساریدوبر نالیکارد. روم یم منه به ر ـ

.دور است یلیرم خ نیآه نه، د ـ
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به  یتوان یو با استعدادت م ،يکه تا به حال به دست آورده ا یاتیالاقل تا انگلستان؟ با تجرب ،ییآ یخوب چرا تو نم ـ

.يدر انگلستان استخدام شو یآسان

چشمان . کرد یرا پاك م ششینشسته بود و داشت آرا نهیکه هنوز لباس الکتر، را به تن داشت، جلو آ نیجاست

.شد یم دهیتر د بیعج اه،یو س نینقوش سنگ انیاحاطه شده در م بش،یعج

:لب زمزمه کرد ریز شناك،یاند یسر تکان داد و با حالت یحرفش ، به آرام دییدر تأ او

کوچک  یلیخ میبرا گرید ایاسترال. رمیبگ میکه من هم تصم دهیوقتش رس گرید... توانم یمن م. بله درست است ـ

.انگلستان يبه سو شیپ. قیباشد رف. شده

درست . وجود دارد  یالتیتعط یدر تمام مدارس روحان. دارم ییها یمن مرخص. یمجسم کن یتوان یم ،یآه چه عال ـ

اوه جاس . مییایب دایهم به دروگ یو گاه میو اروپا را بگرد م،یا با هم باشمان ر التیتعط میتوان یما م. مثل دانشگاه ها

.رو به راه خواهد بود زیهمه چ ،یمن باش کیداست که تو نز یکاف. را کرده ام زیمن فکر همه چ

:گفت يبا شاد نیجاست

.بود يگریطور د یزندگ يمن نبود قیها؟ اگر رف. بله ـ

:پاسخ داد يبا لبخند نید

از من دور  ادیدهم ز یم حیمن ترج. یکن یجاس تو واقعاً نگرانم م م،یباش يجد یول. دمیترس یجوابت م نیماز ه ـ

وجدان تو خواهد بود؟ يندا یوگرنه چه کس نم،یتو را بب یتا بتوانم گاه ینباش

د بهتر نشست تا بتوان نیجادوگر، گذشت و بر زم کیو ماسک وحشتناك  ،یونانیکالهخود بزرگ  کی يالبال از

در تئآتر کولودن فقط دو . نباشد گرانیو خودش را کامالً جمع و جور کرد تا مزاحم رفت و آمد د ندیخواهرش را بب
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 انی، در م یاستفاده کند و در راهرو عموم آنهاتوانست از  یهنوز نم نیاختصاص داشت و جاست شگانیاتاق به هنرپ

.وقفه مردم نشسته بود یآمد و شد ب

:از تنفر گفت یحاک یحنبا ل نیجاست

.ازش متنفر بودم دم،یرا د ریپ کاساریدوبر نالیکارد نیکه ا ياز همان لحظه ا ـ

:با اعتراض گفت نید

.ستینه درست ن ـ

.چرا، من از همان لحظه اول از او متنفر بودم ـ

بندم که تو  ین شرط مصحبت کرده ، و م زهایچ یلیاز خ میخاله آن برا. التیبار در تعط کی. ستیطور ن نیا نه،

.یدان یاز آن نم يزیچ

:دیمحتاطانه پرس نیجاست

دانم؟ یرا نم يزیچه چ ـ

 ییالال تیو برا یکرده بود که آروغ بزن يداده و کار ریبا پستانک به تو ش نالیکارد يبوده ا یتو بچه کوچک یوقت ـ

 یوقت یترا بغل کنند ول يصالً دوست نداشته او ا يبوده ا یگفت، تو بچه وحشتناک یخاله آن م. گفته تا خوابت ببرد

.يخوانده بود، تو واقعاً دگرگون شده بود ییالال تیبازوانش برا انیاو تو را گرفته بود و در م

.برو بابا ـ

؟يقدر از او متنفر نیبه عالوه چرا ا. چرا راست است ـ

.زند یرا به هم محالم  دنشیاندازد و د یم ریکرکس پ کی ادیاو مرا به . يطور نیهم ـ
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 شیکش کیمعتقد است که او واقعاً  یپدر وات. هم دوستش داشته ام شهیو هم. دیآ یخوشم م یلیمن که از او خ ـ

.ام دهیو من هم، با او هم عق. است

.است نیجواب من ا. که برو گم شو میگو یمن هم بهت م ـ

!نیجاست ـ

او چشمانش را باال کرد ، سرخ شد و نگاهش . زدند یردند و چرختوقف ک نیدر کنار د ییبایز اریزنانه بس يها ساق

:آرام گفت یانداخت و با لحن گریرا به طرف د

.سالم مارتا ـ

.سالم ـ

 يها شنامهیبود که در نما بایآن قدر ز ینداشت ول ی، استعداد چندان گریبود که به عنوان باز ییبایز اریدختر بس او

 نیکرد و جاست یخود جلب م يرا به سو نیبود ، که د ییبایاو درست همان نوع ز ییبایز. دادند یبه او نقش م يادیز

موها . جذاب بود یلیخ یینمایس يمارتا قدبلند و به قول مجله ها. ودب دهیشن نیرا از دهان د ییبایز نیا فیبارها تعر

را به  شینشست و ساق پا نیستتوالت جا زیبرجسته او کنار م ییها نهیبا س. و پوستش روشن بود اهیو چشمانش س

که به وضوح باعث حواس  يزیچ. شد رهیخ نیبه د زیآم شیستا یبه حرکت درآورد و با نگاه يزیآم کیطرز تحر

 یم ن،یهمانند جاست ینمک و زشت یچطور دختر ب ،یخداوندا چه پسر خوشگل: خود گفت شیپ. بود نید یپرت

گمراه کردن جوان ها  یسال ندارد و قر زدنش نوع جدهیاز ه شتریبحتماً ! خوشگل داشته باشد نیتوانست برادر چن

:خم شد و گفت نیسپس به طرف د. دارد یتیچه اهم یشود؛ ول یمحسوب م

م؟یو صحبت کن میفنجان قهوه بخور کیتا  دییایخواهد با خواهرتان به خانه من ب یدلتان م ـ
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:آرام گفت یآورد، با لحن دیدر چشمانش پد یناگهان، برق يا شهیسر تکان داد، اند یبا حرارت به عالمت نف نیجاست

.يبرو نیبا د دیتوانم، فقط با ینه متشکرم من نم ـ

:تأسف سر تکان داد و گفت یبا کم یبا همان حرارت خواهرش ول زین نید

از وقت ساعت  قهیدق کیفقط  ایآه خدا) به ساعتش انداخت  یحفظ ظاهر نگاه يبرا( توانم  ینم یمتشکرم مارتا ول ـ

؟يکار دار یلیهنوز خ نیمانده، جاست یباق لیشمار پارك اتومب

.قهیده دق باًیتقر ـ

باشد؟. مانم یمنتظرت م رونیپس ب ـ

.مارتا او را دنبال کردند اهیس چشمان

توجه بود؟ یقدر نسبت به من ب نیاما چرا ا. آه او واقعا خوشگل است ـ

:درآورد و با لخند گفت یکرد، شکلک یرا تمام م ششیکه پاك کردن آرا یدر حال نیجاست

.کنم یفکر نم... حاضر خواهد بود ایآیول. دیآ یهم از تو خوشش م یلیخ. اوه نگران نباش ـ

 يطور نیهمه پسر خوشگل ها ا دیآه با. که او هم منحرف است ییبگو یخواه یمبادا م. شود یچرا؟ او را چه م ـ

...نید دکهیآ یاما اصالً به نظر نم. باشند

با آن  بایز امزیلیو تیبه سوئ ینگاه میروز ن کیو اگر . ستیاو منحرف ن. مواظب حرف زدنت باش دختره احمق ـ

.تعادل يبرقرار يبرا... را امزیلیو تیسر سوئ نیکنم و همچن ینازکش بکند، سرش را از تنش جدا م يصدا

داند؟ یم ریپ یدش کمخو يمرا برا دی؟ شا...چرا ست،ین... خوب پس اگر که ـ

اصالً زن ها را از  نینه، د. راحت باشد التیخ. کرد یجلوه نخواه ریهم در نظر مردها، پ یدلم، تو در صد سالگ زیعز ـ

.شود شیخواهد کش یاو م. اش کنار گذاشته یزندگ
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:به عقب انداخت و گفت اهیس سوانیگوشت آلود مارتا از هم باز شد و سرش را با گ دهان

؟يم انداخته ادست ـ

.نه راست است ـ

طور حرام خواهد شد؟ نیهم ،ییبایز نیکه همه ا ییبگو یخواه یم ـ

.طور باشد نیترسم که ا یم ـ

آمد  ادشیو  دیبه تن کش ینازك نخ راهنیپ کی. آورد رونیبه خود داد تا لباس الکتر را از تن ب یو تاب چیپ نیجاست

:سپس ادامه داد. دوستانه بر شانه مارتا زد یتن کرد و دستبه  یژاکت. هوا سرد است رونیکه، در ب

وقت با  چیچون ه. بهتر است یلیطور خ نیباور کن ا. خدا با تو خوب بوده و به تو مغز نداده زم،یناراحت نباش عز ـ

!داشت ینخواه يریدرگ نشیآفر انیخدا

.شوم ریدرگ به دست آوردن برادرت، با آنها يمن حاضرم برا ست،یهم ن يطور نیا ـ

به دست  یباور کن، حت. بود یاز همان شروع بازنده خواه ،یبجنگ یبر ضد احکام اله یتوان یتو که نم. ولش کن ـ

.هم از او آسان تر خواهد بود امزیلیو تیآوردن سوئ

ار از مردم که سرش یآفتاب يکوچه ها انیبه فرودگاه رم آمده و او را از م کانی، از وات نیبردن د يبرا لیاتومب کی

 يمناظر و بناها دنیچسبانده بود و از د شهیاش را به ش ینیاو ب. برد یمقصد م يخوشحال و خندان بودند، به سو

.برد یشناخت لذت م یعکس م يکه فقط از رو یخیتار

.افتخار عهد رنسانس ر،یسن پ يسایو کل... روکوکو،  يقصرها ،یرم يها ستون

به  دیدرخش یبر آن م اقوتی يدستش را که انگشتر ،یاپا ملبس به رنگ ارغوانبار سر نی، ا نالیآنجا کارد در

.بوسه نهاد يزانو زد و بر انگشتر نید. دراز کرد شیسو
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.بگذار نگاهت کنم نیبلند شو د ـ

در چشمان  یتوانستند به راحت یهر دو م.هم اندازه خودش بود، لبخند زد باًیکه تقر يو به مرد بلندقد ستادیا او

 کیبه او، حالت  شتریب ،ياز قدرت معنو يدر هاله ا دهیچیپ نال،یچهره کارد ن،یدر چشمان د. نگاه کنند گریدهم

. پاپ نبودند کیآنها چشمان . سرشار بود قیعم یرمانهمه ، چشمانش از ح نیو با ا. سیقد کیداد تا  یپاپ را م

رتبه  نیفراتر رفته باشد تا بتواند، به چن زیاز رنج ن ،دیاو با یول. بود دهیچقدر رنج کش ،یحالت نیبه چن دنیرس يبرا

 یدانست از آن اوست، تماشا م یرا که نم يپسر کاساریدوبر نالیو کارد. در حد کمال شود یشیو کش ابدیدست  يا

داشت، دلش  یم يپسر زیاگر او ن. بود زشیعز یکه او پسر مگ رایکرد که او را دوست دارد، ز یو احساس م. کرد

کننده و با همان ظرافت و  رهیخ ییبایبا همان قد و قامت، با همان ز. مرد جوان باشد نیا هیواست، درست شبخ یم

 نیا یسالگ جدهیدر ه زیخود او ن ایآ. روحش بود يفاو ص ییبایز ،يظاهر تیمهم تر از جذاب یول. نرمش در رفتار

نه او . چشمانش، گذشت شیاز پ ياش، لحظه ا یطوالن یشمار زندگ یبه خاطر آورد و حوادث ب دیبوده؟ کوش نیچن

 نیاو ا يبرا یرو آورده بود؟ ول سایبه انتخاب خود، به کل قتاًیحق ن،یخاطر بود که د نیبه ا ایآ. گونه نبوده نیهرگز ا

.حرفه را انتخاب نکرده بود نیمطمئناً او به خواسته خود، ا. نبوده، با آن که شور و شوق آن را داشت نیچن

.است ییایتالیمقصودم فراگرفتن زبان ا ؟يرا که از تو خواسته بودم شروع کرده ا يکار ایآ. نید نیبنش ـ

 یم یبه خوب ،یول. ستمیهنوز بر عبارات کامالً مسلط ن یکنم ول انیمقصودم را ب یتوانم، به راحت یبله، من حاال م ـ

مورد، بد  نیکه استعدادم در ا نیمثل ا. تر بوده آسان میچون زبان چهارمم است، آموختنش برا دیشا. توانم بخوانم

.بتوانم با زبان روزمره آشنا شوم ربمانم، بهت ایتالیاگر چند هفته در ا دیشا. ستین

.زبان استعداد دارم يریفراگ يمن هم برا. دارم نیقیبله  ـ

:محجوبانه و با لکنت زبان گفت نید
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.است دیمف یلیبله دانستن زبان خ ـ

را  ياو مرد أتیمشکل بود که در ه شیترساند و ناگهان برا یم یرنگ، شکوهمند و با ابهت، او را کم ینارغوا قامت

 کاساریدوبر نالیکارد. دینورد یرا در م دایدروگ يچموش، محوطه ها انیسوار بر ماد ،يکه با لباس سوار ابدیباز 

:افتاد ینامه مگ ادیکرد، و به  شیخم شد و تماشا

 یاش را به تو م یو خوشبخت شیآسا نیمن تضم يریرا به عهده بگ تشیکنم که مسؤول یهش مرالف ازت خوا»

، به من قول  زیفقط در مورد دو چ. ـ را خواسته اند نیاز من ـ ا ایگو. دهم یام پس م دهیسپارم، و آنچه را که دزد

الً به من قول بده قبل از آن که او او. يگرفته ا رمن مطمئن خواهم شد که، مصلحت او را در نظ بیترت نیبده، و بد

مواظب باش که  ،یو در ثان يراه مطمئن شو نیاز ذوق و استعدادش در ا رد،یگ شیحرفه را در پ نیا شهیهم يبرا

خواهم که او را، به من  یاز تو م د،ییگرا یاو به سست مانیا ياگر روز. شور و شوق، هرگز فروکش نکند نیا

« .سپارم یمنم که او را به تو م نیاو، به من تعلق دارد و ا در وهله اول، نچو. یبرگردان

؟يدار مانیراه ا نیدر ا اقتیواقعاً به اشت ایآ نید ـ

کامالً ـ

چرا؟ ـ

.نمود یم یافتنیدست ن یبیبه طرز عج ن،ید نگاه

او  شیعمرم، کشخواهم خدمتگزار او باشم و به او خدمت کنم و تمام  یمن م. که به خداوند دارم یبه خاطر عشق ـ

.باشم

است؟ ییها ی، مستلزم چه از خود گذشتگ يخدمتگزار نیکه ا یدان یم ایآ ـ

.بله ـ
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چشم  زیو از همه چ یکامالً از آن او باش دیکه تو با. تو و او حائل شود انیم دیهرگز نبا يگریعشق د چیه ـکه

.یبپوش

.بله ـ

.يببر ادیرا از  تیو موجود تیشخص دیمت در بارگاهش تو باو با خد. است بر هر چه که هست یکه اراده او اول ـ

.بله ـ

و به  یدر تصاحب خود نداشته باش زیچ چیو ه ؟يمواجه شو یاو با مرگ، زندان، و گرسنگ يکه اگر الزم باشد برا ـ

،یدهد، ارزش ننه یآنچه که بتواند ، عشق تو را نسبت به او کاست

.بله ـ

؟یکن ید حس مرا در خو ییتوانا نیا ایآ ـ

من به  یول. دانم یمشکل خواهد بود، م اریبس میانسانم، و برا کی زیقبل از هر چ جناب،یانسانم عال کیمن  ـ

.کند ياریراه  نیکنم که مرا در ا یدرگاهش دعا م

نخواهد توانست تو را خوشبخت کند؟ يگرید زیچ چیه ایآ ن؟ید يدار نانیبه خودت اطم قتاًیحق ایآ ـ

.زیچ چیه ـ

کرد؟ یچه خواه يداد دهیعق رییاگر بعدها تغ ـ

:تعجب زده گفت یبا لحن نید

خواهد بود که حتماً در مورد ذوق و استعدادم در  نیباشد، فقط به خاطر ا يا دهیعق رییاگر تغ. کنم یاستعفا م... یول ـ

مهر من هرگز نسبت به او، . کنم یاستعفا م نیبنابرا. وجود نخواهد داشت يگرید لیو دل. راه اشتباه کرده باشم نیا

.خدمت به او انتخاب نکرده ام يرا برا یخواهم دانست که راه درست یکم نخواهد شد ول
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 یراه بازگشت گرید ،يرهبانان، وارد شو نیبه آئ یو به طور رسم یکن ادیکه تو سوگند  یکه از زمان یدان یم ایآ یول ـ

افت؟ی ینخواه تیآزاد يبرا یراه چیل حالت نخواهد شد؛ و هشام ییگونه استعفا چیوجود نخواهد داشت، ه

:با لحن صبورانه گفت نید

.پا بر جا هستم ممیفهمم و بر تصم یم بله

را در خود  ینانیاعتماد و اطم نیاو هرگز چن ایآ. دیداد و آه کش هیاش، تک یصندل یبه پشت کاساریدوبر نالیکارد

.برخوردار بوده است یقدرت نیاو هرگز از چن ایآ. بود افتهی

؟ينماند ایچرا در استرال ؟ییایبه رم ب یخواست یچرا م ؟يچرا نزد من آمد نید ـ

کردم  یمن تصور نم یول. آن را داشتم دنید يآرزو شیچون از مدت ها پ. مادرم فکر کرد که مرا به رم بفرستد ـ

.میپول داشته باش یکه ما به حد کاف

گذاشته؟ انیاو تو را در جر ایعاقل است، آ اریمادرت بس ـ

جناب؟یعال يزیچه چ انیدر جر ـ

وجود دارد؟ رهیهزار ل نیو در حساب پس اندازت هم، چند يدرآمد دار رهیهزار ل 5که تو ساالنه  ـ

.مورد به من نگفته نیدر ا يزینه او هرگز چ ـ

 یدلت م ایآ. یدر رم بمان یاگر بخواه یتوان یو م يپول دار یبه هر حال، تو به حد کاف یکرده ول يکار عاقالنه ا ـ

خواهد؟

.بله ـ

ست؟ینظرت درباره من چ ـ

.دیبخش یتجسم م میدارم برا یواقع شیکش کیرا که من از  يشما تصور ـ
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.در هم رفت کاساریدوبر نالیچهره کارد خطوط

پا  ریرا ز میمن همه سوگندها. فاصله دارم یلی، خ یواقع شیکش کیمن با . ینیطور بب نیمرا ا دیتو نبا ن،ینه د ـ

 يبه بها یعنیوجه ،  نیبه دردناك تر یو مجبور بوده ام آنچه را که انگار، تو از هم اکنون به آن آگاه. گذاشته ام

و فقط پس از . ام یموجود فان کیمن  ز،یکه قبل از هر چ رمیخواستم بپذ یچرا که من نم. رمینقض سوگندم، فرا گ

.شیکش کیآن 

:گفت میمال یبا لحن نید

. گذارد ینم یقیحق شیکش کیبر تصور من از  ،يریتأث نیکوچک تر د،ییگو یکه شما به من م يزیچ جناب،یعال ـ

 ریاحساس، غ یفرد ب کیکامل ،  شیکش کیمقصود من از . دیسخنان مرا درك نکرده ا یکنم که معن یمن حس م

 افتهی یو تعال دهیکه رنج کش نمیب یرا م یدر شما انسان من. ستین یجسمان يو مبرا از ضعف ها و خواسته ها یانسان

روا داشته ام از  ینینبود، واقعاً نه، اگر توه نیهستم؟ قصد من ا يبه نظر شما من موجود خودپسند ایآ. است

دست  يدانم که برا یمن م. کنم انیب یمشکل است که افکارم را به درست میبرا. کنم یبخشش م يحضورتان تقاضا

 یب. را تحمل کرد يشمار یب يسال ها، وقت صرف کرد و رنج ها ستیبا یم ،یقیحق شیکش کی يبه مرتبه  افتنی

.خداوند، غافل ماند ادیلحظه از  کی ،یآن که حت

پاسخ  ییایتالیرا برداشت و به ا یداشت گوش یکه اندك لرزش یبا دست نالیکارد. دیچیزنگ تلفن در اتاق پ يصدا

:داد

 یمیقد یلیاز دوستان خ یکیو ما آن را با . است يموقع صرف چا) برخاست  شیاز جا(  مییآ یراً مبله متشکرم، فو ـ

.است کانیوات یمذهب تیشخص نیبعد از پاپ مقدس، مهم تر شانیا. کرد میمن صرف خواه

.خواهند با تو آشنا شوند یاطالع داده بودم و حاال م شانیورود تو را به ا من
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.جنابیمتشکرم عال ـ

و قطعات چهارگوش منظم  دارهایرا، که درختان بلند و سپ ییبایز يگذشتند و باغ ها ياریبس ياز راهروها آنها،

 يطاق ها ياز جلو. متفاوت بود، پشت سر گذاشتند اریبس دایاز خزه داشت و با دروگ دهیپوش یسنگ يچمن و بناها

کامالً متفاوت با  ییایدن. مناظر شده بود نیا ندیمجذوب د نید. عهد رنسانس گذشتند يپله ها ریو از ز ک،یگوت

.يآن قدر کهن، آن قدر ابد. دایدروگ

که در جوار  نیمرمر يوارد شدند، و از پله ها. دندیتا به قصر رس مودندیراه پ یربع ساعت ع،یسر يبا گام ها آنها،

.رفتندو گرانبها، قرار گرفته بود، باال  رینظ یب شمیاز پارچه ابر دهیپوش يوارهاید

 سم،یبدنش به خاطر ابتال به رمات. ورکزه اکنون شصت و شش ساله بود یتیکون يد نالیاسکاربانزا، کارد ویتوریو

از  ياش که گربه ا یگربه کنون. دیرس یبه نظر م شهیو زنده تر از هم ارتریهوش ینمود، ول یخشک و خموده م یاندک

Natنژاد روس بود، و اسمش ناتاشا acha( )  ،يتوانست برا یکه نم یاو در حال. کرد یخرخر م ش،یوزان يروبود 

چشمانش از . شان دعوت کرد کیگشاده با اشاره سر، آنها را به نزد يبا لبخند زد،یبرخ ياز جا همانش،یاستقبال از م

 رهینخست باز و بعد دوباره کوچک شدند و بر صورت مرد جوان خ. رفت لیاون نیصورت د يچهره رالف به سو

اش رفت و با  نهیس يبه سو ،یدستش ناخودآگاهانه به حالت تدافع اورد،یکه نتوانست طاقت ب ییگو سسپ. دندمان

.ماند رهیخ کاسار،یدوبر نالیبه بدل جوان کارد رت،یدهان گشاده از ح

گرفت  یانگشتان م انیکردن نبضش، در م دایپ يکه مچ دست الغر او را برا یدر حال کاسار،یدوبر نالیکارد

:دیضطربانه پرسم

حال تان خوب است؟ ایآ. ویتوریو ـ

.دینیبنش د،ینیبنش. ستین یمهم زیچ. درد زودگذر کیفقط . بله معلوم است ـ
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 شانیا نید. من است زیاز دوستان عز یکیاو پسر . کنم یرا خدمت تان معرف لیاون نیابتدا ، د دیاجازه بده ـ

.ورکزه هستند یتیکون يد نالیکارد جنابیعال

که بر دست او خم  يسر بور يورکزه از باال یتیکون يد نالیکارد. فشرد يلبانش را بر حلقه انگشتر. زانو زد نید

احساس  یشد و بعد در خود آرامش قیسابقه در خطوط چهره اش دق یب یو با دقت. شده بود، چهره رالف را جست

که آن  یکه ممکن است، کسان دهیفکرش هم نرس بهو مسلماً » را به او نگفته است  قتیگاه حق چیه یپس مگ« کرد، 

.کینزد يشاوندیخو کی یول. البته نه رابطه پدر و فرزند. ابندیآن دو ب نیب يرابطه ا نندیب یدو را با هم م

بود؟ هرگز حالت چهره اش را به دقت نگاه نکرده بود و هرگز  دهیرا ند شیاو هرگز راه رفتن خو ایرالف، آ چارهیب

نشده بود؟ قیبرد، دق یچپش را باال م يوص که ابروبه طرز بخص

.داشت یدر حق شان روا م میعظ یگرداندن انسان ها لطف نایکه خداوند گاه با ناب قتاًیحق

و خودتان را  دیبشو شیکش دیدار میمرد جوان، شما تصم بیترت نیبد. آماده خواهد شد يبه زود يچا. دینیبنش ـ

د؟یقرار داده ا رکاسایدوبر نالیکارد تیتحت حما

.جنابیبله عال ـ

پسرم  یول. متوجه شما نخواهد بود يخطر چی، ه کاساریدوبر نالیدر کنار کارد. است ستهیشا اریانتخاب شما بس ـ

به خاطر غربت است؟ نیا ایآ. دیرس یبه نظر م یعصب یکم

به لبخند رالف،  هیآن قدر شب یول ،تشیاز جذاب یبدون آگاه دیشا. زد یلبخند زد، همان گونه که رالف لبخند م نید

.نشست ی، بر دل فرسوده او م يکه اثرش همانند خنجر
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 یمن حت رم،یقرار بگ ریطور تحت تأث نیها ا نالیمن انتظار نداشتم که در برابر کارد. من واقعاً ممنون و خجلم ـ

 جنابیرا، در حضور عال ير صرف چاافتخا ای د،یایبه فرودگاه ب نجا،یآوردن من به ا يبرا یکردم که کس یتصور نم

.داشته باشم

.يهم چا نیآه ا. منتظره است ریغ نیبله ا ـ

و انگشتش به قصد  دییپا یکرد، م یها را جا به جا م یخواهر مقدس را که فنجان و نعلبک یبا خوشحال نگاهش

.را بردارد باال برد يخواست قور یاعتراض به حرکت رالف که م

د؟یخور یم یتان را با چ يچا نید. کنم یم يخانه را باز ين نقش کدبانوبار م نیا. آه نه ـ

:با شتاب جواب داد او

.میرا بگو نیقصد نداشتم ا جناب،یعال دیمرا ببخش) سپس سرخ شد . ( مثل رالف ـ

:گفت رالف

و  نیرا به عنوان د رگیبار، همد نیما اول. نخواهند شد ریورکزه از شما دلگ یتیکون يد نالیکارد ستیاصالً مهم ن ـ

.میشناس یرا م گریبهتر همد یلیخ ،يطور نیو ا. میرالف شناخته ا

و رالف  نیبه همان د یدهم که به طور خصوص یم حیمن ترج یول. است يتازه ا زیدر روابط ما چ فاتیتشر تیرعا

و؟یتوریو ستیطور ن نیا ند،یب یدر آن نم یبیع زین جنابیعال. میاکتفا کن

به صحبت تان درباره داشتن دوستان صاحب  میبرگرد یول. کوچک موافقم يم با به کار بردن اسم هابله من ه ـ

.مقام
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 تیمیو صم یدوست نیا د،یداخل شو م،یریگ یدر نظر م تانیکه برا يکه مقرر شد، شما به مدرسه ا یهنگام پسرم

متوسل به  گرانیبار در جواب د هر دیبا رایخواهد گشت، ز ياسباب زحمت و گرفتار تانیشما با رالف، برا

.ودخسته کننده و مالل آور خواهد ب اریامر بس نیو ا دیمفصل بشو حاتیتوض

اش، برق  ییطال يزد و دندان ها يلبخند. ( میمتوسل شو زیمصلحت آم یدهد که به دروغ یاجازه م سایکل یگاه

 يو به جا میپا بگذار ریرا ز قتیشده، حقبار هم که  کی يکه برا نمیب یمصلحت همه، من صالح م يو برا) زدند 

کند، موضوع  یاشکال و ناراحت دیرالف با شما و خانواده تان، که ممکن است تول یدرباره رابطه دوست حیتوض

.میکن یرا مطرح م يشاوندیخو

.میده یرا خاتمه م هیو قض زیعز نیشماست د ییدا کاساریدوبر نالیگفت که، کارد میبه همه خواه ما

:ادامه داد زیمحبت آم یورکزه با لحن یتیکون يد نالیکارد. به خود گرفت میخورد و رالف حالت تسل کهی نید

مصلحت  يدارند و گاه مجبورند برا ییضعف ها زیپسرم، آنها ن. دیکه از مقامات بزرگ سرخورده نشو دوارمیام ـ

گاه  چیکنم که ه یفکر نم نمیب یر که من مآن طو یبود، ول خواهدیشما درس يبرا نیا. شان ، به دروغ متوسل شوند

در واقع من فقط . میهست يا دهیورز يها پلماتیها د نالیاردکه ما ک دیبدان دیهمه، شما با نیبا ا. دیاز آن استفاده کن

شما . رواج دارد یمذهب ریهمانند مدارس غ ز،ین یدر مدارس مذهب نهیچون حسادت و ک. به فکر شما هستم پسرم

که مردم بدانند،  نیا یول. دیکن یاحساس ناراحت یتصور کنند رالف برادر مادرتان است کم گرانیکه د نیاز ا دیشا

و در  میباالخره ما همه انسان هست. شما خواهد شد يبرا یسبب ناراحت شتریب د،یبا او ندار يشاوندیگونه خو چیه هک

.سر و کارمان با انسان ها است گرید يهم مثل جاها طیمح نیا

.حرکت ماند یسپس خم شد و به قصد نوازش گربه، دستش را دراز کرد و ب. سر فرود آورد نید

.جنابیتوانم؟ من عاشق گربه هستم عال یم ـ
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.اما وفادار و مهربان جا باز کند ر،یدل فرسوده و پ نیاو در ا يحرکت برا نیتوانست بهتر از ا ینم زیچ چیه

طور  نیاو واقعاً دله و پر خور است ا. کند یم ینیمن سنگ يبر زانو یکماعتراف کنم که کم کم وزنش  دیبله با ـ

.دیبرو به سراغ نسل جد. نید يناتاشا؟ برو پهلو ستین

 یشمال مکرهیبه ن ،یجنوب مکرهیاز ن ن،ید یبه همان آسان ادش،یو بار ز هیممکن بود که با تمام اثاث ریغ نیجاست يبرا

دو ماه از اقامت . محله باتول گاردن را ترك کرد یتأسف چیه یاو ب د،یرس انیبه پافصل تئآتر، در کولودن  یوقت. برود

:از لباس، کاغذ و جعبه، غرولندکنان گفت یانبوه انیم راحاطه شده د نیجاست. گذشت یبرادرش در رم م

!همه خرت و پرت انبار کنم نیچطور توانسته ام ا ایخدا ـ

:را به او نشان داد و گفت ییظرفشو میس يمحتو ي، جعبه اکه در آنجا زانو زده بود یاز محل یمگ

؟يتختت چپانده ا ریرا ز نیچرا ا ـ

:گلگون دخترش از هم باز شد و گفت چهره

Deviنیخانم دو زیکردم که سگ عز یشد؟ من فکر م دایباالخره پ یاوه چه شانس ـ ne( ) بود  یمدت ده،یآن را بلع

کردم، با او  ینم داشانیکه پ ییظرفشو يها میه و جرأت نداشتم راجع به سکرد دایپ یمنحوس بتیه دمید یکه م

 یبلعد و با لحن یباشد م دنیرا که قابل جو يزیاو هر چ. باشد دهیکردم که آن سگ آن را بلع یصحبت کنم فکر م

:اضافه کرد زیتفکر آم

.کرد ی، که مرگش مرا تا آخر عمر سوگوار م میتوانم بگو یهمه نم نیبا ا ـ

:کرد و گفت يخنده ا یمگ

صرف کرده  تیکه برا یبعد از آن همه وقت) تخت انداخت  يمختلف رو اءیاز اش یکوه انیجعبه را به م( آه جاس،  ـ

.یستیماها ن يتو واقعاً باعث سربلند م،یبده ادیرا به تو  بیتا نظافت و نظم و ترت م،یا
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توانم  یم یدانم که با کشت یمن م ؟يببر دایها را به دروگ میس نیا یخواه یم ایآ. دیوقت خودتان را تلف کرده ا ـ

.باشد ابیدر لندن نا ییظرفشو میکنم که س یتصور نم یهر چقدر بار بخواهم، با خود ببرم ول

:آن ، کلمه خانم د نوشته شده بود، گذاشت و گفت يکه رو ییکارتون مقوا کیجعبه را برداشت و آن را در  یمگ

نظافت  يکند برا دایپ يگریاگر او بخواهد دوباره مستأجر د. میبده نیتر باشد آنها را به خانم دوکنم به یفکر م ـ

.خواهد داشت اجیآپارتمانش به آن احت

 یم دهیآنها د يآشپزخانه تلنبار شده بود که ته مانده خشک غذاها بر رو زیم يآن سو ف،یکث ياز ظرف ها یانبوه

.شد

؟ییرا بشو تیکه بشقاب ها دیرس یبه فکرت م یگاه ایجاس آ ـ

:از ندامت نداشت گفت یگونه نشان چیکه ه یبا حالت نیجاست

.بگذارم شیآنها ر يو فقط بلدم رو میشو یکه من هرگز آنها را نم دیگو یم نید ـ

؟ییشو یچرا آنها را بعد از استفاده فوراً نم. یرا کوتاه کن شانیاول موها ست،یبا یخب پس م ـ

و به عالوه، چون معموالً بعد از نصفه شب : خودم را تا آشپزخانه بکشانم گر،یبار د کیشوم  یکه مجبور م نیا يبرا ـ

.دیآ یدر راهرو چندان خوشش نم میپا يصدا دنیکس از شن چیه. خورم یغذا م

:شده گفت میتسل یبا لحن یمگ

.دهم یآنها را م يشوشست و  بیبرم و خودم ترت یم نییبده، من آنها را پا یکارتون خال کی ـ

گرفته بود، در  میهمه تصم نیبا ا یدر انتظارش خواهد بود، ول زیزد که چه چ یحدس م یدنیقبل از آمدن به س او

و هر بار . کمک کند نیبه جاست يبتواند در کار یافتاد، که کس یبه ندرت اتفاق م. به دخترش کمک کند یاسباب کش
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طور  تی، استثنائاً وضع يمسائل خانه دار يبرا یشده بود ول مانیت آخر پشکار دست زده بود، دس نیبه ا یکه مگ

.دینما ياریکند، او را  دایاحمق را پ کیآن که حالت  یو ب یتوانست به خوب یبود، و او م يگرید

و به  آمده بود، سوار شدند یلیبا آن از گ یکه مگ یلیو مادرش در اتومب نیجاست. اثاث تمام شد يبسته بند باالخره

.به راه افتادند ،یمحل اقامت مگ ا،یهتل استرال يسو

:داد، غرولندکنان گفت یاتاق آن آپارتمان هتل، قرار م نیکه چمدانش را در دوم یدر حال نیجاست

 يهتل واقعاً در جا نیا. دیآوالون بخر ای چیخانه در پالم ب کی د،یریبگ میخواست که شماها تصم یچقدر دلم م ـ

 دیخر دیشا... پنجره اش شنا کند ریدارد که آدم بتواند درست ز یشده، فکرش را بکن چه لذت واقع یمزخرف

.دیخارج شو شتریب یلیآپارتمان باعث شود که از گ

 ن،ید متیبار خاطر عز کیاقامت داشته ام،  نجایهفت سال فقط دو بار در ا یندارم و ط یدنیدر س يمن شخصاً کار ـ

.میکرد یهرگز از آن استفاده نم م،یداشت نجایدر ا ياگر هم خانه ا. بار هم به خاطر تو نیو ا

.ییگو یچرند م ـ

چرا؟ ـ

.کند یم وانهیملک، باالخره مرا د نیا. وجود دارد ای، در دن یلعنت يدایهم جز آن دروگ يگرید زیکه، چ نیا يبرا ـ

.يبرگرد ادیخواهد آمد که تو هم دلت بخواهد به دروگ يمطمئن باش روز نیجاست ـ

.یرا داشت دیام نیهم هم نیتو در مورد د ـ

:برداشت و گفت زیم يرا از رو فشیآن که به دخترش نگاه کند، ک یب یمگ. حکمفرما شد یسکوت

Germaniشده، خانم ژرمن روشه رمانید ـ eRocher( ) تیها راهنیپ یخواه یساعت دو منتظرمان است اگر م 

.یکن عجله دیبه موقع حاضر شوند، با
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:لبخندزنان گفت نیجاست

!است یجالب وهیچه ش ،یکه، مرا ساکت کن نیا يبرا ـ

رفتند تماشا  یآنها رژه م يسر به هوا را که با ادا و اطوار از جلو يدر سالن خانم روشه، نشسته بودند و مانکن ها آنها

:دیپرس نیاز جاست یناگهان مگ. کردند یم

از خانم  ریمن در باتول گاردن غ ؟یکن ینم یرا هم به من معرف تیاز دوست ها یکی یچطور است که تو حت ،یجاس ـ

.دمینفر آدم ند کی ن،یدو

ست؟ینظر تو چ د،یآ یبه نظرم قشنگ م ینارنج راهنیآن پ... هستند یآنها خجالت... اوه

.يبگرد يخاکستر يرنگ ها يتو شتریبهتر است ب... تو ينه با رنگ موها ـ

را  یدرست حالت موش يبا رنگ خاکستر. دیآ یجور در م م،یهم با موها یلیخ یکه رنگ نارنجنه به نظر خودم  ـ

نظر  دیات تجد قهیدر سل یکم. کثافت و متعفن است يخاکستر. آن را لت و پار کرده باشد يکنم که گربه ا یم دایپ

.کن

رنگ  نیبا ا ایاکتفا کنند،  ،يزمرد و سبز يو خاکستر اهیو س دیسف يبه رنگ ها ستند،یمجبور ن گریها د ییموحنا

.است ایکتوریخاکستر گل ها؟ واقعاً مال عهد ملکه و ست؟یاسمش چ. يکه تو آن قدر به آن عالقه دار یوحشتناک

:جواب داد زیمحبت آم یبا لحن یگرداند، غرولندکنان ول یدخترش بر م يرا به سو شیکه رو یدر حال یمگ

.است نیبله اسمش هم ـ

:ننهاد، و سرانجام گفت یمادرش در مورد رنگ ها ، وقع حیداً به نصااب نیجاست

و آن کت و دامن  يآن لباس قرمز، و بنفش گلدار و سبز خزه ا ،ینارنج راهنیآن پ. را گرفته ام ممیمن تصم ـ

.دارم یرا بر م یشراب
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کرد؟ ستیبا یچه م نیهمانند جاست يبا دختر. ختیدر هم آم یو خنده مگ خشم

Hiایماالیه یکشت mal aya( ) و کم ارتفاع که در  یمیقد یکشت کی. آماده حرکت بود نگیسه روز بعد از بندر دارل

.دادند یکردن م یساخته شده بود که مردم به خود فرصت زندگ یرفت و در زمان یم شیپ يبه کند ایآب در انیم

:گفت دیخند یکه م یدر حال نیجاست

کردم خسته کننده  یسفر آن قدرها هم که فکر م. میدار کیدر قسمت درجه  تسیگروه فوتبال کیما  ،یچه عال ـ

.رندینظ یواقعاً ب کنانیباز نیاز ا یبعض. نخواهد بود

.یکن یسفر م کیکه به اصرار من در قسمت درجه  یستیمتأسف ن گریپس د ـ

.نه دیشا ـ

:برنده گفت یبا لحن یمگ

.يطور بوده ا نیهم شهیو هم يمرا در آور ظیغ يکه تو اصرار دار نیمثل ا. نیجاست ـ

. گذاشت، از دست داده بود یم ،یکه او آن را به حساب قدرنشناس نیاش را در برابر رفتار جاست يخونسرد گرید او

:گفت ریاست و با تغ نیغمگ ییجدا نیلحظات، تظاهر کند که از ا نیتوانست در ا یاعجوبه الاقل م نیا

.يرینظ یب یدر گستاخ لجباز کله شق تو واقعاً ـ

،  یانیاسکله پا يکه مردم را به سو یملوانان يسر برگرداند و وانمود کرد که تماشا. پاسخ نداد نیآن لحظه جاست در

را به هم فشرد تا از لرزش لبانش  شیاز سخنان مادرش، توجهش را جلب کرده، و دندان ها شتریخواندند، ب یفرا م

:گفت یاو برگرداند و با شادمان يسو بهر لب آورد و صورتش را درخشان ب يلبخند. کند يریجلوگ

را از پدرم ،  نیا يگفته ا شهیهمان طور که هم م،یکه هست میما همان.  ستیمهم ن یول. کنم یم تیدانم که عصبان یم ـ

 انیبه م یکو سب ییبا احساس رها یرا در آغوش گرفتند، و پس از آن ، مگ گریهمد انهیآنها ناش. به ارث برده ام
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کنار عرشه  يرفت و به نرده فلز یکشت یبه عرشه فوقان ن،یجاست. رفتند، روانه شد یکه به طرف اسکله م یتیجمع

اسکله مادرش را در لباس و  يتر از او، رو نییپا یلیخ. در دستش بود یاز کاغذ رنگ ،یچیمارپ ينوارها. داد هیتک

بان چشمانش کرد و او  هیو دستش را سا ستادیشد، ا کیمجاز نزدمشاهده کرد که به محل  یو صورت يکاله خاکستر

و . شود یم کینزد یداد که او به مرز پنجاه سالگ صیشد تشخ یفاصله، م نیاز ا یبود که حت بیعج. ستینگر ار

و سپس . هم دست تکان دادند يبرا يآنها لحظه ا. سن از هم اکنون در طرز راه رفتن و رفتارش مشخص بود نیا

.ردیشد ته آن را بگ وفقم یاو پرتاب کرد، و مگ يرا به سو یکاغذ رنگ ينوارها نیاول نیجاست

 یگروه از نوازندگان ن کی. و سپس، باد آنها را با خود برد دندیدر هوا چرخ یو زرد و نارنج یقرمز و آب ينوارها

 یرا در هوا تکان م یرقیکه ب یمواج، در حال یشطرنج يگروه فوتبال آمده بودند و با لباس ها عتیلبک، به مشا

دور عرشه هجوم  يمسافران به کناره ها. ارائه دادند را»  دهیحاال وقت آن رس« : از آهنگ يتازه ا يدادند، اجرا

 ده،یاسکله ، صدها نفر گردن کش يو بر رو. شان را در دست داشتند یرنگ يآورده بودند و خم شده و نوك کاغذها

کشف  يجوان بودند و برا شتر،یکه ب ییچهره ها. شده بودند رهیم دوردست ها بودند، خکه عاز زشانیو بر چهره عز

 یو کار م دندیگز یدر آنجا، اقامت م یمدت دیآنها شا. بودند اریرهسپار آن د ایدن يتازه تمدن در آن سو يزهایچ

.گشتند یهرگز باز نم گرید ایگشتند، و  یهم پس از دو سال باز م دیکردند، و شا

خم  يبلند شده و شانه ها يآفتاب، سرها. دیچیپ یگزنده در فضا م يباد. انباشته بود ينقره ا ياز ابرها یآب مانآس

 یسپس ناگهان، گودال. داد یم وندیرا به اسکله پ یرنگارنگ، کشت نیکاغذ ينوارها ریکرد و زنج یشده را داغ م

بار،  کیبه  یرنگ يپر شد، و هزاران نوار کاغذ ادیو فر هیگر يفضا از صدا. آمد دیاسکله پد يها هیو پا یکشت انیم

انداخته بود  اریش یجان فرو افتادند و سطح آب را که حرکت کشت یو سپس ب دندیدر هوا چرخ يپاره شدند، لحظه ا

آنها را به سطح آب رانده بود، غرق  یکه حرکت کشت ا،یپرتقال و جانوران در يپوست ها انیو در م. پوشاندند
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از اسکله  گریکه ، د یتا زمان ستادیا شیداده بود، لجوجانه سر جا هیعرشه تک وارهیهمان طور که به د نیجاست .دشدن

پل  ریرا به ز ایماالیه یکش ها، کشت دكی. نمانده بود يبر جا يزیرنگ، چ یصورت زیجز چند خط و نقطه ر ینشان

 ستیبا یو م. آب درخشان، در آفتاب سوق دادند لزال انیجر ي، کشاندند و از آنجا آن را به سو یدنیبزرگ س

 یبه خانه باز م يمسافران چه روز نیبرسند و ا ایدن يبروند تا به آن سو شیپ ایبر سطح در ل،یدوازده هزار ما

کامالً  یدو طرز زندگ رایز. دو قاره تعلق نداشتند نیاز ا یکیهرگز کامالً به  گریماندند، د یدر اروپا م ایگشتند، 

.را شناخته بودند تاومتف

نداشت که  میاو اصالً تصم. است بندهیجالب و فر اریدر لندن بس یمتوجه شد که با داشتن امکانات، زندگ نیجاست

Earlارل کورت یفالکت بار را، در حوال یزندگ کی sCourt( ) یبود که اهال یاسم» دره کانگوروها « . شروع کند 

اقامت در خانه جوانان، کار . در آن محله اقامت داشتند ياریبس يها ییایاستراللندن به آن محل داده بودند چرا که 

سرد و  یکوچک اتاق يدر کنار بخار دنیها، و لرز مارستانیدر دفاتر و مدارس و ب ز،یناچ يمزد يکردن در ازا

 )نگتونیله کنزراحت در مح یاو آپارتمان. اصالً جالب نبود نیجاست يبرا نیآنها بود که ا یزندگ نیمرطوب، ا

Kensi ngt on Niچیتزبرینا کینزد ( yht sbri dge( ) د،یمطبوع ، اجاره کرد و در گروه کال هی، مجهز به تهو 

Clهام، رابرتز نیدالت ydeDal t i nham_Robert s( ) دست و پا کرد یخود شغل يبرا.

 ا،یتالیفرانسه و ا انیاز م ،یه در آن سفر طوالنک نیاو با قطار، عازم رم شد و بعدها، از فکر ا د،یتابستان فرا رس یوقت

خواست به  یخالصه شده بود که م ییزهایهمه فکر و ذکرش به چ. دیخند یبود، به خود م دهید یکم يزهایچه چ

.نگذارد تهرا ناگف يزیو همه کوشش اش آن بود که چ. دیبگو نید

همه  نینکرده بود و با ا یبود؟ او چندان تفاوت نید ادهستیا ستگاهیا يمرد بلند قد و موبور که در کنار سکو نیا ایآ

صدا  يرا که آماده بود برا يادیاو فر. تعلق نداشت ن،یجاست يایبه دن گریشده بود که د لیتبد يا گانهیکه به ب ییگو
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. شا کندجا بجا شد تا بهتر بتواند برادرش را تما یاش کم یدر صندل واز گلو برآورد، در خود خفه کرد،  ن،یکردن د

 یبا چشمان آب ،یشتاب و اضطراب چیه یب نید. بود، توقف کرد ستادهیکه او ا ییچون، قطار چند متر دورتر از جا

اوضاع  کردنبرادرش و باز گو  دارید يکه او، برا یاقیتمام آن شور و اشت ایآ. کرد یآرامش، کوپه ها را نگاه م

خدا . خواست راجع به گذشته، با او حرف بزند یدلش نم گرید دیطرفه بود؟ بله، شا کی يزیداشت، چ دا،یدروگ

همان قدر دور، که . کرد که ، از او دور باشد یم جابیاش ا یو طرز زندگ. برادر کوچکش نبود گریاو د. لعنتش کند

دارد؟ یچه احساس کنواخت،ی یزندگ عتو چهار سا ستیب ن،یآه د. بود یم دایاگر در دروگ

:و قبل از آن که او متوجهش شود، گفت ستادیساند، پشت او اخودش را به او ر نیجاست

قال بگذارمت، ها؟ يکرد یفکر م ـ

:گفت یکرد و با مهربان شیبرگشت، دستش را گرفت و لبخندزنان، تماشا نید

.کله پوك احمق ـ

شدند،  یم خارج ستگاهیانداخت و همان طور که از ا شیرا برداشت و دستش را به دور بازو نشیسنگ يها چمدان

:زمزمه کنان گفت

.واقعاً خوشحالم دنتیاز د ـ

اسپورت بود و به  لیعاشق اتومب شهیهم نید. قرمزش سوار شود ( )Lagondaياو کمک کرد تا به الگوندا به

.داشت اریها را در اخت لیاتومب نیاز ا یکیاش را گرفته بود ، همواره  نامهیکه گواه نیمحض ا

:خنده کنان گفت نیجاست

که من در  یدان یچون م. یدر نظر گرفته باش میبرا یخوشگل يکه جا دوارمیام. نیتو، خوشحالم د دنیمن هم از د ـ

.شوم یزندان ر،یگله بز پ کی انیدر م کان،یسلول وات کیخواهد در  یکردم و اصالً دلم نم ینم یشوخ مینامه ها
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محل  کینزد یونیاتاق در پانس کیمن . رندیپذ ینم کانیوات، در هر حال تو را در  بیو عج یطانیش سوانیگ نیبا ا ـ

به عالوه در  ستین ینگران يجا یتنها باش یوقت نیزنند و بنابرا یهم حرف م یسیآنجا انگل. سکونتم اجاره کرده ام

.صحبت کند یسیکرد، که انگل دایرا پ یشود کس یم شهیرم هم

من . راحت باشد التیاما به هر حال خ. ر زبان استعداد داشته باشمخواست مثل تو، د یدلم م یلیمن خ ن،یبا وجود ا ـ

.آورم یهستم و از معماها هم خوب سر در م یدلقک خوب

 ای م،یبرو ایبه فرانسه و اسپان میتوان یاست؟ ما م یچقدر عال یمجسم کن یتوان یم. یدارم جاس یلیمن دو ماه تعط ـ

.نمیرا بب دایخواهد دوباره دروگ یدلم م یلیکه خ میبگو دیبا. دایبه دروگ یحت

کرد،  یم تیرم، هدا نیآمد و شد سنگ انیرا از م لیکه اتومب شیبایز يبرگشت و به دست ها نید يواقعاً؟ به سو ـ

.ستینگر

.در لندن واقعاً جالب است یزندگ. تنگ نشده دایدروگ يمن که ابداً دلم برا ـ

.دارند یتو چه ارزش يو مامان ، برا دایه دروگدانم ک یمن م. زمیعز یگولم بزن یتوان ینم ـ

.جفت کرد، و پاسخ نداد شیزانو يرا رو شیدست ها نیجاست

:دیپرس نید دند،یبه مقصد رس یوقت

با تو هستند  ییآنها مشتاق آشنا ؟یرا با چند تن از دوستان من صرف کن يندارد اگر امروز بعد از ظهر چا یاشکال ـ

.دعوت را رد کنم نیشود نتوانستم ا یشروع ممن از فردا  یو چون مرخص

است که  یعیطب. آوردم یتو به دوستانم، سرت را به درد م یمن با معرف میاگر در لندن بود. دارد یاحمق چه اشکال ـ

. شباهت دارند زیشوم که بدانم دوستان تو، در مدرسه به چه چ یخوشحال م یلیمن خ. یطور رفتار کن نیتو هم هم

!شان را قر بزنم یکی انمتو یچون نم. چندان سرگرم کننده نخواهد بود که، نیگو ا
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سنگ فرش  يدو درخت زار و نزار البه ال. انداخت دانیوسط م زیبه باغچه حزن انگ ینگاه. شد کیبه پنجره نزد او

 ییبایاز ز یشانن چیه یب سا،یکل یگچ واریاز د یقرار داشت و قسمت زیها سر بر آورده بودند و در پناه شان، سه م

.بود دایپ ،یبخصوص يمعمار

.نید ـ

.بله ـ

.کنم یخوب هم درك م. کنم یمن تو را درك م ـ

.خواست که مامان هم باالخره درك کند یدلم م) لبخندش محو شد ( دانم  یبله م ـ

نگران  یول ستین نیفهمد که موضوع ابداً ا یو نم. يکند که تو او را ول کرده ا یاو احساس م. مامان فرق دارد ـ

.باالخره قبول خواهد کرد ينباش روز

:و گفت دیخند نید

را  يمن هرگز چنان وسوسه ا. یکن یکه امروز بعدازظهر مالقات شان م ستندیدوستان من ن نیدر واقع ا. دوارمیام ـ

دانم  یتو دعوت کرده م ، از کاساریدوبر نالیبلکه کارد. آنها يتو و نه برا ينه برا. آورم یشماها به وجود نم يبرا

.یرفتار کن یکه با او به گرم یقول بده دیبا یول. دیآ یکه چندان از او خوشت نم

:گرفت و گفت دنیتاب نیبار در چشمان جاست طنتیش ينور

.دیشوند، خواهم بوس یمن دراز م يرا که به سو ییدهم و همه انگشترها یبهت قول م ـ

.يدر حضورش واقعاً خجلت زده ام کرد... بودم یاز دستت عصبان یلین خآن روز م د؟یآ یم ادتیاوه هنوز  ـ

نا پاك تر از  یلیخ يزهایو چ. کرده ام ینظر کل دیاز آن موقع به بعد، من در مورد مسأله بهداشت تجد یدان یم ـ

رتش پر جوش و صو. کردم یم يباز شینما کیاواخر، با او در  نیرا که ا یمثالً مرد جوان. ام دهیرا بوس يانگشتر
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.  دیکش شیبه موها یاو دست( امکان دارد  زیهر چ. بوسمو نه بار او را ب ستیب ستیبا یزد و من م یدائم آروغ م

وقت دارم لباسم را عوض کنم؟ ایآ) نگاه کرد  نهیخودش را در آ

.یخوب یلیهم خ يطور نیاوه هم ـ

هم هستند؟ يگریکسان د ایآ ـ

که پوست تنه شان در حال  یو درختان. را گرم کند دانی، که بتواند باغچه کهنه وسط متر از آن بود  نییپا دیخورش

.دیبه خود لرز نیجاست. داشتند يماریجدا شدن بود، حالت خسته و ب

.ورکزه هم آنجا خواهد بود یتیکون يد نالیکارد ـ

:نام به گوشش آشنا بود، چشمانش گشاد شد و گفت نیا

؟یکن یسطح باال معاشرت م اوه تو واقعاً با مردم ـ

.آن را داشته باشم یستگیکنم شا یم یبله و سع ـ

گذارند؟ یچرخ م يهستند، که چوب ال یکه کسان ییبگو یخواه یم ایآ ـ

.ندارد يبا معاشران من کار یکنم و کس یمعاشرت کنم ، من هرگز به آن فکر نم یبا چه کسان ستینه واقعاً مهم ن ـ

از  یبعض یزنان، در زندگ یهودگیاش، به ب یبار در زندگ نیاول يبرا نیجاست. سرخ يدر ردا یمجلل و مردان سالن

 ییگونه جا چیه شخدمت،یقدم گذاشته بود که عنصر زنانه جز به عنوان راهبه ، پ ییایاو به دن. برد یم یمردان پ

که به واسطه مسافرت کامالً چروك  بود، به تن داشت دهیرا که در قطار پوش یتونیاو هنوز کت و دامن سبز ز. نداشت

داد که چرا او را وادار  یفحش م نیداشت، در دلش به د یقرمز و نرم قدم بر م یقال يکه رو یدر حال. شده بود

.کند ضینکرده بود، لباسش را تعو
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و استقبال از ا یو به گرم »یپدر اشراف کی افهیدرست ق ،ییبایچه مرد ز« بلند شد  شیاز جا کاساریدوبر نالیکارد

.کرد

.زیعز نیجاست

برد و در  شیروز مالقات شان را به خاطر دارد، پ نیداد، هنوز اول یکه نشان م یرا با حالت يبه انگشتر نیدست مز او

:و ادامه داد افت،ی یآن را نم ییپرداخت، که گو يزیچ يچهره دختر جوان به جست و جو

.دیستین هیشما اصالً به مادرتان شب ـ

 يگریبلند شد و لبخندش حالت د. فروتنانه بر لب آورد يبوسه نهاد، لبخند يبر انگشتر ن،یزانو زده بر زم نیجاست

.به خود گرفت

شود،  یصحنه م يبه هر حال، رو یول. بود یم دیمف یلیخ میبرا ،ییبایکه من انتخاب کرده ام، ز ینه، در واقع با شغل ـ

 یم هیاست که از خودمان و هنرمان ما يزیدارد ، چ تیآنچه اهم. تسین یمهم زیچ ییبایز قتیدر حق. درستش کرد

.میرا مجاب کن انیتماشاچ میتا بتوان. میگذار

و گره  ریپ یکه دست يا ياو جلو رفت و بر انگشتر گریبار د. دیبه گوش رس مکتین کیاز  یخنده خشک يصدا

نگاه  نیاو افتاد، و شگفت آن که در ا اهیس کرد بوسه زد ، و در همان حال نگاهش به چشمان یم نیخورده را مز

احساس  یول. بود دهیرا هم به زحمت شن نامش یبود و حت دهیکه تا به حال ند یکس ياو، برا يبرا يمهر د،ید يمهر

. حس کرده بود یاز آن نداشت که در پانزده سالگ شتریب يعالقه ا کاساریاو نسبت به رالف دوبر. بود یواقع

.کرد یدلگرمش م رمردیپ نیا داریبرعکس، د

:داد ، به او گفت یرا در کنار خود، نشان م یکه مبل یورکزه در حال یتیکون نالیکارد

.زمیفرزند عز دینیبنش ـ
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صاحبش، چمباتمه زده بود،  یزانوان ارغوان يکه رو يـ خاکستر یگربه آب يکه دستش را به سو یدر حال نیجاست

:کرد، گفت یدراز م

.در خوشگل استچق ،یشیسالم پ ـ

.یلیبله خ ـ

ست؟یاسمش چ ـ

.ناتاشا ـ

.داخل شد يمرد. نبود يخبر يچا زیبر خالف انتظار از م یباز شد ول در

شد،  یقرمز وارد م يبا ردا گرید یکیاگر  ده،یکت و شلوار پوش یکی نیخدا را شکر که ا:با خودش گفت نیجاست

.دادم ینعره سر م ،یگاو وحش کیمثل  گریمن د

که جسارتش را  یدر حال نیجاست. در تن داشت یمذهب ریاگر لباس غ ینبود حت یمعمول یشخص آدم نیا یول

را به آنجا ممنوع کرده  يورود افراد عاد ستیبا یم کانیوات یداخل نیخود فکر کرد قوان شیپ افتی یباز م یاندک

 اریبس يباالتنه ا. داد یاقعاً بود، خپله تر نشان مپهنش، او را از آنچه و يشانه ها یمرد چندان کوتاه قد نبود ول. باشد

را  لیاز گور يزیچ. دراز بود نیپشم چ کی يهمانند بازوها ش،یداشت و دست ها ریسر ش یبه بزرگ يبزرگ و سر

مانست، که  یم یطرز راه رفتنش به کس. دیرس یبه نظر م اریهوش اریوصف بس نیو با ا. کرد یدر خاطر آدم زنده م

گر چه . کند مالیهم پا دیو شا. قابل تصور، به دست آورد ریغ يتواند به سهولت و تند یدلش بخواهد م اهر چه ر

 يموها یگندمگون داشت ول یاو پوست. با ظرافت، مالحظه و تحمل. انجام ندهد لیکار را بدون دل نیممکن بود ا

 يشود، به رشته ها یتصور کرد که م وانبتاگر . یبه همان محکم باًیو تقر. پرپشتش درست به رنگ پشم فوالد بود

.داد یو تاب منظم چیپ يفلز
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:بغل دستش را، به او نشان داد و گفت گرید یورکزه صندل یتیکون يد نالیکارد

( .گفت یسخن م یسیاو همچنان، به زبان انگل. ( دیدیدرست، به موقع رس نریرا ـ

:برگشت و گفت نیبه طرف جاست النیو بلند شد کارد دیاش را بوس يکه مرد انگشتر یهنگام

با  نری، را»  میهارتها نگیل نریهر را« کنم؛  یرا، به شما معرف زمیعز اریدوست بس کیخواهم  یم زمیفرزند عز ـ

.دیآشنا شو ن،یخواهر د نیجاست

دورتر  یداد و اندک لیخشک به او تحو يلبخند. کوفت نیرا به زم شیپاشنه پا ،یسر فرود آورد و به طور رسم مرد،

 یمیقد یکه نشان از عادت یبه راحت ن،یمشاهده کرد که د یبخصوص وقت. دینفس کش یبه راحت نیجاست. نشست

توانست به  یکه او م یتا وقت. او نشست يانداخت و رو به رو کاساریدوبر نالیکنار کارد یداشت خود را بر صندل

و ! سرخ شانیاتاق و کش نیحال ا نیبا ا. راه خواهد بودرو به  زیشناسد و دوست دارد، نگاه کند، همه چ یکه م یکس

 ي، برا نیحضور د یحت گرید. آورد یداشت کفرش را در م واشی واشیرنگ،  یتونیز يمرد، با رنگ و رو نیحاال، ا

به پهلو خم  نیبنابرا. کرد ینداشت، احساس حقارت م یمردان، راه نیکه به جمع ا نیاو از ا. نبود یآرامشش کاف

.کند یورکزه حرکات او را، نگاه م یتیکون يد نالیدوباره به نوازش گربه پرداخت و متوجه بود که کارد شد و

:دیپرس نیجاست

از نر بودن ندارد؟ یگربه هم احساس نیا ایآ ـ

.البته ـ

 یه احساساست که هر گون یکاف یطیمح نیفقط اقامت در چن. دیفکر افتاده ا نیپرسم چطور به ا یاز خودم م! البته ـ

.را در وجود انسان، بخشکاند

:کرد، به سرعت جواب داد یم حیتفر یلیورکزه که خ یتیکون يد نالیکارد
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.میا دهی، کامالً خشک یکه از نظر حس میما مردان هست نیا. زمیبالعکس عز ـ

.جنابیعال ستمین دهیعرض کنم که من با شما هم عق دیاجازه بده ـ

کند؟ یم یطور عصب نیرا اما شما  يایدن ن،یبنابرا ـ

تماشاست،  يبرا یجالب اریمحل بس نجایا. جنابیکنم عال یحس م يادیز یکه خودم را کم م،یتوانم بگو یم راستش

.بگذرانم نجایام را در ا یاما من هرگز قادر نخواهم بود ، زندگ

چون . کرد دیبه ما عادت خواه شما یول. باشد ندیشما چندان خوشا يبرا دارید نیشک دارم که ا یفهمم و حت یم ـ

.دییایما ب داریبه د شتریب دوارمیکه ام

:گفت يزد، و با لحن تند يلبخند نیجاست

و از هم . کند انیمن طغ يها یشود که زشت یباعث م نیا. که مواظب رفتار و حرکاتم باشم، متنفرم نیمن از ا ـ

.قرار داده ام يو را در چه محظورتوانم احساس کنم که ا یم ن،یاکنون، بدون نگاه کردن به د

:شد گفت ینم دهیدر او د تیاز عصبان يکه اثر نید

است که  یبا او کاف ییارویچون در رو. دیچقدر طول خواهد کش ن،یجاست يکه آرامش ظاهر دمیپرس یاز خودم م ـ

مثل او  ياهرهم هست که از داشتن خو نیهم يبرا. تا باطن سرکشش، ظاهر شود دیبتراش یلعابش را، اندک

مبلش را چرخاند تا  میهرهارتها. کنم یم نیاو را تحس يها یاما سرکش ستمین یمن خودم آدم سرکش. خوشحالم

 یزن، خسته شده بود ب يآشنا نایکه از بو وانیبود و ح دهیاز نوازش گربه دست کش نیجاست. ندیرا بهتر بب نیجاست

او . چسباند میو خودش را به هرهارتها دیلغز يزانوان خاکستر يوزانوان قرمز، به ر ياز رو زد،یبرخ يآن که از جا

.گربه پرداخت و گربه چنان خرخر به راه انداخت که سبب خنده همه شد نوازشبه  رومندشیبا دست ن

:دست انداختن خودش بود گفت متیبه ق یشوخ نیاگر ا یکردن بود، حت یکه همواره اهل شوخ نیجاست
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.دیا ببخشکنم حضور مر یخواهش م ـ

:پاسخ داد میهرهارتها

.چرخد یسرعت م نیبه هم شهیموتور او هم ـ

بدون لهجه  باًیکرد، تقر یصحبت م یسیانگل یاو به خوب. آورد یدر چهره اش به وجود م یشگرف راتییتغ ،يشاد

.گرداند یم یها، حرف را کم ییکایامر وهیبه ش یول

 ختنیبود که ر میهرهارتها نیآن که ، ا بیآورده شد و عج يچا بند،ایشان را باز  يکه آنها حالت جد نیاز ا قبل

دوستانه تر بود  ،یبار، نگاهش از نگاه لحظه معرف نیدراز کرد و ا نیجاست يبه سو یاو فنجان. را به عهده گرفت يچا

:و به او گفت

 کیشود، دور  یائل را ماز مس یلیموقع استراحت روزانه است و خ نیبهتر ،يها، ساعت صرف چا یسیانگل يبرا ـ

و . دینوش میساعت دو و پنج و ن نیشود آن را ب یکه م نیا يبرا دیدرست است؟ شا. ، حل و فصل کرد يفنجان چا

.آورد یم یگفت و گو تشنگ

صحبت ها . در گفت و گو شرکت نداشت نیبا آن که جاست. بر گفته او بود یکه اثبات ییساعت متعاقب آن ، گو مین

 یهر کدام از آنها، با چنان دقت. زد یدور م يبد پاپ، و جنگ سرد و سرانجام رکود اقتصاد یع مزاجدر اطراف وض

 یحت. ابدیآنان را در ينقطه نظرها دیکرد و کوش برا ، به خود جل نیداد، که توجه جاست یکرد و گوش م یصحبت م

متوجه شد که سه  نیداشت و جاست با جرات در بحث شرکت د،یرس یم گانهیو ب بیقدر به نظرش عج نیکه ا نید

بود که آنها از آن  يزیبه خاطر آن چ ایآ. دهند یسخنان او را گوش م يزیمرد مسن تر، با تواضع و دقت تعجب انگ

 ایسوختند؟ آ یبه آن م افتنیدست  يکردند، و در آرزو یم نیرا در وجود او تحس ییواقعاً تقوا ایآ ؟بودند بینص یب
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همه  نینمودند و با ا یمتفاوت م گریاز همد نسانیکه ا يبود؟ سه مرد ابیگرانبها و کم نیچننیتقدس و تقوا ا نیا

:تقاطعانه گف یبا لحن میهرهارتها. با هم داشتند يشترینقاط مشترك ب

.کنم یتوانم خواهرتان را تا هتلش ، همراه یمن م دیمراسم اعتراف را انجام ده دیاگر شما قصد دار ن،ید ـ

در،  رونیب. رود یم نییپا نیمرمر ياز پله ها کل،یه يمرد تنومند و قو نیکه همراه ا دیگهان خودش را دنا ن،یجاست

 اهیمرسدس بنز س لیاتومب کی يدرخشش زردگونه غروب آفتاب رم، او دست بر شانه اش گذاشت و او را به سو

 ل،یکه به دنبال او، در اتومب یدر حال میتهاهرهار. کردشد و در را باز  ادهیاز آن پ يراننده ا. کرد ییبزرگ، راهنما

:گرفت، گفت یم يجا

و خسته به نظر  جیگ یلیشما خ. گرفتار است يگرید يجا نید. دیشب اقامت تان را در رم، تنها باش نیاول دیشما نبا ـ

.همراهتان باشد یبهتر است، کس نیو بنابرا دیرس یم

.میهرهارتها د،یکن یذار مبه من واگ یرسد که شما حق انتخاب ینظر نم به

.دیصدا کن نریدهم مرا را یم حیمن ترج ـ

.دیباش يبرجسته ا تیشخص ست،یبا یمجلل راننده، م لیاتومب نیشما با داشتن چن ـ

.خواهم بود يانتخاب شوم آدم مهم تر ،یدولت آلمان غرب يجمهور سیبه عنوان رئ یوقت ـ

.دیکنم که تا به حال انتخاب نشده ا یتعجب م ـ

.جوانم یلیدختر من هنوز خ ـ

واقعاً ؟ ـ

. و چروك ندارد نیرنگش، چ یتونینگاهش کرد و مشاهده کرد که پوست ز يشتریبه پهلو برگشت و با دقت ب او

.شد ینم دهیاز پوست شل و شکسته د يو در اطراف چشمان گود رفته اش ، اثر د،یرس یپوستش به نظر جوان م



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٦٨

بوده اند و چاق هستم  دیطور سف نیهم یمن از سن شانزده سالگ يموها یول. دارم دیسف يمن چاق هستم و موها ـ

.سال دارم کیو  یام، من فقط س دهیکش یکه، در گذشته گرسنگ نیا يبرا

:آورد گفت یدر م شیرا از پا شیکه کفش ها یدر حال نیجاست

.ساله ام کیو  ستیب ،ییج شکوفامن در او. دیهست ریمن باز هم پ يبرا یکنم ول یحرف تان را باور م ـ

:لبخندزنان پاسخ داد او

.دیاعجوبه هست کیشما واقعاً  ـ

مطمئن  اد،یز دیکلمه دار نیکه هر کدام شما، از ابراز ا يفقط من از تصور. دیگو یرا م نیمادرم هم هم. امکان دارد ـ

.کنم یخواهش م دییپس مقصودتان را بگو.  ستمین

گفت؟ تانیحال نظرش را برا مادرتان ، تا به ایآ ـ

.ناراحت و خجل خواهد شد ،یاگر از او بپرسم مسلماً به طور وحشتناک ـ

د؟یکه ممکن است مرا هم ناراحت کن دیکن یفکر نم ـ

شما  یبتواند باعث ناراحت زیچ چیکنم که ه یفکر نم نیبنابرا. میهرهارتها دیاعجوبه هست کیبه گمان من، شما هم  ـ

.شود

:، تکرار کرد شیدندان ها نیاز ب او

است که  یاعجوبه شخص کیبه نظر من . کنم یشما معن يکلمه را برا نیکنم ، ا یم یسع لیاون زهیباشد دوش ـ

 یکند که م یدر خود حس م یو آنچنان قدرت ندیب یباالتر م گرانیاندازد، خود را از د یرا به وحشت م گرانید

هم  یو بند اخالق دیگونه ق چیاالصول ه یلع یرا مغلوب کند، چنان آدم او ستیکس جز خدا، قادر ن چیانگارد، ه

.ندارد
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:معترضانه گفت او

 نیخموده شده ام؛ چون خواهر د اتیبار وجدان و اخالق ریمن در ز. درست وصف خود شماست نیا ست،یممکن ن ـ

.هستم

.دیبه او ندار یشباهت چیاما ه ـ

.باعث تأسف است شتریب گرید نیا ـ

.دیآ یشما جور در نم تیچهره او با شخص ـ

.ساختم یخودم م يبرا يگرید تیاگر چهره او را داشتم حتماً شخص یول. حق با شماست ـ

 یم د،یرا بپوش تانیکفش ها. مرغ اینه؟ تخم مرغ . دارد دیآ یکه ابتدا به وجود م يزیبه آن چ یبستگ زیهمه چ ـ

.میقدم بزن میرو

 اتیها، ف کلتیموتورس. بود تیها مملو از جمع ابانینهادند، خ یو هر جا قدم م. دیرس یگرم بود و شب فرا م هوا

در  زند،یگر یقورباغه که از خطر م یهمانند مست ،يموتور يکوچک قراضه و پر سر و صدا، سه چرخه ها يها

داده  قلیو ص دهیآن را سائ يسنگ فرش ها نکه گذشت زما یاطیسرانجام او در کنار ح. بودند ریها سراز ابانیخ

:کرد و گفت ییکه آنجا بود، راهنما یرستوران يرا به سو نیبود، توقف کرد و جاست

.دیبده حیآزاد را ترج يکه، هوا نیمگر ا ـ

.ندارد یفرق چیآن، ه نیب ایداخل، خارج  م،یبرا د،یبه من غذا بده دیخواه یبا در نظر گرفتن آن که م ـ

ش بدهم؟شما سفار يبرا دیده یاجازه م ـ

.همچنان مبارزه جو بودند یآنها خسته ول. زدند یکم رنگ برق چشمان
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مرا  قهیسل دیتوان یگذشته، چطور م نیاز ا. کنم نیاقتدار ابر مردانه شما را چندان تحس نیکنم که ا یمن تصور نم ـ

.دیدر مورد غذا بدان

:زمزمه کنان گفت او

شما فراهم خواهد  تیرضا. راحت باشد التانیخ دیدوست دار يزیچچه  دییصورت، به من بگو نیخوب در ا اریبس ـ

گوشت گوساله؟ ؟یماه. شد

Scampiییایخوراك در ینوع(  یپاته، چند دانه اسکامپ کیمن . مییآ یصلح و صفا؟ باشد با هم راه م ـ s  کیو  (

Salمبوکایبشقاب بزرگ سالت t i mbocca( ) ییایتالیا یبستن یعنو( کاساتا  کیدسر هم  يخواهم و برا یم

Cassat a Cappacciییایتالیقهوه ا ریش ینوع(  نویکاپوچ کیو بعدش هم  ( no حاال خودتان دستور آن را  . (

:گفت یاو همچنان با خوش خلق. دیبده

.بهتان بزنم یلیس کی یستیبا یم ـ

 یصحبت م یرا به خوب ییایتالیزبان ا. سفارش داد شخدمتیدهد، به پ يرییغذا را بدون آن که در آن تغ صورت

.کرد

خواست، وقت را با صحبت از دست  یآنقدر گرسنه بود که نم رایدر تمام مدت شام، ساکت مانده بود ز نیجاست

:دیبدهد، و هنگام صرف قهوه از او پرس

ستم؟ین هیبه او شب زیچ چیواقعاً در ه ایآ. میبا هم ندار یگونه شباهت چیه نیکه من و د دیکرد یشما ادعا م ـ

جا به جا کرد، تا بهتر  یصندل يخودش را هم روشن کرد و خود را رو گاریروشن کرد و س شیبرا يگاریس نریرا

 نالیکارد. به خاطر آورد شیدر چند ماه خو ن،یمالقاتش را با د نیشود و در همان حال، اول قیبتواند، در او دق
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 نیبود که ا دهیشباهت فوق العاده شده بود و سپس شن در همان لحظه متوجه. چهل سال جوان تر یول کاسار،یدوبر

.و خواهرزاده هستند ییدو دا

تر به حالت ها مربوط است، تا خطوط چهره بخصوص در اطراف چشم ها  شیپ ن،یوجود دارد و ا ییبله، شباهت ها ـ

.دیندار یشباهت نالیخودتان، کارد ییبه دا ن،یهمه، شما مانند د نیبا ا. و دهان

نال؟یام، کارد ییدا ـ

.طور گفته بودند نیمن مطمئنم که به من ا ست،یشما ن ییدا کاساریدوبر نالیمگر کارد ـ

بودم،  امدهین ایکه من هنوز به دن یاو فقط زمان.با ما ندارد يشاوندیگونه خو چینه خدا را شکر، او ه ر؟یکرکس پ نیا ـ

.انواده، برقرار کردبا خ يشهر ما بود و از همان وقت روابط دوستانه ا شیکش

. انگار صد سال شده بود ،ینمود و ده سال فاصله سن یخسته م یلیبا همه هوش سرشارش خ چاره،یکوچک ب دختر

. شود يارویرو قیخواست با حقا یکودك بود که نم کیکرد بله او درست مثل  یم یتلق یاو را همانند کودک نریرا

 یکرد، در هم م یآزمندانه، از آن مراقبت م ورودش ساخته بود و آن طخ يرا که او برا ییایاوضاع دن نیکه ا رایز

موضوع  کباره،ینه  یو مهارت، ول یبه آهستگ ستیبا یرا جبران کند؟ م شیخطا ستیبا یچطور م نریرا. ختیر

.دهد رییصحبت را، تغ

:گفت يعاد یبا لحن پس

...است که لیدل نیپس به ا. کند یرا روشن م زهایچ یلیخ نیا ـ

که چه؟ ـ

 يشتریشباهت ب... و  يقد، رنگ، استخوان بند. شود یخالصه م یکل يزهایفقط در چ ن،یو د نالیکه شباهت کارد ـ

.وجود ندارد
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:با آرامش پاسخ داد نیجاست

.شباهت داشته نالیبه کارد یلیگفت که پدر ما، خ یمادربزرگم، م. آه ـ

د؟یا دهیگاه پدرتان را ند چیشما ه ـ

لطفاً ) کرد شخدمتیبه پ ياشاره ا( از هم جدا شدند  ن،یمادرم و او ، قبل از تولد د. ام دهیعکسش را هم ند ینه، حت ـ

.دیاوریب میبرا گرید ينویکاپوچ کی

.شما سفارش بدهم يمن برا د،یاقالً بگذار. دیشما واقعاً جسور هست نیآه جاست ـ

که دائماً به من  نیا يبرا ستمین يگریفکر کنم و محتاج کس د یینه، البته که نه، من خودم کامالً قادرم به تنها ـ

.خواهم یخواهم و چه وقت آن را م یکه چه م دیبگو

.گفت یم نیاست که د يزیچ نیا. دیسرکش را کشف کن... و دیلعاب را بتراش ـ

 یدوست دارم هر طور ممن . زارمیکه مرا لوس کنند و مواظبم باشند، چقدر ب نیاز ا دیآه اگر بدان. حق با اوست ـ

ندارم و  تیانتظار لطف و حما یمن از کس. کنند نییتع فیمن تکل يخواهد که برا یخواهم رفتار کنم، و اصالً دلم نم

.کنم یرا هم نم یمالحظه کس

:پاسخ داد یبه خشک او

به  یبه آلمان( سشن بار آورده هرت ریناپذ یطور سرکش ، و آشت نیشما را ا زیچه چ نمیبب دییبگو نم،یب یبله م ـ

علتش خانواده است؟ ای؟آ (Herzchenدلم است زیعز يمعنا

.دیفهم قاًیدر خانواده ما تعداد زنان کمتر از آن است که، بشود علت آن را دق. دانم ینم م،یصادقانه بگو ـ

.تنها پسر است ن،یبه جز در نسل شما، د ـ
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او با تمام . پدرم را ترك کرده و پس از آن هم نخواسته ازدواج کندبه خاطر آن است که، مادرم،  دیشا نیا یبله ول ـ

.داشته باشد یموفق ییزناشو یآرزو داشت که زندگ شهیو هم! کدبانو است کیوجودش 

به شما شباهت دارد؟ ایآ ـ

.کنم یفکر نم ـ

د؟یرا دوست دار گریهمد ـ

دخترش را  ایکه آ دیپرس یاز او م یکس یادرش، وقتدرست همانند م. لبخند زد يا نهیک چیبدون ه( مامان و من؟  ـ

 کیفقط  دیشا. ما هست نیب يزیچ یول. میرا دوست داشته باش گریکه همد ستمیمطمئن ن یلیخ) دوست دارد 

 یصحبت م ن،یکه او، همان طور که با د تمآرزو داش شهیمن هم)  دییگرا یرگینگاهش به ت( باشد  یخون یوابستگ

. از ما دو نفر است یکی ریمسلماً تقص یول. برادرم، با او داشته باشم یبه همان خوب ی، و روابطکند با من حرف بزند

.بهتر است یلیچون او از من خ. من باشم یمقصر اصل دیشا

 میتوانم بگو یکه م يزیتنها چ. کنم دییرا تأ تانیتوانم، صحت و سقم گفته ها ینم نیشناسم و بنابرا یمن او را نم ـ

 نیا یدر شما عوض شود، حت زیچ چیخواست، ه یقبول دارم و دلم نم د،یکه من شما را همان طور که هستاست  نیا

.مسخره يو لجباز یسرکش

درست است؟. ندارم یشباهت نیمن واقعاً به د. ام ستهیرفتار ناشا نیبخصوص پس از ا د،یآه شما واقعاً لطف دار ـ

.دجهان، شباهت ندار نیکس، در ا چیبه ه نید ـ

تعلق ندارد؟ ایدن نیکه او، به ا دییبگو دیخواه یم ـ
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است که  يزیهستم و مذهب تنها چ کیمن کاتول) شمع قرار گرفت  فیبه جلو خم شد و در پرتو ضع(  دیبله شا ـ

مسائل  یکه معتقدم که درباره بعض رایز. حرف بزنم نیمن دوست ندارم از د. نکرده است انتیگاه به من خ چیه

.دارند يادیز وتاو تفا دیو مذهب، با عقا یبرداشت شما از زندگ. صحبت کردشود  ینم

.شده بود رهیبه او خ يبا کنجکاو نیجاست

 عتیاز طب گری، د مانیبا شما بگذارم، که ما در صحبت ها يخواهم قرار یم. شماست لیهر طور م. نریقبول است را ـ

.مینزن یو مذهب، حرف نید

.او رخ داده بود یدر زندگ ياریحوادث بس کاسار،یبا رالف دوبر م،یهارتها نگیمورل نریرا مالقات نیهنگام نخست از

 یمجروح، ب. جنگ را در آنجا گذراند هیلشکر او را به جبهه شرق فرستاده بودند و او بق دار،ید نیهفته پس از ا کی

 یم افتیسرباز  کیر هر صد متر آن، و محروم، که تنها د فیآنچنان ضع يدفاع، بدون اسلحه و تدارکات در جبهه ا

و چهره رالف . زیهراس انگ يسرما کیدشت و  کی رهگذاشت، خاط یو جنگ، تنها دو خاطره در ذهن او باق. شد

...طانیخدا و ش ،ییبایوحشت و ز. کاساریدوبر

هر لحظه  ،یعدفا لهیوس چیه یوحشتناك بود ب یزده و روحش، دست خوش تالطم خی باًیکه بدنش، تقر یدر حال او

کردند، بدون چتر نجات بر توده  یکم، پرواز م اریکه در ارتفاع بس ییماهایمنتظر بود که سربازان روس، از هواپ

کند،  یدعا م زیدانست به خاطر چه چ ینم یول. دخوان یلب دعا م ریکوفت و ز یاش م نهیبر س ندیبرف ها فرود آ

 فیتخف يبرا ایآلمان،  ر،یسن پ يسایروح، رالف مرد کل يس ها، بقاتفنگش، فرار از دست رو يکردن گلوله برا دایپ

.دردش

هدف داشت  کیاو تنها . کردند ینیسربازان، در جبهه لهستان شروع به عقب نش ری، او همراه سا1945بهار سال  در

 ینجات دیام گری، دافتاد یچون اگر به دست روس ها م. ها بود ییکایامر ایها  یسیانگل یبه منطقه اشغال دنیو آن رس
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و خود را به مقامات  دیدزد ییرا خاك کرد و لباس ها نشیآهن بیدو صل. مدارکش را پاره کرد وآنها را سوزاند. نبود

مدت . فرستادند کیخانمان، به بلژ یاردوگاه مخصوص افراد ب کیاو را به . کرد یدر مرز دانمارك معرف ،یسیانگل

ده ها  بهتوانستند  یدرمانده ، م يها یسیبود که انگل ییتنها غذا نیکرد و ا یندگسال، آنجا، با نان و جوشانده ز کی

بردند که آزاد کردن آن  یتا آن که آنها، سرانجام پ. آنها را به عهده گرفته بودند تیبدهند که، مسؤول یهزار کسان

.بدبختها، از هر لحاظ به صالح آنها بود

Ostدر بند اوستند یکشت کی. او را در محظور قرار دهند بار، مسؤوالن اردوگاه خواسته بودند دو ende( )  منتظر

و در عوض . بردند یم دیوطن جد نیشد و او را مجاناً به ا یمدارك الزم به او داده م. مهاجر ببرد ایاسترال يبود تا برا

 ياز کار اجبار. خودش را داشت یزندگ اریو بعد از آن اخت. ا کار کندیدولت استرال يمدت دو سال، برا ست،یبا یاو م

 ریتوانسته بود از ز یدر هر دو فرصت، او با چرب زبان یول. داشت یم افتیمعادل کارش، در ینبود و او حقوق يخبر

تبار بود ، به  یلمانکه آ نیبه وطنش عالقه داشت و از ا ینفرت داشت، ول تلریاو از ه. کند یشانه خال شنهادات،یپ نیا

به نظر او، آلمان خانه او بود، و سه سال تمام فکر بازگشت به آنجا، ذهنش را به خود . نبود نیمگوجه خجل و شر چیه

دشوار  اریبس شیدانست، برا یزبان آن را هم نم یکه حت گر،ید يفکر رفتن به کشورها گریمشغول داشته بود و د

اش،  ییو تنها دارا افتیآخن  يهادر کوچه  ب،یدر ج یشاه کیرا بدون  خود، 1947بود سرانجام در اوائل سال 

 ینم گریاو و روحش، توانسته بودند زنده بمانند و د. اش بود یبه زندگ دنیسر و سامان بخش يبرا ن،یاراده آهن

درباره  یقاتیشروع به کار کرد و به تحق کیدر شرکت گروند. باز گردد یفقر و بدبخت کیتار يایخواست، به دن

. افتیدست  ياریبس يها دهیاو به ا قات،یتحق نی، با رادارها شناخته بود، پرداخت با ا ییکه آن را با آشنا کیالکترون

 یزن وهیبازار پرداخت و سپس با ب یسر باز زد و خود، به شخصه به بررس ک،یاز فروش آنها به شرکت گروند یول
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پخته تر از  اریبود که بس هوش او سبب شده. بود، ازدواج کرد بردهاز شوهرش به ارث  يوسازیراد هیکه دو آتل

.کرد یبه مردان جوان و فعال، عرضه م ،يشماریب التیسنش باشد، و آلمان بعد از جنگ، امکانات و تسه

Annelزهایرا ، به زنش انل يساز ویراد يکارگاه ها متیاو دو برابر ق 1951سال  در i se( ) پرداخت و  میهارتها

بالمانع بود و پس از  سایبود، طالقش از نظر کل يازدواج محضر کیو فقط جون ازدواج ا. اش را به دست آورد يآزاد

متحمل شده بود، روح و  هیزده جبهه روس خی زیانگ شتوح تیکه مرد جوان، در موقع یرنج. ازدواج نکرد گریآن د

 يستعدادهارا در وجودش کشته بود و در عوض ا متیهر گونه نرمش و مال یرا در او نابود نکرده بودول یشور زندگ

تواند  یاز دست دادن ندارد، م يرا برا يزیکه چ يمرد.  تیپشتکار و قاطع ،یزهوشیت. او را شکوفا کرده بود گرید

 یبود که او دائماً با خود تکرار م يزیبه هر حال چ نیا. تواند او را برنجاند ینم زیچ چیبه دست آورد و ه زیچهمه 

همانند رالف  زیاو ن. داشت يادیمالقات کرده بود شباهت ز کانیدر وات 1943که در سال  یشیدر واقع او به کش.کرد

لحظه هم او را از  کی یفکر، حت نیا یول. کند یعمل نم یتدانست که به درس یکار م کیانجام  نیدر ح کاسار،یدوبر

.به دست آورد ،یشکنجه روح یرنج، و نوع يرا ، در ازا تشیشد که موفق یسبب م نیداشت و ا یانجام آن باز نم

 یتحمل شده، م يبه رنج ها تیموفق نیخودش معتقد بود که ا یپرداخته بود ول یگزاف ياز مردم، او بها یلینظر خ به

.دیارز

 نیقوان. آرزو داشت شهیخواهد ساخت که هم يزیچ ن،یجمهور آن کشور خواهد شد و از آن سرزم سیاو رئ يروز

 یچون نم. کند یم يکشور، جار نیتر و آزادتر بر ا یمردم ینیآن قوان يجا برد و به یم انیرا از م يو لوتر ییایآر

 یول. از مراسم اعتراف و توبه سر باز زده بود ااز او سر نزند، باره ییخطا گریتوانست به خود قول بدهد که د

 جیبه تدرتا آن که ثروت و قدرت . شدند کجایو  دندیرس یتفاهم و آشت یاو و مذهبش به نوع تیسرانجام شخص

.ابدیراه  یواقع يگرداند و توانست به ندامت و توبه ا فیرا در او ضع ياحساس گناهکار



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧٧

شد و به پارلمان راه  یمحسوب م دیجد یمردان آلمان غرب نیو پرقدرت تر نیاز ثروتمندتر یکیاو  1955سال  در

او را  يدعاها یینها جهیالقات کند و نترا م کاساریدوبر نالیبه رم برگشت تا کارد یمیپس طبق قرار قد. بود افتهی

حواسش  دارید انیکند چرا که از آغاز تا پا يریگ جهیمالقات نت نیاز ا یبعدها او نتوانست به خوب. نشانش دهد

را بپرسد، فوراً  لشیرا بدون آن که دل نیو ا. گردانده بود وسیرا مأ کاساریاو رالف دوبر. بود زیچ کیمتوجه 

:به او گفته بود نالیکارد یم خداحافظهنگا. بود افتهیدر

را  لهیوس یهدف چیه دیرا بدان نیو ا د،یجوان بود یلیچون خ د،یبهتر از من باش یلیمن دعا کرده بودم که شما خ»

هنگام  نریآن وقت، را» کنم که بذر شکست ما، قبل از تولدمان کاشته شده  یمن تصور م یول. کند ینم هیتوج

بود، گذشته، گذشته  دهیشیخود اند شیبود پ افتهیآرامش خود را باز  یوقت یول. کرده بود هیبازگشت به هتل گر

 یموفق شده بود و گاه شکست خورده بود، ول یاو گاه. به بعد، من همان خواهم شد که او، انتظار دارد نیاست و از ا

پر ارزش بود و او هر  اریبس شیبرا کان،یرابطه دوستانه اش با بزرگان وات. دیکوش یراه م نیبه هر حال، همواره در ا

از آن  شی، که منشاء آن ب ژهیو يخاطر یتسل. رفت یداشت، به رم م اجیاحت يخاطر یبه تسل يدیبار که در اوج نا ام

که  ییگرفت، گو یبود که از روح آنها سرچشمه م یو آرامش بخش باشد، مرهم ریکه تبرك دست ها و سخنان دلپذ

.افتندی یعاً در مآنها رنج او را واق

که او  دیشیاند یزد و با خود م یرسانده بود در شب گرم رم، قدم م ونشیرا به پانس نیاو پس از آن که، جاست اکنون

 نیبا ا یدر جلسه بعد از ظهر او ناظر بود که دختر جوان با چه شهامت. دختر جوان خواهد بود نیا ونیهمواره مد

او . کرده بود جادیو عالقه نسبت به او در دلش ا يمدرداحساس ه ینوع ن،یا و. آزمون دشوار رو به رو شده بود

بودند؟ داشتن  دهیرا فهم نیآنها ا ایآ. با آنها مقابله کند يدار شده اش با خونسرد حهیتوانسته بود با وجود غرور جر

ربوده بود و با خود  نیدست د پس او را از. نداشت ياو دختر یول. غرور و افتخار او بود هیما نیهمانند جاست يدختر
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. گرداند یکه حضور برادرش آن را دشوارتر م ابد،یدر  یتجمع مذهب نیرا پس از ا شیبرده بود تا عکس العمل ها

.او محسوب شود یاز زندگ ریناپذ ییجدا یتوانست ، جزئ یگاه نم چیبود و ه گانهیبا او ب گریکه د يبرادر

را، و قفل  نریرا یاحساس یهمان گونه که ب د،یبخش یرا م نیجاست یمانیا یاو ب. دبخشنده بو اریبس ییخدا نریرا يخدا

 شهیهم يکه ممکن است برا نیاو از فکر ا یمدت زمان. احساسات و عواطفش نهاده بود چهیرا که او بر در یمحکم

بله ... دیکل. خند زدانداخت، و لب نیرا بر زم گارشیس... قفل را گم کرده باشد دستخوش جنون شده بود نیا دیکل

 یقفل کاف نیگشودن ا يزلف سرخ رنگ، برا نیاز ا يکه حلقه ا دیشا. رندیگ یبه خود م یبیاشکال غر دهایکل یگاه

...رنگ سرخ داشت به او عطا کرده بود ز،یکه آن ن يدیسرخ رنگ، خداوند، کل یکه در سالن دیشا. بود

 یاو م. ستین روقتیاو به ساعتش نگاه کرد و متوجه شد که هنوز د. بود دهیینپا ياز لحظه ا شتریکم دوام که ب يروز

او عادت داشت  رایاست، ز داریهنوز ب افته،ی يا ژهیو تیاهم کانیپاپ، در وات يماریکه از هنگام ب يدانست که مرد

تاج پاپ  ریزهمه سال، در  نیا یرا که ط يمرد دهیو رنگ پر هچهره مرتاضان يلحظه ا. بخوابد ریهمانند گربه اش د

کردند،  یکه اتاق کوچک را در قصر گاندولفو پر م ییبود، در نظر آورد و و به سکسکه ها و ناله ها دهیدرخش

داشت، اگر او عالقه داشت که در اطرافش به  یاگر او آلمان ها را دوست م. گذشت یدر م یبله پاپ بزرگ. دیشیاند

.داشت یتیچه اهم ند،یسخن بگو یآلمان زبان

با  ستیبا یاو م. کرد یلحظه ، فکر کردن به کاستل گاندولفو، درد او را دوا نم نیدر ا یول. مربوط نبود نریبه را نیا

اسکاربانزا  ویتوریشد، باال رفت تا با و یم یکه به سالن سرخ رنگ منته ییپس از پله ها. دیسخن بگو يگریشخص د

.هم نه دیشا. بود ندهیپ آد پایکه شا یکس. ورکزه صحبت کند یتیکون يد نالیکارد

که مورد توجه  ییزهایبه چ زیرا ، که دوست داشتند قبل از هر چ ركیپر مهر و ز اهیسال بود که او آن چشمان س سه

.سؤالش باشد يتوانست پاسخ گو یم کاساریدوبر نالینظر داشت، و او بهتر از کارد ریشوند، ز رهیشان بود، خ
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Treviچشمه معروف در شهر رم(  يب سکه را در چشمه تروپرتا شنهادیکه پ یدر حال نیجاست کرد  یرد م (

:گفت

ما قرار بود  م،یرو یم دایخدا را شکر که ما به دروگ یول. میبگو يزیچ نیچن يکردم که روز یمن هرگز تصور نم ـ

.کنم یحس م هودهیبناف،  کیکه خودم را مثل  ییجا. که هنوز در رم هستم یدر حال م،یسفر کن ایبه فرانسه و اسپان

.بود دهیرسد که سقراط هم با شما هم عق یبه نظرم م. دیناف ها اعتقاد دار یهودگیپس شما هم به ب. هوم ـ

.همه آثار افالطون را خوانده ام باًیمن فکر کردم که تقر! است بیعج د،یآ ینم ادمیسقراط؟  ـ

.ت نظرش ناف خودش را کند و آن را دور انداختاثبا يداشت، و برا دهیناف عق یهودگیبله او کامالً به ب ـ

:دیلرزان پرس يبا لب ها نیجاست

آمد؟ شیبعد چه پ ـ

.افتاد نیبر زم شیردا ـ

دارم که  یمن احساس نامطبوع یول. کرد یردا به تن نم یبه عالوه در آن عهد، در آتن، کس. يمزه ا یب یچه شوخ ـ

چرا وقت تان را با ) اش را به دست آورده بود  ياو حالت جد( ه باشد داشت یاخالق جهینت کیخواهد  یداستان شما م

Rai؟ نیر دیکن یمن تلف م n( )

.دیال اقل از ناقص کردن اسم من دست بردار. احمق کله شق ـ

:گفت ستینگر یو سرشار از سکه را م فیفواره و حوض کث شناك،یاند یکه با حالت یدر حال نیجاست

د؟یرفته ا ایتا به حال به استرال ایآ. دیفهم یپس شما نم ـ

.آمد دیپد نریرا يدر شانه ها یلرزش

.کنم یشانه خال رشیهر بار موفق شدم از ز یبودم بروم ول کیدو بار نزد ـ
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 يمن تلفظش کنند، برا وهیبه ش یاسم شما وقت. دیکرد یحرف مرا درك م یمعن دیخوب، پس اگر رفته بود ـ

 يریدر کو یو زندگ اتیباران است ح يبه معنا نیر یسیکه در انگل دیدان یم. است زیسحرآم یها، نام ییایاسترال

.خشک

.از دستش افتاد نریرا گاریس

د؟ینکند عاشق من شده ا نیجاست ـ

 ریتأث فیتلط يسپس برا( نه،  یکنم ول یتان م وسیمتأسفم که مأ. توانند پرمدعا باشند یواقعاً که مردها چقدر م ـ

.است يبهتر یلیاحساس خ) ته اش، دستش را در دست او لغزاند و آن را فشردخشونت بار گف

بهتر از عاشق شدن است؟ زیچه چ ـ

.وابسته و محتاج شوم یصورت به کس نیخواهم به ا یمن هرگز نم. زیهمه چ باًیبه نظر من تقر ـ

است؟ زیب پس بهتر از آن چه چخو. موجب دردسر است دیایب شیو اگر زودتر از موقع پ. حق با شما باشد دیشا ـ

ست؟یطور ن نیا د،یشما دوست من هست) دستش را نوازش کرد ( دوست  کی افتنی ـ

سال ها،  یدست کم هزار مارك آلمان در ط ستیبا یمن م) چشمه پرتاب کرد  يبه سو يلبخند بر لب، سکه ا(  بله

جنوب را در وجودم احساس  يگرما شهیتوانست همکه خواهم  نیبه ا نانیاطم يفقط برا. چشمه کرده باشم نینثار ا

.کنم یم یزدگ خیهنوز احساس  میدر کابوس ها یگاه. کنم

.باشد يا هیاگر سا ه،یدرجه در سا 45. دیرا احساس کن یجنوب واقع ي، گرما ستیبا یشما م ـ

ست؟یوقت گرم تان ن چیاست که شما ه نیهم يبرا ـ

 یو پرصدا م یخنده واقع کیکه  یدور، وقت یاز زمان یواکنش شهیمانند هم. دخاموش از هم باز ش يبه خنده ا لبانش

.توانست سرنوشت ساز باشد
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آسفالت  يبرهنه رو يکه با پا دید یوحشت زده، او را م نریو را. را در آورده بود شیطبق عادت کفش ها نیجاست

.رفت یکرد، راه م مرویآن تخم مرغ ، ن يشد رو یکه م یداغ

.دیکن تانیرا پا تانیکفش ها. فیبچه کث ـ

:مغرورانه گفت او

 چیبه خاطر آن است که ما ه نیما پهن تر از آن هستند که در کفش راحت باشند، و ا يپاها. هستم ییایمن استرال ـ

پرخار  نیزم کی ياز رو یمن قادرم به راحت. میرو یو اغلب پا برهنه راه م میندار یواقع يسرما ایگاه در استرال

.ذغال سرخ هم راه بروم يقادر باشم رو یحت دیشا. مدرآور میاز پا يرم و بعد خارها را بدون احساس دردبگذ

:داد رییناگهان موضوع صحبت را تغ سپس

د؟یزن تان را دوست داشت ایآ نریرا ـ

.نه ـ

شما را دوست داشت؟ ـاو

.ازدواج با من نداشت يبرا يگرید لیبله، او دل ـ

.دیو بعد هم ولش کرد دیز او استفاده کرد، شما ا چارهیب ـ

اندازد؟ یمرا از چشم شما م نیا ایآ ـ

.سوزد یمن دلم به حال او م یول. شود یمن هم م نیدر واقع موجب تحس. کنم ینه فکر نم ـ

.کند یدست نزنم، استوارتر م يعمل احمقانه ا نیآن که هرگز، به چن يام برا دهیمرا در عق و

:دیپرسزده  رتیح نریرا

د؟یکن یم نیمرا تحس ـ
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دوست به شما  کیکنم به عنوان  یرا که ظاهراً مورد توجه زن تان بوده جست و جو نم يزیبله، من در شما آن چ ـ

.دیشما شوهرش بود. او عاشق شما بود یعالقه دارم ول

:شده سپس گفت نیاندوهگ یاندک او

.زنان نداشته باشد يبرا يندیخوشا زیچ چیجاه طلب، ه يکنم که آدم ها یهرتسشن، فکر م ـ

 ندیگو یکه دائماً م يا چارهیزنان ب. شوند یخور، رو به رو م ياز نوع توسر یبه خاطر آن است که اغلب با زنان دیشا ـ

 یمن اگر زن شما بودم بهتان م. رهیو غ رهیدلم و غ زیانجام دهم عز تیتوانم برا یچه کار م زم،ینه عز زم،یبله عز

.به شما نگفته باشد يزیچ نیاو هرگز چن کهبندم  یمن شرط م یول. دیگم شو دیبروگفتم که 

.کرد دییلرزان تأ يبا لب ها او

 نیبه عالوه او هرگز با ا. داشتند يکمتر یهم برندگ شیفداکار بود و سالح ها ياز آن زن ها زیآنل چارهینه ب ـ

.زد یصراحت و وضوح حرف نم

:بلند شد و گفت شیاز جا. بودند دهیبه لبه چشمه چسب رومندین يند انگشت هاهمان ن،یبزرگ جاست يها گوش

و او هم حتماً بدون  دیخود را از دستش خالص کرد. اذعان کرد که رفتار شما با او خوب بوده است دیدر هر حال با ـ

شما را نگاه  شهینم همتوا یکه من م یدر حال. را نداند نیکه، ممکن است خودش ا نیبا ا. راحت تر است یلیشما خ

.دارم، چون به شما دل نبسته ام

د؟یدان یرا در مورد گذشته من م زهایچ نیبه عالوه، چطور همه ا. دیعجب سنگدل هست ـ

.الزم را از آن کرده ام يریگ جهیمن خودم نت یکرده ول فیتعر میرا برا عیالبته او فقط وقا. ام دهیپرس نیاز د ـ
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 یخوب گریکه شما باز ندیگو یم. دیهست ییچه آدم گزافه گو. مسلم است دیتا حاال داشته ا که ییبا همه تجربه ها ـ

 يرو د،یرا که هرگز نشناخته ا یاحساسات دیمن مشکل است باور کنم، چطور ممکن است بتوان يبرا یول. دیهست

.دیساله هم عقب تر انزدهپ يدختربچه ها شتریشما از ب یاز نظر عاطف. دیصحنه نشان ده

را  شیگرفته، مچ پاها یو با حالت دیرا پوش شینشست و خم شد و کفش ها وارهید يرو. جست نییاز لبه چشمه پا او

.تکان داد

.باد کرده اند میاوه باز هم پاها ـ

توانست  یخواست م یشد تصور کرد که اگر م یم. بر چهره اش نبود نریسخنان را ریاز تأث ينشانه ا نیتر کوچک

!بود دهیو البد تا به حال چقدر از آنها شن. ردیبگ دهیشد، نشن یا که درباره او گفته مر یانتقادات

:سکوت را شکست و گفت سرانجام

درست است؟ اما . بودم ینم یخوب نیصحنه به ا يبتوانم ، وگرنه رو دیباالخره من با. پاسخ به سؤال مشکل است ـ

مقدار محدود  شهیما هم. دارم یو من خودم را نگاه م. ا داردانتظار ر کی... کیمن حالت  یخارج از تئآتر زندگ

 نیا. محدود است م،یبگذار هیاز خودمان ما م،یتوان یمان در آنچه که م ییو توانا. میخرج کردن دار ي، برا ییدارا

ما همه . هستم یدر پ یپ ياز من ها يمجموعه ا میبهتر بگو ای. ستمیصحنه من خودم ن يرو یول د؟یکن یطور فکر نم

نوع ادراك است و احساس پس  کی زیقبل از هر چ يگریو باز. میمتفاوت در وجودمان پنهان دار ياز من ها یانبوه

خنده به  کی ای ادیفر ه،یاز گر شتریب يزیچ نیو ا. کند یم هیسازد و تصف یرا آزاد م يگریآن د یکی. دیآ یم آناز 

 يگریتصور کند، در وجود شخص د گریمن د کیخود را در جلد فوق العاده است که انسان  یاحساس نیجا است و ا

شدن  یکیشدن بلکه  يگرینه آدم د نجاست،یا یاصل هنکت. میاو باش میتوانست یم دیداد شا یاجازه م تیکه اگر موقع

از  شتریب جانشیانگار ه ستاد،یناگهان ا( شود  یو او من م. مبدل شود گرینقش به باز تیبا نقش، آن چنان که شخص



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨٤

، » کرده ام  تیمن جنا«  میتوانم به خودم بگو یسال ها بعد من م دیتصور کن) حرکت بماند  یآن بود که ، ب

.رندیناپذ انیاوه امکانات پا... آنها را نابود کرده ام ایرا نجات داده ام،  ییشده ام، انسان ها وانهیام، د دهکر یخودکش

بلند شد و دوباره دستش  شیاز جا... ( و همه آنها شما خواهند شد. کرد دیخواه ينقش ها را باز نیبله و شما همه ا ـ

 گرید یهر کس د،یتان را در خارج از صحنه خرج کن ییدارا دیتوان یحق با شماست، شما نم نیبله، جاست) را گرفت 

.ستمیدر مورد شما آن قدرها مطمئن ن یول د،یشا

جدهمیه فصل

 نیو د. ستین یدنیتوانستند تصور کنند، که رم و لندن چندان دورتر از س یم لیخت يرویبا اندك ن دا،یدروگ ساکنان

کوتاه  التیهر تعط يتوانستند مثل سابق برا یمسلماً آنها نم. بودند يدر مدرسه شبانه روز ییهنوز بچه ها نیو جاست

 دیرس یو به نظر نم. کردند یسفر م سپتامبر، به آنجا ایبار در ماه اوت  کی یمعموالً سال یول ندیایب دایمدت، به دروگ

و  ستیب ایو دو  ستیب ایشانزده ساله  ایو مهم نبود که پانزده . جوان بودند یلیآنها خ. عوض شده باشند یلیکه خ

خوب « مانند  ییهمه از گفتن جمله ها نیهر سال در انتظار ماه اول بهار، بودند و با ا دا،یساکنان دروگ. سه ساله باشند

» رفته اند،  نجایماه هم نشده که آنها از ا کی یخداوندا حت«  ای» نمانده  یبه آمدن شان باق شتریب گرید چند هفته

مداوم بر  يشد، و لبخند یم دهیو نشاط در حرکات همه د ینوع چابک کی ه،یاز ماه ژوئ یول. دندیورز یم يخوددار

و  حیو فراهم آوردن اسباب تفر هیهد هیهتا سالن و محوطه همه سرگرم ت انهاز آشپزخ. نشست یچهره ها م

که  یینامه ها. بود یآن دو باعث دلگرم ينامه ها دار،ید نیو در انتظار ا. آنها بودند يمختلف برا يها یسرگرم

.بودند ضیاوقات هم ضد و نق یگاه یآنها بود، ول تیمعموالً نشانگر و منعکس کننده شخص
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آنها را از  ختهیگه گاه جسته گر نیکه جاست یدر حال سد،یمرتب نامه بنو به طور نیشد انتظار داشت که د یم مثالً

و کت  ینیم ت،یکه خانم اسم سد،یبنو یطوالن يپسرش نامه ها يهر روز دست کم برا یحالش مطلع گرداند، که مگ

و  سدیبنو نامه نیکه آن مولر مرتب به جاست فرستد،کارت ب شانینوئل و به مناسبت سالروز تولدشان، برا دیدر ع

اغلب  ینوشت ، ول یکار را داشت و مرتباً هم نامه م نیواقعاً قصد ا نید. منوال نبود  نیاوضاع به ا یول... رهیو غ رهیغ

 نامهاز او نبود و سپس ده  يآمد که دو سه ماه اصالً خبر یم شیپس اغلب پ. کرد که آنها را پست کند یفراموش م

گفت که خواندن آنها  یاش م یزندگ اتیاز جزئ ییپرچانه، طومارها نیجاست. دیرس یم دایاو در آن واحد به دروگ

.بود زیانگ جانیاما واقعاً ه. کرد یآورد و نگران م یخون به چهره م

 افتیاز مادربزرگش در يهرگز نامه ا نیفرستاد و جاست یفرزندانش ، نامه م يبار برا کیفقط هر دو هفته  یمگ

و  نیاو از اوضاع زم يجوان، برا شیکش يها ییاز دا کیهر . نوشت ینامه م نیاغلب به دکه او،  یکرد و در حال ینم

که اوضاع خانه، رو به راه است  نیدانستند که از ا یخود را موظف م رایز. نوشتند یم دایدروگ یگوسفندان و سالمت

.رو به راه است دایدهند که اوضاع در دروگ نانیو به او اطم. او را، از لحاظ خانه راحت کنند الیخ

 نیباعث تعجب جاست یینامه ها نیبه عالوه چن. بگذارند عیوقا انیدر جر زیرا ن نیکه جاست دندید ینم یاجیاحت یول

.شد یم

نامه  افتیدر. شده بود ینیب شیپ قیآنها به همان طر يو آن مولر، نامه نگار ینیکت، م ت،یمورد خانم اسم در

را که انتظار  يکه هرگز نامه ا ن،یکرد، به جز جاست یدر مورد همه صدق م نیو ا. دو نوشتن آن دشوار بو ندیخوشا

همواره در  دا،یدروگ یبود که اهال نیجاست قیاز طر وو صادقانه  ،یمفصل ، طوالن يکرد نامه ا ینم افتیداشت، در

بار نامه  کی نیثال، جاستبه طور م. نوشت ینم يزیباره چ نیچون که او خود هرگز در ا. بودند نید یزندگ انیجر

:مضمون فرستاده بود نیبه ا يا
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را  نیاز من د شتریب یلیاو خ. است دهیدر رم د شیرا هفته پ نیو گفت که د. وارد لندن شد مایامروز با هواپ نیر»

 نید به خاطر شتریاعتراف کنم که ب دیبا نیبنابرا. شهر رم است نیاول شهیهم ش،یچون در برنامه سفرها.  ندیب یم

 یمن دلم نم یول. دیایکه به لندن ب دیآ یبدش نم نیروم د یبه رم م دایاست که، من هر سال قبل از آمدن به دروگ

چقدر از  دیتصور کن دیتوان ینم یول. است یخودخواه نیو البته ا. دیایب نجایبه ا نیدر رم است، د نیر یخواهد وقت

.بدهد جنسام به من  ییتواند به همان اندازه دارا یاست که م ينادر ياز آدم ها یکیاو . برم یمصاحبت با او لذت م

خوش شانس تر از من است چرا  ن،یر دیشا یاز لحاظ. نمیاو را بب شتریخواهد ب یبا او لذت بخش است و دلم م بودن

د که اگر مرا کن یاحساس م نیکنم که د یفکر م. توانم یمن نم یول. مالقات کند نید يتواند با هم مدرسه ها یکه م

آه کاش آنها مرا در لباس تازه ام، . که آنها به من حمله کنند نیا ای. همه شان را قر بزنم يکند، فور یبه آنها معرف

Charmiانیدر نقش شارم an( ) تدا بارا کیلباس واقعاً محشر است بچه ها، واقعاً  نیا. دندید یمThedaBara( 

کنم  یمکه گمان  يزیو چ ییطال ریزنج ادیز يها و مقدار نهیس يکوچک رو يرنزبا دو تا حلقه ب يبه سبک امروز (

 ییکاله مو کیبا . میدار اجیاحت ،یباز کن حساب یدر قوط کیباز کردن آن به  يدر هر حال برا. کمربند عفت باشد

 نی؟ آه بله، ر...ودمکجا ب. کنم یمن واقعاً غوغا م ،يکوچک فلز يبدن و تکه ها يرو رهیو کرم پودر ت اه،یبلند س

را ناراحت  نیکه د نیا يبرا شهیهم نیر. و دوستانش به گردش رفته بودند نیدر رم بود و به اتفاق د شیهفته پ

 یول ش،ینبوده، ناتورل ياز زن که خبر. بوده یشب فراموش نشدن کی ایگو. ردیگ یگروه را به عهده م ينکند رهبر

 دتخوانده و به م یشعر م ن؟یگلدان گل نسر کی يبرا نید. درجه سه نگینسکافه ـ دا. تا دلت بخواهد زهایچ هیبق

گل  کینگرفته بود، صرفنظر کرده بود و  جهیچون نت یآورد ول ادیبه  یکرده بود که شعر را به خوب یسع قهیده دق

(دیتجسم کن تیوضع نیرا در ا نید دیتوان یفقط م ایآ. ( در کنج لب، به رقص پرداخته بود نینسر
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واقعاً  ح،یو نداشتن تفر ادیکار ز. است يحال ضرور نیضرر و در ع یب يکار حاتینوع تفر نیاست که ، ا یمدع نیر

به  نیا. است زیباز هم بهتر از همه چ یحساب یمست کیممکن است پس  ریموضوع زن که غ. آنها مشکل است يبرا

آنها را به عده  يرهبر نیر یاست و وقت یدائم مهابرن نیکه ا دیفکر نکن. کند یادعا م نیاست که ر يزیهر حال چ

. تحت نظر داشته باشد یعقب افتاده را، حساب يگروه و پسر بچه ها نیتواند ا یم نیبنابرا. دارد، مراقب شان است

شود و به  یکردم که دود م یکه هاله مقدس دور سر برادرم را مجسم م یکردم وقت حیتفر یلیاعتراف کنم خ دیبا

.«رقص فالمنکو است کی يدر دهان دارد، مشغول اجرا نیکه گل نسر یو او در حال دور یهوا م

 یبه نظر م ریناپذ انیپا ،یمدت نیدر آغاز اقامتش در رم، چن. دینائل آ شیبه مقام کش نیتا د دیسال طول کش هشت

کس  چیه. بل تصور نبودقا دایدروگ یاز اهال کی چیه يشد که برا يهشت سال، چنان به سرعت سپر نیا یآمد، ول

از آن که، ظاهراً قصد داشت به  ریغ. چه خواهد کرد یشیکش نیدانست که او پس از ورود به آئ ینم قیبه طور دق

پسرش  يکه شاد یمگ. بماند ایتالیخواهد در ا یزدند که او دلش م یحدس م یو مگ نیتنها جاست. باز گردد ایاسترال

فکر را از خود دور کند، او  نیکرد، ا یم یآورد ، سع یبه خاطر م دایروگدر د التیرا در هنگام گذراندن تعط

کس تصور  چیبود ه يگریطور د هی، قض نیدر مورد جاست. بود و حتماً قصد بازگشت به وطنش را داشت ییایاسترال

 يبرا يادیانات زامک ایتئآتر بود و در استرال گریاو باز. باز گردد ایبه استرال شه،یهم يبرا يکرد که او روز ینم

.همان عالقه و پشتکار دنبال کند اب ،ییتوانست شغلش را در هر جا یم نیکه د یدر حال. نبود شرفتشیپ

:گفت یمگ

.است یباخت واقع کی نیا

:دیپرس آن

د؟یگفت یچه م زمیعز دیببخش ـ
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زانوانش فراموش کرده  يرو کتاب را بر یمگ یخواندند، ول ینشسته بودند و کتاب م وانیا ریدر قسمت آفتابگ آنها

.بود يگرید يو فکرش جا

بود و همه جا مملو از کرم و  دهیبار یامسال باران فراوان. کرد یچمن، تماشا م يحرکات دو دم جنبانک را بر رو و

 یآنها از صبح تا غروب، فضا را پر م کیج کیبه راه انداخته بودند و ج اهویو پرندگان فربه و خوشحال ه. حشره بود

.کرد

:بلند تکرار کرد يبا صدا او

 دایبه دروگ ی، وقت1921سال ... دهایهمه آن ام... یشکست واقع کی. باخت است کیواقعاً  نیکه ا میگویم ـ

کند؟ ینیب شیوضع را پ نیتوانست ا یم یچه کس میدیرس

ست؟یمقصودتان چ ـ

هال و استو مرده  م،یهست یدر چه وضع دینی ببشد داشت؟ ده ها بچه و دست کم پنجاه نوه و حاال یم ییچه انتظارها ـ

توانم نام  یو من که نم. به ازدواج داشته باشند میکدام از آنها که مانده اند، تصم چیرسد که ه یاند و به نظر نم

 یدختر و باز م کیپسر و  کی. آورده ام ایبه دن دایدروگ يبرا یانهستم که وارث یها را تداوم بخشم، تنها کس يریکل

. شده و دخترم شغل آزاد را انتخاب کرده شیپسرم کش ست؟یچ جهیرا داشت اما نت ياریبس يد انتظار نوه هاش

.شده است نینفر دایکه دروگ نیواقعاً مثل ا

:پاسخ داد آن

داشت، آنها  يگریشد از برادران تان، انتظار د یبه عالوه، نم. است يعاد ریغ تیوضع نیا يکجا نمیب یمن نم ـ

و  مزیآشنا شوند، و ازدواج کنند؛ ج يتوانند با دختر یحبس شده اند و چطور م نجایدر ا ،یخجالت يکانگوروهاهمانند 

.هم که جنگ بر آنها اثر گذاشته است یپاتس
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تن در دهد،  ییزناشو یتواند ازدواج کند به زندگ ینم یکه پاتس نیبا علم به ا مزیکه ج دیمجسم کن دیتوان یم ایآ

متوقع است  اریبس نیو به عالوه زم. از هم را تحمل کنند ییوابسته اند که بتوانند جدا گریکدیآن که به  از شتریآنها ب

 یمقصودم از لحاظ جسمان. ارائه ندارند يبرا يادیز زیکه آنها ، چ یبخصوص وقت. دیربا یرا از مردان م زیو همه چ

و . توجه ندارند یانواده شما آنقدرها به لذائذ جسمانکه خ دیتا به حال متوجه شده ا ایآ یمگ میواضح تر بگو. است

موضوع در  نیا اام. مبرم دارند ازیگونه مسائل ن نیها به ا یبعض. کند یهم صدق م نیو جاست نیدر مورد د یحت نیا

 که یهمان آلمان. که هست نریرا. ازدواج کند يسرانجام ، روز نیجاست دیهمه، شا نیکند با ا یمورد شماها صدق نم

.به او عالقمند است نیانگار جاست

:داد اظهار کرد یاش نم یتسل زیچ چیه ییکه گو یمگ

شناسد، و اگر  یباالخره هفت سال است که او را م نیگذشته از ا ن،یاو عالقمند است فقط هم دییگو یشما درست م ـ

.خواسته بود االن سال ها بود که آنها ازدواج کرده بودند

:شناخت، پاسخ داد یبهتر م یو مگ یف ی، حت یهر کسرا از  نیکه جاست آن

عشق به  يکه از رو نیاز ا نیکنم که جاست یشناسم و فکر م یرا خوب م نیمن جاست د؟یکن یطور تصور م نیا ـ

است و به نظر  نیواقعاً قابل تحس نریکه را میبگو دیترسد، و با یزند و از عواقب آن م یازدواج تن در دهد سر باز م

 بیعلم غ. است  نیادعا کنم که او حتماً عاشق جاست متوان ینم... آه. را درك کند نیخوب جاست یلید که خرس یم

به . ( کند دایالزم را پ یروح یآمادگ نیاگر هم باشد آن قدر هوش دارد که بتواند منتظر بماند تا جاست یول. ندارم

( خواند  یبلبل م کیدرست مثل  دیپرنده گوش کن نیه ااوه ب) افتاد  نی، به زم شیزانو يجلو خم شد و کتاب از رو

شرکت  يشما چرا برا یمگ) کرد، بر زبان آورد  یم ینیگرفت آنچه را که مدت ها بود بر دلش سنگ میسپس تصم

د؟یرو یبه رم نم نیشدن د شیکش نیدر مراسم آئ
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:فشرده به هم، پاسخ داد يدندان ها ياز البال یمگ

.کنم یرا ترك نم دایهرگز دروگ گری، من دمن به رم نخواهم رفت ـ

چون شما . کنم یرا ناراحت خواهد کرد، ازتان تقاضا م نیسفر واقعاً د نیشما از ا يخوددار. کنم یخواهش م ،یمگ ـ

از  یزن چیه د،یو اگر نرو دیسفر کن مایبا هواپ دیتوان یکه م د؛یجوان هست یما هنوز به حد کاف نیکه ب دیهست یتنها زن

 نیمن ، تاب مقاومت ا ریدانستم که بدن پ یدهم، که اگر من م یبه شما قول م. در آن مراسم نخواهد بود دایگدرو

.کردم یلحظه هم درنگ نم کیرا دارد،  یسفر طوالن

.رمیدادم بم یم حیاوه من ترج کاسار؟یمسخره رالف دوبر يادا و اصول ها دنیرفتن به رم و د ـ

اشتباه خود شما  نیا... که دیاو و پسرتان را ـ شما خودتان ادعا کرد د،یگذار یفشار مچرا آنها را تحت  یآه مگ ـ

.کنم یازتان خواهش م. دیو به رم برو دیپس غرورتان را فراموش کن. بوده

و . که به آن اعتقاد ندارم رایترسم، ز یمن از رفتن به آنجا م) دیبه خود لرز یاندک(  ستیآن مسأله غرور مطرح ن ـ

.لرزد ی، پشتم م شمیاند یمسأله م نیبه ا یو وقت. رمیآن را بپذ ستمی قادر ناصالً

 گریاو د د؟یامکان را هم در نظر گرفته ا نیباز نگردد؟ ا ایهرگز به استرال گرید دیکه او شا دیفکر کرده ا ایآ ـ

بماند،  ایتالیدر ا ردیبگ میپس اگر تصم. نخواهد داشت یطوالن التیبود تعط یشیکه در مدرسه کش ییهمانند سال ها

.رم دیبرو. کنم یخواهش م یمگ. دیبرو ایتالیبه ا دارشید يبرا د،یشما مجبور شو دیشا

که، او رالف را  نیترس از ا نیو همچن. ستی، مسأله غرور ن گرید نیا. ترسم یچقدر م دیدانست یاگر م. توانم ینم ـ

شمار آنها خاتمه  یخواهم به سؤاالت ب یچون م. میگو یهمه م که به یلیکدام از دال چیدهد؛ و نه ه حیبر من ترج

کردم که  یلحظه هم تصور م کیاگر . است یقلب من خال ودو مرد، در وجود  نیا يداند که چقدر جا یخدا م. دهم

وشحال من خ دنیاز د دیشا نیاوه د. سفر بروم نیبه ا ادهیاگر الزم بود پ یحت. دارند، قادر بودم اجیآنها به من احت
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 گردانم که ا یو در اعماق وجودم م. ترسم یو من تا سرحد مرگ م. برده ادیوجود مرا از  یرالف؟ او حت یول. شود

.نخواهم رفت نیبنابرا. اتفاق خواهد افتاد يبه رم بروم، حادثه ا

فتد؟یب یممکن است چه اتفاق دیکن یفکر م ـ

 کیشود بر  یچطور م... احساس است کی یول. غلبه کنم توانستم بر آن یم دیدانستم شا یدانم، اگر م ینم ـ

به توطئه  انیکه خدا ییگو... ینوع احساس و الهام قلب کیاست که  نیچون در واقع، موضوع ا. احساس غلبه کرد

.گرد آمده اند

.دیبس کن ،یمگ دیشو یم ریپ دیشما جداً دار ـ

.هستم رزنیپ کیتوانم،  یتوانم ، نم ینم ـ

 یو به حد کاف دیکامل هم برخوردار یو از سالمت. دیشما در اوج سن کمال هست. دییمزخرف نگو. مسخره است ـ

.دیریبگ مایکه هواپ دیجوان هست

:گفت تیبست با عصبان یکه کتابش را م یدر حال یمگ

.دیآه آن ، راحتم بگذار ـ

 رانهیافتخارات گذشته، در و يتماشاو  ستینه به عنوان تور. آورند یم يمشخص به رم رو یگروه، با هدف کی یگاه

هدف  کیگروه را  نیا. محدود در فاصله سفر، مثالً از فالن نقطه به همان نقطه یگذراندن مدت يو نه برا ،یکنون يها

 ،یشیکش نیشرکت در مراسم ورود به آئ يچون برا. ستا زیغرور انگ شانیکند که برا یمتحد م گانهیو احساس 

آنان . کند یشود، به رم سفر م یجهان، بر پا م يسایکل نیدوست که در بزرگ تر کی ایو پسر، برادرزاده، پسرعم

 یدسته جمع يبه گردش ها. نندیگز یاقامت م شاوندانیخو ایمجلل، نزد دوستان  يمحقر، هتل ها يها ونیدر پانس

Siنیکستیو محراب س کانیموزه وات زروند، ا یم xt i ne( ) زهیکولCol i sse( ) نیآپ و جادهAppi enne( )  و
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روند و در انتظار روز موعد، وقت  یصدا و نور م يبه تماشا ایو . کنند یم دارید يو چشمه جوشان ترو سایکل دانیم

 زیآنها، چ يبرا گریو رم د. شود یم اعطابا پاپ،  یبار مالقات خصوص کیآن وقت به آنها افتخار . کنند یم یکش

.نخواهد بود يناشناخته ا

 دهیچون او کنج عزلت گز. دیکش یرا م نیقطار، انتظار جاست يسکو ينبود که بر طبق معمول، بر رو نید نیر ابا نیا

الجثه، بر  میعظ یوانیهمانند ح میهارتها نگیمورل نریاو را يبه جا. بود و در انتظار مراسم به عبادت مشغول بود

بود و  زاریگونه تظاهرات در مالء عام ب نیرد، چون از انک بالاستق نیاو با بوسه از جاست. زد یقدم م فیآسفالت کث

.حلقه کرد و او را به خود فشرد نیفقط دستش را به دور شانه جاست

:گفت نیجاست

.دیخرس را دار کی اتیشما واقعاً تمام خصوص ـ

خرس؟ کی ـ

از  شتریکه شما ب دمیمبا گذشت زمان فه یول. است لیاز گور يزیکردم که در شما چ یمان حس م ییاوائل آشنا ـ

.بود یمنصفانه نبوده و دور از مهربان لیتان با گور سهیو مقا دیخرس شباهت دار کیبه  ل،یگور

خرس ها مهربان هستند؟ ایآ ـ

دستش را  نیتر، جاست میمال يبا فشار یکنند، ول یرا به همان سرعت نابود م شانیدهایراستش آنها هم حتماً ص ـ

که خودش را حبس کند و به عبادت بپردازد، او را  نیقبل از ا ایحالش چطور است؟ آ نید)  انداخت نیر يبازو ریز

.مرخصمنکرد تررا بکشم که زود دیخواست کال یمن واقعاً دلم م د،یا دهید

.همان آدم است شهیهم نید ـ

.هرتسشن دیشما خوشگل شده ا. من؟ معلوم است که نه ـ
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 یم نیبه ا د؟یآ یاز دامان تازه ام خوش تان م ایآ. لندن، سر زده ام يها اطیبه همه خ. خودم را کرده ام یسع ـ

...ژوپ ینیم ندیگو

.میتا به شما بگو دیجلو من راه برو ـ

 یدر هوا چرخ شمیگشت، پارچه ابر یاو باز م يکه به سو یو هنگام. دیرس یران م يتا وسط ها نیدامان جاست اندازه

.خورد

 نیهم زن ها به ا سیاست؟ من متوجه شده ام که هنوز در پار ییواقعاً باعث رسوا ایآ ن؟یر ستیتان چ دهیعق ـ

.پوشند یلباس نم یکوتاه

 ییباشد، باعث رسوا نیبلندتر از ا متریلیم کیکه  یدامان دنیشما، پوش يساق ها ییبایبه ز ییهرتسشن، با ساق ها ـ

.اند دهیقمورد با من هم ع نیدر ا زیها ن یمن مطمئنم که رم! است

 نیسالم در بدنم نخواهم داشت، با ا يجا کی گریها، د شگونیساعت با همه ن کی، من در عرض  گریبه عبارت د ـ

.کنم یتعجب م زیچ کیهمه از 

؟یاز چ ـ

 کیافتخار  ی، حت کانیبه وات میهمه سال، آمدن و رفتن ها نیا ینگرفته و ط شگونیمرا ن شیکش کیتا به حال  ـ

را داشته باشم  نیشانس ا دیژوپ هنوز شا ینیم دنیفکر کردم که با پوش نیبنابرا. را هم نداشته ام یشیکش شگونین

.باشم ر،یو سر به ز چارهیب شیکش کی یکه باعث گمراه

:لبخند زد و گفت او

.دیمن باش یسبب گمراه دیتوانست یشما م ـ

.دیمتنفر باش ینارنج يبا موها ینارنج راهنیر پکردم که شما از من، د یمن فکر م ؟ینه واقعا؟ با رنگ نارنج ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٩٤

.آورد یم جانیچنان گرم آدم را به ه یرنگ ـ

:لب، غرولندکنان گفت ریاش در هم رفته بود، ز افهیکه ق یدر حال او

...دیگذار یسر به سرم م ـ

:شد گفت یکرده بود، سوار م نیآن را مز یکوچک رقیمرسدس بنز که ب لیکه بر اتومب یحال در

ست؟یپرچم کوچک به افتخار چ نیا ـ

.دولت أتیبه خاطر انتخابم در ه ـ

د؟یآن را خوانده ا ایآ.را به من اختصاص داده باشد يمقاله ا ،یکه مجله اخبار جهان ستین بیپس عج ـ

.نیخوانم جاست یرا نم فیگونه اراج نیکه من ا دیدان یخودتان خوب م ـ

 شهیآن هنرپ) به خود گرفت  زیطنز آم یحالت شیصدا( به من نشان داد  نفر آن را کی یطور ول نیمن هم هم ـ

دارد،  مانهیروابط صم ،یدولت آلمان غرب أتیه ياز اعضا یکیو با . دارد جیبه رنگ هو ییکه موها ییایتالیمعروف ا

ست؟یک

:کرد گفت یرا دراز م شیکه با آرامش پاها یدر حال نریرا

.میشناس یرا م گریهمد یاز چه مدت طوالندانند که ما،  یخبرنگاران نم ـ

او حاال از روش لباس . ییایتالیکامالً راحت، کامالً ا. همراهش انداخت يبه لباس ها دییاز سر تأ ینگاه نیجاست

داد پشم  یها اجازه م ییایتالیبود که به ا دهیپوش يتور يها راهنیاز آن پ یکیکرده و  يرویها پ ییاروپا دنیپوش

.بگذارند شین را به نماشا نهیس يها

.دیکت و شلوار و کراوات بپوش دیشما هرگز نبا ـ

آه نه چرا؟ ـ
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پر مو، در کت و شلوار شما شکم  نهیس کی يو مدال طال رو ریزنج. دیآ یکامالً به شما م دنیطرز لباس پوش نیا ـ

.ستیطور ن نیکه در واقع ا یدر حال. دییآ یگنده به نظر م

:نگاه کرد و گفت یفتاو را با شگ يا لحظه

.شنوم یم يتازه ا زیآه چ ـ

؟يتازه ا زیچه چ ـ

و اگر  د،یمن اظهار نظر نکرده بود يوقت درباره وضع ظاهر چیشناسم، تا به حال ه یکه شما را م شیاز هفت سال پ ـ

.انتقاد بود يآن هم به ندرت برا د،یهم گفته بود

:خجلت زده گفت نیجاست

به . ( کنم و آن هم نه به عنوان انتقاد  یداند که من اغلب به شما فکر م یخدا م د؟یکن یکر مطور ف نیآه واقعاً ا ـ

.شما است دنیمقصودم طرز لباس پوش) کرد  حیجمله اش را تصح ینامعلوم لیدل

 تنها لحظات آرامش و نر،یگردش با را. کرد یم انیرا ب ندیمطبوع و خوشا يا شهیلبخندش اند یجواب نداد ول نیر

 ییرا که از دا دایاجاره کرده بود گروه دروگ نریکه را یبزرگ لیبعد، اتومب یمدت. بود اریبس يروزها یاستراحت ط

ورکزه ، به هتل شان  یتیکون يد نالیو کارد کاساریدوبر نالیبا کارد یشده بود، پس از مالقات کوتاه لیتشک شیها

 دواریلحظه ام نیاو تا آخر. کرد یبرابر خانواده اش، نگاه م را در نریاز گوشه چشم، عکس العمل را نیجاست. رساند

او . بود هبر او وارد آورد یسفر ضربه سخت نیاو از ا يو خوددار دیایداده و به رم ب دهیعق رییمادرش تغ دیبود که، شا

آنجا  ها،ییبه هر حال دا یبه خاطر نبودن مادرش؟ ول ایناراحت است ،  نیبه خاطر د ایدانست که آ ینم یبه خوب

 صیشد آنها را از هم تشخ یو چگونه م. بودند یآه چقدر آنها خجالت. کند ییرایاو بود که از آنها پد فهیبودند و وظ
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. بودند زیدر رم آنها کامالً مشخص و متما. شد یم شتریب گریشدند، شباهت شان به همد یداد؟ هر چه مسن تر م

.به رم آمده اند التیتعط يکه برا ییایالهمانند دامداران استر گر،یخوب د... همانند

چکمه، شلوار ساده، و کت اسپرت  مین. ثروتمند را به تن داشت يها یمستعمرات چ يشهر فورمیاز آنها اون کی هر

و پر گره دوخته شده بود و دو چاك در پهلوها داشت و به نوارها و قطعات چرم  نیسنگ یرنگ که از پشم يقهوه ا

 ،یدنیس يها ابانیدر خ دنینوع لباس پوش نیا. پهن بهبا ل يکاله خاکستر ،ی، کراوات بافتن دیسف راهنیپ. بود نیمز

 یم يعاد ریو غ بیعج اریدر رم در اواخر تابستان بس یول. نبود يتازه ا زیپاك، چ دیع يکشاورز شگاهیهنگام نما

.نمود

کردم ،  یمن هرگز فکر نم. آنها مهربان استو چقدر هم با  نجاستیا نیکه خدا را شکر که ر دیشیاند یم نیجاست

خداوندا از . کنند یم یآنها همه شان مثل مرغ ها پر چانگ. او موفق شده یرا به صحبت وادارد، ول یبتواند پاتس یکس

 کی يبرا زیهمه چ. که از آنها خوشش آمده نیمثل ا اورد؟یب ریگ ییایآنها، آبجو استرال يکجا توانسته بود برا

 کیتو . را حفظ کند مانشیهنوز ا يا هیروح نیتواند با چن یآخر چطور م. جالب است یدار آلمان هیسرما استمداریس

اوه . لیاون نیها، دوست جاست نالیدوست پاپ ها و کارد ،یواقع يمعما کی م،یهارتها نگیمورل نریرا. یمعما هست

توانم تصور کنم که بدون وجود  یداوندا، مخ. تو هستم ونیبس که مد دم،یبوس یتو را م يقدر زشت نبود نیا گرا

واقعاً که همانند باران پر . نیر... نیر. توانست دشوار باشد یها چقدر م ییدر شهر رم، همراه با دا یسرگردان ن،یر

.یبرکت

 یکه م نیداد و جاست یبا دقت گوش م ینیداده بود و به سخنان باب، در مورد پشم چ هیاش تک یصندل یبه پشت نیر

مردم  يظاهر اتیمعموالً به خصوص. کرد یم شیتماشا يندارد، با کنجکاو يرا به عهده گرفته و کار زیاو همه چ دید

آن که او قدم  یگذاشت ب یو م افتی یم لیتقل یاندک ینیب کیدقت و بار نیگه گاه ا یداد، ول ینشان م يادیتوجه ز
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او  يهمه، قدم اول برا نیو با ا. دست و پا کنند ییخود جا ياو در وجود او بر ابندیاول را بردارد، مردم در دلش راه 

 وبتواند در وجود ا یگذشت، بدون آن که کس یشد، گاه سال ها م یقدم نم شیچون اگر او پ. داشت تیاهم اریبس

.کرد یرا تماشا م نریدرست مانند اکنون که را.مطرح شود

با آن همه کوشش . همه ترس و اضطراب ش،یسط چند کشاحاطه شده تو. گشت یبر م دارشانید نیبه اول زیچ همه

محکم، رنگ  ياستخوان بند. به ظاهرش توجه کرده بود یاو به طور سطح. آنها نبازد انیآن که خود را در م يبرا

مجبورش  نیرفته بود، چون د انیح قضاوتش از میامکان تصح. شام برده بود ياو را برا یو سپس وقت... موها و چهره

گفت،  یاز شکل لبانش ، به آنچه که دهانش م شیب یلیاو خ. ظاهرش کشف کند يورا يزید که در او چکرده بو

او درست به آنچه شباهت دارد که . ستیگفت نه او اصالً زشت ن یبه خود م شیو اکنون با تماشا. توجه کرده بود

. شهر را بپرستد نیکه او ا ستین بیعج ،یامپراتور رم کیهمانند  ن،یو بدتر نیاز بهتر يا زهیآم دیشا. واقعاً هست

رنگ  يپرپشت قهوه ا يابروها ده،یخم یکوچک و کم ینیبرجسته، ب يچهره پهن با گونه ها. اوست يخانه معنو نیا

که  رهیت يبایباً زنانه و چشمان زیتقر اه،یبلند س اریحدقه، راست بودند، مژگان بس یدگیاز خم يرویپ يکه به جا

نه کلفت و نه  یلبان. چهره مسلماً دهانش بود نیقسمت ا نیباتریز. پوشاند ی، آنها را م یاقعاغلب پرده احساس و

اگر او  ییگو د،یبخش یاستحکام به آن م یکه نوع يزینازك، نه بزرگ و نه کوچک ، متناسب و خوش حالت، چ

.داد یاش را، بروز م یواقع تیاسرار شخص ت،گرف یتسلطش را از دهانش بر م

او ناگهان به ... همه کامالً ناشناخته، بپردازد نیآشنا، و با ا نینچنیا يچهره ا هیو تجز لیکه انسان به تحل است جالب

که سنگ در دست  یتیدر برابر جمع ییو احساس کرد که گو. نگرد یاو را م زین نیخود آمد، و متوجه شد که ر

شد و بعد  رهیبدون اضطراب، به او خ یول ار،یهوش با چشمان گشاده و ،يلحظه ا نریرا. است ستادهیا انیدارند، عر

باز  تیکرد به واقع یبه خود داد و سع یتکان نیجاست. نگاهش دوباره به طرف باب، برگشت و به صحبتش ادامه داد
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معشوق، به تصور در آورد،  کیرا به صورت  نیریدوست د کیمرد،  کیبود که بشود  زیواقعاً شگفت انگ یگردد ول

.زدیانگیدر او ن یانیگونه طغ چیه شهیاند نیاو 

کار به خنده اش  نیبار، ا نیآن که همانند نخست یب. کرده بود يعشقباز يادیبعد از آرتور لسترانج ، با مردان ز او

هم . کرده ام یشرفتیگونه پ چیه ایآ یول. کرده ام یط یرا پس از آن شب فراموش نشدن يآه من راه دراز. اندازد

کارش برود من  یبهتر است پ یمرد زندگ گانهیش درباره یبا تئور نیمطبوع است و ر اریدان، بسبستر شدن با مر

خواهد داد، و من  رییرا تغ زهایچ یلیخ نیا. آه نه . هم بستر نخواهم شد نیخواهم، پس با ر یمرد را نم گانهیآن 

 منگاه خواه نیاو را همانند د. نظر کنمتوانم از او صرف یمن به دوستم محتاجم و نم. دوستم را از دست خواهم داد

.داشته باشد یتیاهم میآن که جسمش، برا یدوست، ب کیبه عنوان . داشت

در . آن روز ، سالن کامالً پر نبود نیبنابرا. دهد يهزار تن را در خود جا ستیتوانست حدود ب یم ریسن پ يسایکل

و شکوه . خداوند نشده بود يبرا یچنان عبادتگاه کی نشیو نبوغ، صرف آفر شهیآن قدر وقت، اند ا،یدن يجا چیه

1514 -1444 ییایتالیا تکتیارش( آثار برامانته . نداختا یقرون را از اعتبار و ارزش م یمذهب ریآن تماماً آثار غ

Brament e 1685Berni -1598 ییایتالیا تکتینقاش ، مجسمه ساز و ارش(  ینیآنژ برن کلی، م ( ni  ي، آثار (

محراب در  يدر جلو. شده بود میبشر تقد يروزیبود که به پ يشده بود بلکه افتخار مینه تنها به خداوند تقد بود که

1629Maderno -1556 ییایتالیا تکتیارش( اثر مادرنو  و،یر کونفسیز در آنجا . قرار داشت ریآرامگاه سن پ (

به نجوا  یینور، گو فیلط یدرخشندگ انیته در مپژواك اصوات گذش. بر سر گذارده بود ي، تاج امپراتور یشارلمان

 چیمارپ يدادند و ستون ها یم قلیبلند، ص محراباز نور را، در پشت  ییشعاع ها یانگشتان نامرئ. در آمده بودند

.کردند یرا، نوازش م يبرنز
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به چه فکر . ودحرکت ب یمرده، ب کیبود و همانند  دهیچسب نیصورتش به زم. بود دهیپلکان دراز کش يبر رو نید

اشک  ياز البال کاساریدوبر نالیآورد، چون مادرش آنجا نبود؟ کارد ینهفته، دلش را به درد م يدرد ایکرد؟ آ یم

 یاما اکنون از درد و رنج نشان. بعداً مسلم است ،یبلقبالً . ستین انیدر م یو دانست که، رنج ستیبه او نگر شیها

.کس جز خداوند نبود چیه يبرا ییجا چیدر درون او ه. نبود

 تیاهم زیچ چیکه به او محول شده بود، ه ياش، کار فهیبود و به جز انجام وظ گرید ياز روزها يروز زین نیا

 قتاًیچه تعداد از آنها توانسته بودند حق یول. شد  یو او حتماً موفق م. را وقف خداوند کردن یخود را و زندگ. نداشت

 نییاو که، مراسم ورود به آ. کرد یصدق نم کاساریدوبر نالیدورد او، در مورد کاردر م نیموفق شوند؟ در هر حال، ا

 نیبود و با ا دهیقلب کوش میاو از صم. آورد یم ادیبه  زیمقدس و سحر آم يشدن خود را، غرق در هاله ا شیکش

.راه بگذارد نیهمه، نتوانست تمام وجودش را در ا

دانم  ینم. کنم یم یدوباره آن را زندگ ،ییمن گو یول. ، با شکوه نبودمراسم نیشدن من همانند ا شیمراسم کش»

ما بگذراند،  انیهمه سال را در م نیما ، ا ياست که توانسته است، با وجود همه ترس ها یچگونه انسان قتاًیحق نید

 یو حت. ت دارداو را دوست دارند و او همه را دوس همه. به وجود آورد ،يریبرخورد و درگ نیآن که کوچک تر یب

 یشیکش نیمراسم ورود به آئ... است ییاستثنا يزیچ ،یخصلت نیکند که چن یلحظه هم به ذهنش خطور نم کی

که  يا هیمشاهده هد يچرا برا ،یآه مگ. خاص است يزیاو چ يهمه برا نیمحل اجرا شده و با ا نیهزاران بار در ا

کنم که  یگمان م. چون خود وقف او بودم. توانستم ، بدهم یمکه من ن يا هیهد ؟يامدین ،يکرده ا میدبه خداوند تق

. بار رنج او، بر دوش من گذارده شد دیکه شا رایز. نجاستیخاطر است که او امروز آزاد از هر گونه رنج، ا نیبه هم

 نینچ نیا ستیبا یکشم و م ین منم که رنج میاو، ا يو به جا. زدیر یاوست که از چشم من فرو م ياشک ها نیو ا

باب، . شان نظر افکند بیو عج رهیت يبا لباس ها دا،یدروگ یاهال فیبعد سر برگرداند و به طرف رد یاندک» باشد 
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تور  ریکه در ز نیدرخشان جاست يموها. و سپس فرانک یمگ يبرا یخال یصندل کی. یو پاتس مزیج ،یجک، هاگ

که او،  یگرانیدر کنار او و سپس د نریرا. ها يریوه کلتنها زن حاضر از گر... باخته بودند نگر یاندک اه،ینازك و س

.کردند یلحظه را حس م نیروز و ا نیها، با تمام وجودشان ا يریهمانند کل یشناخت ول ینم

 يبرا يپسر زیاحساس را داشت که خود ن نیا باًیبود و تقر یاو روز بخصوص يامروز برا. متفاوت بود زیهمه چ امروز

داشت؟ یچه حال ن،ید یشیانجام کش نیدر ح و،یتوریو ایآ. دیکش یقیزد و نفس عم يلبخند. دبه خداوند دار میتقد

 یتیکون يها نالیکه کارد یافتیکرد، از آغاز ض یمادرش را واقعاً احساس م یخال يبه خاطر آن که جا دیشا ن،ید

.دیکش يرا کنار نیبه افتخار او بر پا کرده بودند، جاست کاسار،یورکزه و دوبر

را  شیکش کی افهیابداً ق یاست ول رینظ یبلندش، واقعاً باشکوه و ب دیسف قهیو  اهیس يکه او در ردا دیشیاند نیجاست

بله . دید یکند، تا آن لحظه که انسان چشمانش را م فایرا ا یشیماند که نقش کش یم يا شهیبه هنرپ شتریندارد و ب

 نیجاست. ساخت یهمتا مبدل م یو ب گانهی يرا، به وجود بایز رایبس يکه مرد يا یآن درخشندگ. آنجا بود ییروشنا

:به زمزمه گفت

.لیپدر اون ـ

.شود یهنوز باورم نم ـ

توانم مجسم کنم  یم نیبنابرا. نکرده ام ی، چندان احساس راحت ری یمن هرگز در سن پ.  ستیمشکل ن دنشیفهم ـ

.يداشته ا یکه تو چه حال

 ریاز ضم نیجاس، ا یول. يشو یخوب نیبه ا شهیهنرپ يوگرنه قادر نبود. یرا مجسم کنآن  یبتوان ست،یبا یتو م بله

.کند یذهنت را به خود مشغول نم ،يریآن را به کار گ یو قبل از آن که مجبور نباش زدیخ یناخودآگاه تو بر م
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 یدر حال نی، جاست يه اپس از لحظ. مزاحم شان نبود یدر ته سالن نشسته بودند و کس ،یکاناپه کوچک يبه رو آنها

:بود، گفت نریکرد، که مشغول صحبت با را یکه فرانک را نگاه م

«  دیگو یبا لحن مخصوص به خودش م شهیهم ،یاهل رومان ریپ شیکش کی. نجاستیخوشحالم که فرانک ا یلیخ ـ

است که من  بیو عج. تنهفته اس ت،ینها یترحم و شفقت ب ینوع ش،یجمله، در صدا نیو با گفتن ا»  چارهیاوه مرد ب

...دانم چرا یو نم. کنم یگونه، فکر م نیبه فرانک ا شهیهم

.گرفت و به اصل موضوع پرداخت دهیگفته را ناد نیا نیجاست یول

.با تو بکند يکار نیاو حق نداشت چن. کشت دیمامان را با ـ

 ایگونه رفتار کرده بود  نیا یبدجنس يرواگر او از . یکن او را بفهم یتو هم سع. کنم یاوه جاس، من او را درك م ـ

و خودت  یشناس یتو که او را خوب م یول. شدم یبه خاطر آزردن من، از آمدن سر باز زده بود، من حتماً ناراحت م

رفت، و با او صحبت خواهم کرد و علتش را خواهم  خواهم دایبه دروگ يمن به زود. ستیطور ن نیکه ا ،یدان یم

.دانست

گوشه لبانش فرو افتاد ( ندارند،  ییبایکنم، که دخترها به اندازه پسرها، در برابر مادرشان صبر و شک یمن گمان م ـ

.نکنم لیتحم یبهتر باشد که من، هرگز خود را به عنوان مادر به کس دیو شا) و شانه باال انداخت 

.شود یپوستش ، مور مور م احساس کرد که نیجاست. شدند رهیبه او خ یسرشار از محبت و مهربان یآب چشمان

کرد؟ ینسبت به او ترحم م نید ایآ

:دیناگهان از او پرس نید

؟یکن یازدواج نم نر،یچرا با را ـ

:گفت میمال یو با لحن دیچند نفس کوتاه کش او
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.نکرده است ییتقاضا نیاو هرگز از من چن ـ

.کرد شیشود کار یم یول. یرا رد کن شیترسد تقاضا یبه خاطر آن است که ، م نیا ـ

.دیگوشش را کش یاراده دست انداخت و مثل دوران بچگ یب نیجاست

من  ؟يشنو یم. ییباره به او بگو نیکلمه در ا کیکه  نمینب. نکن ولگرد قالده به گردن زهایچ نیا یخودت را قاط ـ

به  ياگر روز. بماند یطور ، باق نیخواهد رابطه مان هم یو من دلم م. دوست است کیاو فقط . ستمین نیعاشق ر

هم  میخورم که فلج بشوم و چشمها یقسم م ،یکن نو شمع روش ینذر کن انیجر نیا يذهنت ، خطور کرد که ، برا

انداخت؟ یحرف، آن وقت ها، چقدر تو را به وحشت م نیا دیآ یم ادتی. خواهم کرد نیچپ شوند و تو را نفر

:فتو گ دیسرش را به عقب انداخت و با قهقهه خند او

من اشتباه . را گم نکن تیقدر دست و پا نیخود ا یب یول. من از تو مؤثرتر است يجادو. ندارد يا دهیفا گریـد

.وجود دارد ن،یتو و ر نیب يزیکردم که چ یمن تصور م ن،یکردم، فقط هم

لحظه ! ( آورند یممرغ ها دندان در  یواقعاً حت. یمجسم کن یتوان یبعد از هفت سال؟ م. وجود ندارد زیچ چینه ه ـ

 تیبرا یلیمن خ) با خجالت نگاهش کرد  باًیو سپس تقر. گردد یدنبال کلمات م دیرس یسکوت کرد و به نظر م يا

لحظه،  نیبود که تو را در ا یفقط کاف. را داشت حساسا نیبود، هم نجایکنم که مامان هم اگر ا یفکر م. خوشحالم

.دیخواهد فهم يباالخره او روز دید یخواه. ندیبب ،یطور که اکنون هست نیهم

مچ  نینثارش کرد که جاست زیآن چنان مهرآم يدستانش گرفت و لبخند انی، چهره او را در م اریبس متیبا مال نید

باز گشته بود،  ،یکودک يسال ها ییگو. حس را در تمام ذرات وجودش، منتشر کند نیدست او را گرفت تا بتواند، ا

کلمه شک درست . نه. ندیب یرا م یشک هیاو سا گاهاحساس کرد، که در ن نیهمه جاست نیبا ا. دست نخورده و پاك
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گذشته از  یاو را درك خواهد کرد ول يدانست که مادرش سرانجام روز یاو م. شود گفت اضطراب یم شتریب. نبود

.ندخواستند آن را فراموش کن یم گرانیکه جز خود او، د يزیچ. انسان بود کی زیاو ن زیهمه چ

:مچ دستش را رها کرد، به او گفت نیجاست یوقت

.یانجام ده میبرا يخواهم کار یجاس م ـ

:با صداقت تمام پاسخ داد او

.یهر چه که بخواه ـ

بروم و  دایخواهم انجام دهم، خوب فکر کنم و من قصد دارم به دروگ یبه من وقت داده شد تا درباره آنچه که م ـ

کنم که قبل از گفت و گو  یمن احساس م. ام فکر کنم ندهیراحت به آ الیآنجا بتوانم با خپس از صحبت با مامان، در 

.میچطور بگو... او داریقبل از د یول. رمیتوانم بگ ینم یمیتصم چیبا او، ه

امکان داشته  تیخواست، اگر برا یدلم م. کنم يو شهامتم را جمع آور رویتمام ن دایرفتن به دروگ يبرا ستیبا یم

 ،ي، به تنگ آور تیآنقدر مرا با کارها ،یتکان بده يو مرا به طور جد ،ییایب ونانیبا من به  يد، مدت پانزده روزباش

) داد  لشیتحو يلبخند. ( بپرم مایهواپ نیاز آن، در اول یخالص يتو را نداشته باشم و برا يصدا یتحمل حت گریکه د

طور هم در مورد  نیهم. ام رانده ام ین وجود تو را از زندگکه م یکن الیخواهم که تو خ یمن نم یبه عالوه جاس

.يدار اجیوجدانت احت ياوقات به ندا یتو هنوز گاه... مامان

.میآ یمعلوم است که همراهت م نیاوه د ـ

زمان  ت،یجفنگ ها دنیدارم، و شن اجیمن واقعاً به تو احت) نگاهش کرد  طنتیزد و با ش يدوباره لبخند( است  یعال ـ

.آورد یرا به خاطر م یوب کودکخ

.لیپدر اون دیادب نباش یاوه ب ـ
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.داد هیبه کاناپه تک تیرا پشت گردنش گذارد و با رضا دستش

کنم که  یفکر م. مامان من بتوانم همه ذهنم را وقف خداوند بکنم دنیپس از د دیو شا. است یعال... لیبله پدر اون ـ

.ه خداوندتفکر دربار: باشد نیتنها خواسته من ا

.یرا انتخاب کن يفرقه ا ست،یبا یتو م ـ

.ستیدر کار ن يدارم و عجله ا شیرا در پ یمن تمام زندگ یول. کار را بکنم نیا دیامکانش را دارم و شا ـ

صحبت کرد  ونان،یبه  نیرا ترك کرد و با او درباره برنامه سفرش، همراه د یهمانیمجلس م نر،یبه همراه را نیجاست

.گشت یبه سر کارش به بن باز م ،يبه زود ستیبا یم زین نریو را

همه روزنامه . کند یکه پشت شما را خم م ستیکار کردن ن نیا ر،یوز کیبه عنوان . وقتش است گریواقعاً هم که د ـ

 ی، م یجیمو هو ییایاسترال شهیهنرپ کیهستند که شما با  یکنند و مدع یم ادی يبو یپل کیها از شما به عنوان 

.هرزه رمردیپ. دیگرد

:نشانه گرفت و گفت ن،یجاست ینیمشت گره خورده اش را به طرف ب او

.رسانند یبه من ضرر م د،یکن یاز آنچه فکرش را م شتریمن، ب زیناچ حاتیتفر ـ

ن؟یر میبرو ادهیکه پ دیشو یناراحت نم ـ

.دیاوریرا در ن تانینه به شرط آن که کفش ها ـ

گذشته  یآن دوران گرید. است نیهم دنیژوپ پوش ینیم بیع. داشته باشم ادیکه آنها را به  مجبورم گریمن حاال د ـ

تئآتر  يها ياز جوراب شلوار دیبه تقل ،يجوراب شلوار یجوراب ها را از پا در آورد، و حاال نوع یشد به آسان یکه م

آور است که داستان  ییو رسوا زیر انگهمان اندازه غوغا ب بهآوردن آن در مالء عام  رونیکه ب. اختراع کرده اند
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 میکفش ها یوگرنه من زندان. ببرم نیرا از ب يا رهیل 5 يجوراب شلوار کی دیکه بخواه نیمگر ا. وایگود يدیل

.هستم

.ریز يلباس ها نیهم چن د،یکن یم لیزنانه تکم يدر هر حال شما اطالعات مرا درباره لباس ها ـ

آنها را در  يچطور لباس ها دیدان یو خوب م دیمعشوقه دار نیدوج کیشما  بندم که یمن شرط م زها،یچه چ ـ

.دیاوریب

.کند یم ییرایبا رومبدوشامبر از من پذ شهیلقب، هم نیا ستهیشا يو مثل همه معشوقه ها یکیفقط  ـ

ست؟او چگونه ا. میعاشقانه شما، صحبت نکرده ا یاست که تا به حال درباره زندگ بی، ع نمیبب دییبگو ـ

.باد شکم يطراوت و دارا یساله، باد کرده، ب 40بلوند،  ـ

:غرولندکنان گفت شناك،یاند يو با چهره ا ستادیاز قدم زدن باز ا نیجاست

.مجسم کنم یزن نیتوانم شما را با چن یمن اصالً نم. دیاندازیآه دستم ن ـ

چرا که نه؟ ـ

.دیهست نیتر از ا قهیبا سل شما

شود  یباعث م يزیندارم، چه چ سیادون کی ییبایاز ز زیچ چیمن ه. زمیخودش را دارد عز فیکث قهیهر کس سل ـ

کنم و او را معشوقه خود کنم؟ ییو جوان ، دلربا بایز یتوانم از زن یکه من م دیکن الیشما خ

:زد ادیفر باًیتقر نیجاست

.دیتوان یمعلوم است که م. دیکه قادر هست نیا يبرا ـ

به خاطر پول؟ ـ
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تان  تیشما کامالً از جذاب. میهارتها نگیمورل نریرا د،یگذار یسر به سرم م شهیباز هم مثل هم. نه، به خاطر پول تان ـ

که  ییبایز... که ییبایز. دیکرد ینم زانیآو يتور راهنیپ کی يطال بر رو ریمدال و زنج کیوگرنه هرگز، . دیآگاه

.نه ای میایب ایبه دن دیبا ایکه آ دمبو دیوگرنه من هنوز در حال ترد. ستین زیهمه چ

.است هرتسشن ریتوجه و لطف شما به من، قابل تقد ـ

.رسم یدوم و هرگز هم نم یبه شما م دنیرس ياست که برا نیهر بار که با شما هستم ، مثل ا ـچرا

ست؟یطور ن نیا. دیزن یحرف نم يشما که جد) مبهم نگاهش کرد  یاش فروکش کرد و با حالت یناگهان تیعصبان )

باشم؟ يجد دیکن یفکر م د،یکن یم الیچه خ ـ

.دیچقدر جذاب هست دیدان یخوب م یول. دیستین ینه، شما آدم خودپرست ـ

.دیابیاست که، شما مرا جذاب ب نیکه مهم است ا يزیندارد، چ یچندان تینه، اهم ایچه آن را بدانم  ـ

 کیشما را به عنوان  الیبود ، که در عالم خ شیان چند روز پهم د،یالبته که هست« : دیبود بگو کینزد نیجاست

خودم  يدوست برا کیو بهتر است شما را به عنوان  ستیو بعد فکر کردم که درست ن. کردم یمعشوق مجسم م

و طور  دهیکه هنوز وقتش نرس دیرس یم جهینت نیبه ا نریرا دیکرده بود شا انیاش را ب شهیاگر او اند» نگاه دارم 

 نیجاست. دیناگهان او را در آغوش گرفت و بوس دیقبل از آن که او لب به سخن بگشا یول. رفتار کرده بود يرگید

در وجودش آزاد  ییرویکرد ن یکه احساس م یدر حال. له شده خته،یناتوان، از هم گس. حرکت ماند یب یلحظه طوالن

.است افتهیهم سان خود  یبرآورد که قدرت ادیفر ياز شاد دخواه یشده و م

چهره اش را  نر،یسپس را. اندازدیدر آنها چنگ ب انهیتوانست وحش یپرپشت و جاندارش که م يموها ش،یبایز دهان

:نگاهش کرد و لبخند زد و گفت. دستانش گرفت انیدر م

.دوستتان دارم ـ
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بلکه . را گرفته بود نیدآن طور که مچ  مت،یاو را گرفت، نه با مال يرا باال آورد و مچ دست ها شیدست ها نیجاست

لب  ریدو قدم به عقب رفت و نفس گرفته، ز. در گوشت او فرو رفتند انهیوحش ش،یکه ناخن ها یبا چنان شدت

:غرولندکنان گفت

.نیوقت امکان نخواهد داشت ر چیه. امکان ندارد ـ

 هیه فرار گذاشت، و چند ثانو سپس برگشت و پا ب. خم شد و آنها را برداشت يبه تند. را از پا درآورد شیها کفش

.رفت انیآسفالت محو و از م يسبکش، رو يقدم ها يبعد صدا

خون آلود بود و  شیمچ دست ها... یانتظار را داشت ول نیا نیجاست دیشا. برود نینداشت به دنبال جاست الیاو خ نه

حرکت  یگذارد و ب بیرا در جدستمالش . با دستمالش خشک کرد شانه باال انداخت  کیبه  کیآنها را . درد داشت

جعبه  یبعد از مدت. متمرکز کند ش،یها دستزخم سبک  يتمام حواسش را رو د،یکوش یکه م یدر حال. ماند

توانست،  ینم يراهگذر چیه. به قدم زدن پرداخت یبرداشت و روشن کرد و به آرام یکی. آورد رونیرا ب گارشیس

در دسترسش  يکرد، لحظه ا یهمه آنچه را که آرزو م. ابدیب یش نشانگذشت، بر چهره ا یاز آنچه که در درون او م

خواست بزرگ  یاحمق پس چه موقع م يکوچولو. بعد از کف داده بود يگرفته بود و لحظه ا وشاو را در آغ... بود

بختش او قبل از آن که . او قمارباز بود و آن هم از نوع محتاطش یول. بشود، احساس کند و عکس العمل نشان دهد

در احساس  يرییکه به اندك تغ یهفت سال و سرانجام ، هنگام. صبر کرده بود یمدت هفت سال طوالن دیازمایرا ب

.که هنوز زود بود نیمثل ا یول. گذاشته بود شیبرده بود قدم پ یپ نیجاست

توانست  یاگر م. کند یوجه قصد نداشت، جا خال چیوجود دارد، و در هر حال او به ه ییفردا شهیهمه، هم نیا با

.شد یموفق م يسرانجام روز دیبا او باشد، شا شهیهم
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او را وادار  زیدانست چه چ یاصالً نم. طراوت با باد شکم یبلوند، بادکرده، ب. دیخاموش در درونش جوش يا خنده

« چهار تا  .بود اتیخصوص نیزن سابقش الهام بخش ا دیارائه دهد، جز آن که شا نیبه جاست يریتصو نیکرده که چن

.مزاج یبلغم ي، مشخصات شناخته شده آدم ها» ب 

چرا من در . در خود فرو رفته بود شه،یدر ش یکه سبزه رو و الغراندام و پنجاه ساله بود و همچون جن زیآنل چارهیب

ه ب(  لنیخوب حاال نوبت ما دو نفر است، فرو. دشوار يهمسر متحمل سال ها. کنم یفکر م زیلحظات به آنل نیا

Fraulاست زهیدوش يبه معنا یآلمان ei n) دید میواهخ ل،یاون نیجاست.

 نیبرود که ا کاساریدوبر نالیکارد دنید يبرا يفکر کرد که لحظه ا. دیتاب یبه خارج م يقصر، نور يپنجره ها از

. تن در دهد یپزشک نهیمعا کیبتواند او را درك کند که به  دیشا. دیرس یشکسته و خسته به نظر م یلیروزها، خ

به  نینه، ا. در کار نبود یشتاب چیاو جوان بود و ه. نینه به خاطر جاست. کرد که دلش گرفته است یاحساس م نریرا

.آن که خود بداند یب. شدن پسرش بود شیبود که ناظر کش نالیخاطر کارد

را به پا کرد و سر  شیکفش ها نیجاست. خورد یهتل به چشم م يدر سرسرا يادیز تینبود، و هنوز جمع روقتید

و  ابدیب فشیرا در ک دیتوانست، کل یانگشتان لرزانش نم يلحظه ا. افکنده، دوان دوان از پله ها باال رفت ریبه ز

سرانجام ... کرده بود دایبار، دستش با آن تماس پ هآنجا بود و الاقل د دیکل یخواست دوباره به سرسرا برگردد ول

رشته افکارش  جیآن انداخت، و به تدر يشد و خود را رو کیل کورمال به تختش نزدکورما. افتیخود را در اتاقش 

.افتیرا باز 

چشمانش، بدون آن که . کننده بود یآور و عصبان أسی ایماجرا واقعاً وحشتناك و  نیکرد که ا یخود تکرار م با

و گرفتار حمله .دوخته شده بود کرده بود، جادیپنجره ا انیکه آسمان شب در م یبر چهار گوش روشن ندیبب يزیچ
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و . توانست همانند گذشته باشد یهرگز نم گرینه د... کند هیبزند، گر ادیخواست فر یدلش م. بود يدیشد یعصب

.بود نیهم زیمسأله غم انگ

 یناگهان پ. گذشت یربط از ذهنش م یو ب یاز معن یخال یکلمات. دوست واقعاً اسفناك بود نیزتریدست دادن عز از

 ياو به جا ییگو. زدیبگر نیترسانده و مجبورش کرده بود که آن گونه، از دست ر نقدریاو را ا زیکه چه چ برد

چون او همان طور که . از آن خود ياحساس داشتن خانه ا. بله. قتیبا حق ییارویرو. قصد کشتنش را داشت دن،یبوس

را از او  شیامر آزاد نیا دیترس یچرا که م. بود خانواده متنفر لیکرد، از تشک یم یعشق شانه خال تیاز بار مسؤول

اعتراف دشوار بود، او مطمئن نبود که قادر به دوست  نیاگر ا یحت. همه اش نبود نیو تازه ا نیعشق به هم چن ردیبگ

.اش را از دست داده بود يبار خوددار کیتا به حال دست کم  دیتوانست ، شا یاگر م. باشد اشتنشد

بود که  نیهم يبرا. چهره اش غرق در اشک بود. کنار تخت، قرار داد زیمطبوع م يش را بر سردا یشانیشد و پ خم

حتماً . همه دوستش داشت نیشناخت و با ا یرا م یواقع نیچون تنها او بود که جاست. را دوست داشت نیاو آنقدر د

بود، و همانند  بهیغر کی نریرا که یمشترك شان بود، در حال يها ي، خاطرات ، رنج ها و شاد یبه خاطر هم خون

به  ی، دست دیاش را باال کش ینیب. کرد که دوستش داشته باشد یاو را مجبور نم زیچ چیه. به او وابسته نبود ن،ید

 یدانست که م یاو م. از مغزش براند یکیرا به گوشه تار شیتا غصه ها دیشانه باال انداخت و کوش. دیصورتش کش

وقفه  یکوشش ب کیمستلزم  ن،یا یول. امر را به حد کمال انجام دهد نیبود که ا دهیش کوشا یدر تمام زندگ. تواند

پاکت . را در اتاقش گذارده باشد یپاکت ستیبا یها م ییاز دا یکی. دستش را دراز کرد و چراغ را روشن کرد. بود

:کنار تختش بود زیم يدوم، رو زابتیبا تمبر ملکه ال یرنگ یآب

:نوشته بود نیرابرتز چن میادالتنه دیکال»

....به لندن باز گرد زیعز نیجاست»
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واگذار  یبه کس ندهیفصل آ ياست که هنوز برا ینقش. میدار اجیفوراً به تو احت. به لندن باز گرد ز،یعز نیجاست»

همراه  ؟يچطور ( )Desdemonaنقش دزدمونا يفایبا ا. جالب باشد تیکنم که ممکن است، برا یفکر م. مینکرده ا

Marcمپسونیبا مارك س Si mpson( ) در نقش اتللوOt hel l o( ) شروع خواهد  ندهیها، از اول هفته آ نیتمر

.جالب باشد تینقش، برا نیاست که ا یدر حال نیو ا. شد

در نقش اتللو؟ مپسونیکردن نقش دزدمونا در لندن با مارك س يباز دزدمونا؟

همه،  نیاش با ر يریچنان اوج گرفت که صحنه درگ جانشیو ه يشاد. تاس یزندگ کیشانس  نیبزرگ تر نیا

کند،  اطیاحت یلیتوانست خ یاگر م دیشا. گرفت یبه خود م يگرید يمعنا مییبهتر بگو ای. را از دست داد شیمعنا

را ، بود که بتواند تمام وقتش  خواهدمعروف گرفتارتر از آن  شهیهنرپ کی. را نگاه دارد نیتوانست عشق ر یم

 یم نیرا بشناسد، جاست تیواقع ستیبا یاو م ياگر روز. دیارز یبه زحمتش م يبله، باز. صرف عشاقش کند

دست  ياو حاضر بود به هر کار دیجد نیر نیبخصوص ا ن،ینگاه داشتن ر يبرا. کند ینیتوانست دوباره عقب نش

او هنوز . را جشن گرفت یخبر بزرگ نیچن دیبا در انتظار آن روز،... یبل. اش یاز نشان دادن چهره واقع ریبزند، غ

را  شیکفش ها. باشند میاو سه يشاد نیتوانستند در ا یم گرانید یول. دید یرا در خود نم نیبا ر ییارویرو يروین

. ستادیدر آستانه در ا شودگ شیدر را به رو یکه پاتس یهنگام. ها به راه افتاد ییآپارتمان دا يبه پا کرد و به سو

:اعالم کرد يدرخشان از شاد يرا از هم باز کرد و با چهره ا شیادست ه

.دزدمونا خواهم بود يمن به زود. دیرا بلند کن تانیها السیگ ـ

:پرشور اظهار کرد یسپس باب با لحن. سکوت برقرار شد يا لحظه

.نیمخصوص جاست يباز هم از داستان ها ـ
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قابل کنترل مبدل شد، خنده کنان خود را بر  ریغ یجانی، به هاش یآن خوشحال ياش کاسته شد، و به جا يشاد از

آنها  يآورده بود برا شانیکه برا يمسلم است، خبر. یچه مردان جذاب. شد رهیخ شیها ییانداخت و به دا یمبل

اش آمده بود  یاعالم خبر عروس ياگر برا و. است یدانستند دزدمونا چه کس ینم یآنها حت.نداشت ییاصالًمعنا

.همان گونه بود باًیباب تقر جواب

، همانند هر چه که به  زیو او بدبختانه آنها را ن. او بودند یاز زندگ ییآورد، آنها جز یکه به خاطر م یهنگام از

آمدند و از  یگروه که به خانه م کیساده  يها، اعضا ییدا. اش کنار گذاشته بود یشد از زندگ یمربوط م دایدروگ

زودتر  دندیکوش یمجبور بودند با او صحبت کنند م یزدند و اگر گاه یجوبانه به او لبخند مشدند و مح یآن خارج م

 گانهیفقط آنها او را ب دیفهم یرا م نیآمد، نه، او اکنون ا یکه آنها از او خوش شان نم نینه ا. گفت و گو را تمام کنند

.سبب حجب آنها بود نیآوردند و هم یبه حساب م

 یآشنا، او بهتر م ییایدن نیجاست يبود و برا گانهیآنها ب يبرا زیشهر رم که آن ن گر،ید يایدن نیهمه در ا نیا با

فرسوده از کار، و  يکرد ، چهره ها ینسبت به آنها احساس م یکه کشش و محبت یدر حال. توانست آنها را درك کند

جک  دا،یدروگ میسرپرست مهربان و مال ،یوستگیاتحاد و پ هباب نمونه زند. از نظر گذراند کی کیخندان، آنها را 

همه آن  نیتر از آن دو بود، با ا طانیکه ش یآن که هر دو نفر توافق کامل داشتند، بعد هاگ يبرا دیباب، شا هیسا

 اتنه ییکه گو دهیو فرانک ستمد. واحد بودند زیچ کی يپشت و رو ییکه گو یو پاتس مزیبود، ج هیقدر به آنها شب

 يخاکستر ياکنون موها ،یو پاتس مزیبه جز ج زیشده بود همه چ ی، که گرفتار ترس و نا امنآنها بود نیب یکس

.نکرده بودند یاو چندان تفاوت یهمه از زمان کودک نیشده بود اما با ا دیباب و فرانک سپ يموها. داشتند

:دیپرس زیدر دست داشت، با لحن استفهام آم ،ییایآبجو استرال يبطر کیکه  یدر حال باب

.زمیبر تیآبجو برا یوانیتوانم ل یدانم م ینم ـ
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لحظه، خوشحال تر از آن بود که به  نیدر ا یکرد ول یم یعصبان ياو را تا اندازه ا ش،یهنوز شب پ دیگفته او شا نیا

.بدهد تیآن اهم

باور  یول. یهم به من تعارف کن یالسیگ ن،یکه در حضور ر دیدانم که هرگز به فکرت نرس یگوش کن خوشگلم، م ـ

.خورم که گناه نباشد یقسم م. آبجو بخورم کیتوانم  یکن من حاال بزرگ شده ام و کامالً م

.جمله اش را تمام کرد يلبخند با

:دیداد پرس یگرفت و به او م یآبجو را از دست باب م وانیکه ل یدر حال مزیج

کجاست؟ نریرا ـ

.باهاش حرفم شده ـ

نر؟یبا را ـ

.بروم و ازش معذرت بخواهم دنشیمن بود و قصد دارم به د ریتقص یول. بله ـ

 يها تیکه او هرگز در حضور آنها مشروب نخورده بود، در موقع نیو با ا. دندیکش ینم گاریها س ییاز دا کی چیه

تمام  ستیبا یبار م نیا یول. بود دهیکش يگاریبودند، گه گاه س نیبا ر یکه آنها سرگرم پرحرف یهنگام یقبل

که  یو در حال. آبجو اکتفا کرد وانیبه همان ل ن،ینابراب. اوردیب رونیرا ب گارشیبرد، تا پاکت س یأتش را به کار مجر

: کرد یشده بودند با خود تکرار م رهیکه به او خ یینگاه ها ریدر ز. خواست آن را الجرعه سر کشد یدلش م

.خانم بنوش، جرعه جرعه کیآن را مثل  نیجاست

:گفت دیدرخش یکه چشمانش م یدر حال یهاگ

.واقعاً آدم فوق العاده است نریرا ـ
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کرده بود که آنها  دایرا پ یکرده او کس دایآنقدر قدر و منزلت پ شیها ییبرد که چرا در چشم دا یناگهان پ نیجاست

.دوست داشتند با خانواده وصلت کند

:پاسخ داد یخشک به

.بله ـ

.سپس موضوع صحبت را عوض کرد و

.بود یامروز چه روز قشنگ ـ

خواستند  یکدام از آنها، نم چیکه ه دیرس یبه نظر م یفرود آمدند ول ق،یسر فرانک به عالمت تصد یسرما، حت همه

.کنند یصحبت فاتیتشر نیاز ا

 وقت الزم بود تا یمدت. آنها آمده بود، متأسف نبود داریکه به د نیاز ا یخواند ول یرا در چهره شان م یخستگ او

 یبه او ارائه م یخوب نهیمورد، زم نیها در ا ییخود باز گردند، و دا ياحساسات و افکار بتوانند دوباره به حالت عاد

.دادند

.هم وجود دارد يگرید يایکرد که دن یفراموش م جیبود که آدم به تدر نیا رهیجز کیدر  یزندگ بیع

:دیکه در آن پنهان شده بود پرس یکیاز گوشه تار فرانک

ست؟یدزدمونا ک نیا ـ

که در مورد خفه شدن دزدمونا  یآنها شرح داده و از وحشت و نفرت آنها، هنگام يداستان را مفصالً برا نیجاست

 یکرد خستگ دنیکش ازهیشروع به خم ،یکه پاتس یساعت بعد وقت میو باالخره ن. کرد حیتفر یلیکرد، خ یصحبت م

:تگذاشت و گف زیم يا رواش ر یخال وانیآنها را به خاطر آورد و ل

.متشکرم د،یمن گوش داد اتیکه به چرند نیاز ا. بروم دیمن با ـ
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.خانم ها بود يسرحد امکان برا وان،یل کیظاهراً . او تعارف نکرده بودند بهیدوم السیکدام از آنها گ چیه

 یکند ول میودش را قاکرد خ یجک سع. دیاو را بوس یبه عنوان خداحافظ نیباب ، جاست یهمه تعجب و شگفت با

سرخ شد و تجربه را با  مزیج. رفتیبوسه خواهرزاده اش را با شوق و ذوق پذ یهاگ. کرد ریغافلگ زیاو را ن نیجاست

از  ییشد جز یم زیچرا که او را ن دیگرفت و بوس شدر آغو یاو را به گرم نیجاست ،یتحمل کرد و اما پاتس يداریپا

که  یهمه هنگام نیبا ا. او سرش را برگرداند رایز. در کار نبود ينک بوسه افرا يو برا. به حساب آورد رهیجز

نبود، در او احساس  گرانیاز شور و عالقه که در وجود د یرا به دور گردن او حلقه کرد، انعکاس شیبازو نیجاست

.فرانک چه به سرش آمده بود چارهیب. کرد

 یکه سع یهنگام. او را دوست داشت نیر. داد هیتک واریبه د يبسته شد، لحظه ا شیکه در آپارتمان به رو یهنگام

.به بن ترك کرده است متیبه او پاسخ داد که، هتل را به قصد عز یتلفنچ رد،یبا او تماس بگ یکرد تلفن

اش را توسط نامه  یمانیو از آنجا مراتب پش. به لندن برود دنشیبود که قبل از د یبهتر م دینداشت شا تیاهم چیه

بود که در  زهایچ یلیخ. آمد او را به شام دعوت خواهد کرد یبه انگلستان م نریکه را ندهیدفعه آ. او ابراز کند به يا

هرگز  رایز رفتیپذ یاو حتماً دعوتش را م. او کامالً وارد بود یقاخال اتیاز خصوص یکیدانست اما به  ینم نیمورد ر

امور خارجه انتخاب شده بود، انگلستان به  ریاو، به عنوان وز که یاز هنگام. گرفت یبه دل نم يا نهیک نیکوچک تر

.او در آمده بود تیمراکز فعال نیاز مهم تر یکیصورت 

:کرد با خود گفت یرا در آن مجسم م نیچهره خود، صورت ر يکه به جا یاش در حال نهیجلو آ نیجاست

اسمم  گریکه د نیا ایتو خواهم گرداند،  ياه تیمن انگلستان را مرکز فعال ایپسرجان،  دید یخواه. صبر کن ـ

.نخواهد بود لیاون نیجاست

.در قلب مسأله بود نریرا يخود او برا دیکه شا د،یرس یفکر او نم به
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به ذهنش  یو حت. نداشت ییجا چیاش را انتخاب کرده بود و ازدواج در آن ه یزندگ ریمس شهیهم يبار، برا کی او

او در اطراف طعم بوسه  شهیتمام اند. ابدی رییتغ میهارتها نیاشته باشد نام او به جاستآرزو د نریکه را دیرس یهم نم

که  دیبگو نیکه به د نیمانده بود و آن هم ا یباق زیچ کی طفق. زد یآمد دور م یم شیاو و تجسم آنچه که بعداً پ

 یدرك م شهیاو هم. کرد یدرك محتماً  نید. اش نبود یموضوع باعث نگران نیا یول. نخواهد رفت ونانیبا او به 

 ظهو موع حینصا دنیچون از شن. برادرش بازگو کند يسفر را برا نیانصراف از ا لیهمه، قصد نداشت دال نیبا ا. کرد

 ن،یگفت، د یم يزیو اگر درباره اهدافش با او چ. ازدواج کند نیخواست که او با ر یدلش م نید. دیترس یاو م يها

.برد یم ونانیا با خود به به زور هم که شده او ر

:شد یطور شروع م نیا ادداشتی

. به آن کار وادارم کرد زیدانم چه چ ینم. ماده بز ترسو پا به فرار گذاشتم کیمتأسفم که آن شب مثل . زمیعز نیر»

.آن بود جیروز خسته کننده و نتا کیعلتش  دیشا

ساختم واقعاً شرمنده  یکوه یکه که از کاه نیمن از ا. دیکنم مرا به خاطر رفتار احمقانه ام ببخش یخواهش م ازتان

 نیخسته کرده بود و اظهار عشق تان هم به هم اریبس زیشما را ن زهایچ هیکنم که مراسم آن روز و بق یو فکر م. ام

ت با هم دوس دییایب. بخشم یبه سهم خود شما را م زیمن ن و دیکنم که مرا ببخش یم شنهادیپ نیبنابرا. علت بود

 میعهدنامه صلح تنظ کیرسماً  میتوان یو م. شام منتظرتان هستم يبرا دییآ یکه به لندن م يا ندهیدفعه آ. میباش

. «میکن

در آن  یو تعارف زیمحبت آم يجمله ا نیرا در بر داشت و کوچک تر نیجاست يفقط امضا ادداشتی شهیهم مثل

را که با خط عجوالنه  یمتداول و معمول يجمله ها ده،یر هم کشد يبا ابروها نیر. کار عادت نداشت نیاو به ا. نبود

. بود یدعوت دوباره، به دوست نیبدون شک ا. ببرد یآنها پ یبه مفهوم واقع دیهم نوشته شده بود، تماشا کرد و کوش
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بله او . دوجود ندار يگرید زیکه احتماالً چ دیشیاند دیکش یکه آه م یهم وجود داشت،او در حال يگرید زیچ ایآ یول

. او دارد يبرا یاش را حفظ کند، معلوم بود که وجودش ارزش یخواست دوست یم نیکه جاست نیاز ا. را ترسانده بود

دانست  یدست کم حاال او م. ابدیرا که نسبت به او داشت، در یاحساس قاًیبتواند دق نیاو مطمئن نبود که جاست یول

 نیرا دوست دارد، در نامه اش به ا نیکه ر د،یرس یم جهینت نیبه ا زیو اگر پس از تعمق خود ن. عاشق اوست نیکه ر

 رییتغ نیدانست که ا یم نیبه لندن رفته بود؟ ر ونانی بهرفتن  يهمه، چرا به جا نیبا ا... کرد یموضوع اشاره م

ر وجودش رخنه د یمطبوع شهیاند دیبا همه شک و ترد یول. توانست صرفاً به خاطر او بوده باشد ینم نیجاست دهیعق

.افتیرا در خانه اش  نیوقت بود که بشود جاست نیاش را صدا کرد ساعت ده بود و بهتر یمنش. افتی

.دیریبگ میرا در لندن برا لیاون زهیشماره منزل دوش ـ

.گره خورده منتظر ماند يابروها با

:شاد گفت یبا لحن نیجاست

د؟ینامه من رس. نیر ـ

.االن نیهم ـ

:سکوت حرفش را از سر گرفت يااز لحظه  بعد

آمد؟ دیمن خواه شیشام پ يبرا يبه زود ایآ ـ

کنم؟ یمطلع تان نم ایآ. من جمعه و شنبه در انگلستان خواهم بود ـ

.جمعه امکان ندارد يبرا نینقش دزدمونا هستم بنابرا نیمن مشغول تمر. نه همان شنبه خوب است ـ

دزدمونا؟ ـ
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. نقش دزدمونا دعوت کرد يفایمرا به ا. در رم به من نامه نوشت دیکال. دیستین نایآه درست است شما در جر ـ

 نیاست نه؟ من با اول یرا به عهده دارد عال یکارگردان دیخود کال. کند یم ينقش اتللو را باز مپسونیمارك س

.به انگلستان برگشتم مایهواپ

توانست حالت چهره اش را  یو نم ستیر اتاق ناش د یدستش را به طرف چشمانش برد و خوشحال بود که منش او

:بدهد و گفت شیمشتاق و پرحرارت به صدا یسرانجام موفق شد حالت. ندیبب

به انگلستان بر  يزود نیباعث شده شما به ا زیچه چ دمیپرس یمن از خودم م. است یهرتسشن چه عال نیجاست ـ

.دیگرد

:گفت يسرسر یبا لحن نیجاست

سفر  نیداد ، تنها به ا یم حیکنم که او خودش هم ترج یدر واقع فکر م. کند یضع مرا درك مو یبه خوب نیاوه د ـ

خواهر بداخالقش او را به  ایدارد قبل از برگشت به استرال اجیکه احت نیبر ا یسرهم کرده بود مبن یاو داستان. برود

در  ییجا گریشده د شیم، حاال که کشکه من احساس نکن استخو یکنم که او م یاما در واقع فکر م. ستوه درآورد

.اش ندارم یزندگ

.کرد دییمؤدبانه تأ یبا لحن نیر

.طور است نیظاهراً هم ـ

 یکیداشت که با کمک  میخواه ی، وقت کاف يطور نیساعت شش منتظرتان هستم و ا يپس شنبه شب طرف ها ـ

باشد؟. بهتان شام خواهم داد  دمیافق رسو پس از آن که به تو میکن میدو بطر شراب، عهدنامه صلح مان را تنظ

.بله البته، خداحافظ هرتسشن ـ
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ماند سپس شانه باال  يدر دست، بر جا یگوش يلحظه ا نیر. را گذاشت و ارتباط ناگهان قطع شد یگوش نیجاست

او  نیب يسد يبه طور جد واشی واشی نیوجود جاست. به تنگ آمده بود گرید... گذاشت شیانداخت و آن را سر جا

از همکارانش  کی چیآن که ه یب. داشت امهاد شیکم و ب زیبعد ن ياحساس در روزها نیو ا. کرد یم جادیو کارش ا

چرا که . بود یدست خال شهیرفت و مثل هم نیبعد از ساعت شش به خانه جاست یشنبه شب کم. ببرند یبه آن پ

 يا انهیجات، م ینیریبا تنقالت و ش. آمد  یخوشش نم او از گل. بود یمشکل اریکار بس نیجاست يبرا يا هیانتخاب هد

 شیبرا د،یرس یکه به نظر م ییایتنها هدا. کرد یانداخت، و فراموش م یم يرا در گوشه ا ترگران  هینداشت و هد

.کرد یم افتیدر نیبود که از جانب د ییایدارند هدا یارزش

:دیبا تعجب پرس نیر

قبل از شام؟ ،یشامپان ـ

:خ دادپاس نیجاست

را نشان داد و  یمبل راحت. میریکردن را جشن بگ یآشت دیبود و با يدعوا نیاول نیوقت، نه؟ ا چیه ایخوب امروز  ـ

را  یکه از قبل، پاسخ به هر سؤال ییباز بود و گو مهین شیلب ها. کانگورو نشست کیپوست  يبر رو نیخود بر زم

 یمدت نیبنابرا. ببرد سر صحبت را باز کند یاو پ یروح تبه حال اصرار نداشت، قبل از آن که نیر یول. آماده داشت

اکنون که  یول. او مشکل نبود که فاصله اش را با او حفظ کند يقبل از بوسه آن شب، برا. در سکوت او را تماشا کرد

 شیبرا پس، ادامه رفتار گذشته، نیکه از ا افتی یشد در م یبار پس از آن شب با او رو به رو م نینخست يبرا

 ییماند گو یم یکودکانه در چهره و رفتارش باق يزیشد چ یم ریکه پ يروز یحت نیجاست. آسان نخواهد بود چندان

که ذهن سرسخت و خودخواه او، همه  دیرس یبه نظر م. نخواهد کرد دایپ یزنانه دسترس ییکه هرگز به شکوفا

 یم نیگذاشت، که ر یبر او م يزیانگ گفتش ریتأثهمه، او چنان  نیبا ا. را تحت سلطه خود گرفته بود تشیشخص
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 ایبود که آ دهیبار هم از خودش نپرس کی یاو حت. او سازد نیگزیرا جا يگریتواند زن د یهرگز نم د،یشیاند

.اش معنا داده بود یبود که او به زندگ نیمهم ا. داشت تیرا دارد؟ چه اهم یجدال و انتظار طوالن نیارزش ا نیجاست

:ام لب به سخن باز کردسرانج نیر

.هرتسشن دیخوشگل شده ا یلیامشب خ ـ

.اش را بلند کرد یشامپان السیگ

به  یشعله ور بود ول يوارید يدر وسط بخار ،ییایکتوریآتشدان سبک و انیزغال سنگ بدون پوشش، در م آتش

را با سر  السشیگ. شده بود رهیخ نیدر کنار آن چمباتمه زده بود و به ر. احساس گرما کند نیآمد که جاست ینظر نم

برهنه اش را  يزانوانش حلقه کرده بود و پاها وررا به د شیکه بازوها یو در حال. گذاشت يمرمر بخار يو صدا، رو

:فرو برده بود، به جلو خم شد و گفت اهش،یس راهنیپ يها نیدر چ

ن؟یر د،یگفت یواقعاً راست م ایآ. نروم هیدوست دارم حاش ـ

.داد هیتک یصندل یاش جابجا شد و خود را بر پشت یدر صندل یاگهانبه طور ن او

؟يراست؟ در چه مورد ـ

.دیکه مرا دوست دار... دیکه در رم به من گفت يزیدر مورد چ ـ

.است هرتسشن نیآه پس مسأله ا ـ

:به او نگاه کرد و گفت. سر برگرداند، شانه باال انداخت نیجاست

.بله معلوم است ـ

بود که دعوت  نیبرداشت من ا. دیبه من گفت دیشما آنچه را که فکر کرد. میمسأله را دوباره مطرح کن نیا دیچرا با ـ

.است ندهیبه خاطر صحبت درباره آ شتریبلکه ب ستیگذشته ها ن يادآوری يامشب برا
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 یطور م نیر هم ااگ یحت. کنم یکه من دارم جار و جنجال بر پا م نی، مثل ا دیکن یصحبت م يشما طور نیاوه ر ـ

.دیرا بدان لشیالاقل دل دیبود با

که  دیشما با کمال وضوح به من فهماند) .  ستیخم شد و با دقت به او نگر. گذاشت شیرا سر جا وانشیل( نه ابداً  ـ

.دیدرباره آن صحبت نکن گریکه د دیظرافت را داشته باش نیبودم که الاقل ا دواریو من ام دیکن یعشق مرا رد م

بود که اول  نیر نیدر هر حال ا... توانست چنان دشوار باشد یآن م جهیمالقات و نت نیفکر نکرده بود که ا نیستجا

آن، حاال با مهارت  يبه جا یرا عوض کند ول مشیکرد تا او تصم یصبر م یبا فروتن ستیبا یقدم شده بود و م شیپ

اشتباهاتش  يجوابگو دیرا داشت که با يبچه شرور ساساححاال او . داده بود رییرا کامالً به نفع خود تغ تیوضع

.باشد

نه من، من امشب از شما دعوت کرده ام تا به . دیرا عوض کرد تیکه موقع دیشما هست. دیباش یاقالً دوست خوب ـ

.بزرگ، طلب بخشش کنم میخاطر رنجاندن خاطر مبارك هارتها

ن؟یاست جاست یحالت دفاع کی نیا ـ

:به خود داد و گفت ینتکا يصبر یبا ب او

بار هم که  کی يخواست برا یآه که چقدر دلم م ن؟یر دیکن يطور با من باز نیا دیتوان یچطور م. بله، خداوندا ـ

.بر شما را احساس کنم يروزیپ يشده شاد

:لبخندزنان پاسخ داد او

.دیاخته بودلنگه کفش کهنه دور اند کیدادم، شما مرا همانند  یفرصت را به شما م نیاگر ا ـ

.کار را بکنم دوست من نیتوانم ا یهنوز هم م ـ
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چون من شما  دیده یشما به معاشرت تان با من ادامه م. کرد دیهرگز نخواه دیاگر تا به حال نکرده ا. مسخره است ـ

.دیکن ینیب شیعکس العمل مرا پ دیتوان یو هرگز نم. دارم یرا همواره به حال انتظار نگاه م

:دیدار شده پرس حهیرور جربا غ نیجاست

د؟یمرا در انتظار نگاه دار دیبود ، تا بتوان يحقه ا زین نیا ایآ! دیعاشق من هست دیاست که ادعا کرد نیهم يبرا ایآ ـ

د؟یکن یفکر م یخودتان چ ـ

:زد ادیو برنده فر زیت ییبا صدا او

.دیهست نیزم يآدم رو نیتر ثیکنم که شما خب یمن فکر م ـ

.شد تا بتواند تمام خشمش را بر او فرود آورد کیپوست، به او نزد يمچنان زاو زده بر روه نیجاست

.اندازمیصورت تان تف ب يتا تو دیکه دوستم دار دیتکرار کن گریبار د کیاست  یکاف ـ

.به خشم آمده بود زین او

احساس من ابداً  ست؟یطور ن نیا. میایب نجایبه ا دینبود که از من خواست نیا يپس برا. تکرار نخواهم کرد گرینه د ـ

و  دیخودتان را بسنج یاحساسات شخص دیآن که بتوان يبرا د،یشما از من دعوت کرد ن،یجاست. به شما ندارد یربط

بوده است؟ یدرست رکا نیا ایآ دیکه از من بپرس دیبه فکرتان هم نرس یحت

چسباند و محکم نگاه  شیاش را به زانوها نهیگرفت و سرا  شیبتواند دور شود، خم شد ، بازو نیاز آن که جاست قبل

او گذاشت و صورتش را بلند  يران ها يرا بر رو شیکف دست ها. رفت انیهمان دم از م نیخشم جاست. داشت

 شیسپس زانوها. پشت او بود خاموش کرد دررا که  یرا رها کرد، برگشت و چراغ شیبازو. دشیاو نبوس یول. کرد

توانست حدس بزند که  ینم نیجاست يطور نیا. مبل انداخت یو سرش را بر پشت. و او را رها کرد را از هم باز کرد

کرد ـ مسلط کرده، تا او را به  یآتش آن را روشن م يرا ـ که فقط شعله ها یکیاو چراغ را خاموش کرده و تار ایآ
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که  دیترس یکه م یبهت زده در حال نیبود که احساسش را از او پنهان کند؟ جاست نیبه خاطر ا فقط ایچنگ آورد، 

شود به  یرا، نم نیهمانند ر يبرد که مرد یم یامر پ نیقبالً به ا ستیبا یاو م. او را از خود براند، منتظر ماند نیر

.نمود یم ریاو همانند مرگ شکست ناپذ. گرفت يباز

هم  یلیو خ. دارم اجیبه تو احت یلیخ مرا دوست بدار، من نیر« : گفت یگذاشت و نم یاو نم يسرش را بر زانو چرا

گشود و احساسات را  یعقده ها را م ،یکینزد نیا دیشد که با او عشق بورزد، شا یشک اگر موفق م یآه ب»  مانمیپش

که  یهنگام یول. آورد رونیگذاشت که او کت و کراواتش را ب ش،یغوطه ور در افکار خو نر،یرا. کرد یآزاد م

 یکه م يزیغر یمهارت شهوان. است دهیفا یکرد، دانست که ب راهنشیپ ين دکمه هاشروع به بازکرد نیجاست

... همه آن قدر مهم بود نیو با ا. قدرت او نبود  طهیسازد، در ح زیآم کیرا تحر يپا افتاده ا شیتوانست، هر عمل پ

و ... فشرد یرا م شیلوبغض گ. ستادیانگشتش از حرکت باز ا. کرد یخراب م زیترحم انگ يبه نحو را زیاو همه چ

.زد هیگر ریسپس ناگهان به ز

Liعشق من يبه معنا یبه آلمان(  بشنیآه نه هرتسشن، ل ـ ebchen) . زانوانش کشاند،  ياو را به رو(  دینکن هیگر

.اندازم هیمتأسفم هرتسشن، من قصد نداشتم شما را به گر) شانه اش گذاشت و او را به خود فشرد  يسرش را به رو

:گفت هیهق هق گر انیاز م نیستجا

خواست شما را  یدلم م یلیبهتان درست گفته بودم من خ. هستم زیآدم بدبخت ناچ کیمن فقط  د،یدان یحاال م ـ

...ممکن نخواهد بود گریتا چه حد بدبختم د دیببر یدانستم که اگر پ یم ینگاه دارم ول

( کردم هرتسشن  یباشد؟ من به شما کمک نم يگریطور دتوانست  یچطور م. نه مسلم است که ممکن نخواهد بود ـ

مرطوب و اطراف  يصورت خود آورد و پلک ها، گونه ها کیگرفت و چهره اش را به نزد شیسرش را در دست ها

. کردم یمن درست با شما مثل خودتان رفتار م. شما ریمن است هرتسشن، نه تقص ریتقص) لبانش را غرق بوسه کرد 



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٢٣

( وار؟  ختین. کردم یدرباره مقصود شما اشتباه م یول. رفت دیمن تا کجا خواه قیانم بدون تشوخواستم بد یمن م

را  یکینه  یداشت ول دیاست، آن را خواه نیا دیخواه یو اگر آنچه را که م) تر  یبم تر شده بود و آلمان شیصدا

.يگریبدون آن د

.خواهم کرد دیما را ناامش. ستمیشما ن قیمن ال. میکنم، صرفنظر کن یخواهش م نیر ـ

 یوقت دیتوان یشما چطور م. دمیصحنه فهم يشما رو دنیمن آن را با د. هرتسشن دیرا دار اقتشیاوه چرا، البته که ل ـ

د؟ینسبت به خود شک داشته باش د،یبا من هست

:را بند آورد و زمزمه کنان گفت شیاشک ها نیر سخنان

.دیببوس دیبود دهیمرا همان طور که در رم بوس ـ

.رفتار او مانند رفتار رم نبود اما

.و بدون انتظار بود یناگهان ز،ی، رخوت انگ زیسحرآم رفتارش

...به دنبال آن احساس آرامش و رها شدن و

 يها نیچ انیصبح لندن از م میاشعه مال نیاول یوقت رایز. را روشن نگاه داشته بود يآتش بخار نریکه را نیا مثل

 نیخورد، جاست یتکان نریرا یبار وقت نیا. در آن وجود داشت یمطبوع يهنوز گرما افت،یاق راه پرده به داخل ات

.را گرفت شیمتوجه شد و ترسان بازو

.نرو شمیاز پ ـ

که به  یسرش گذاشت در حال ریکاناپه برداشت و آن را به ز ياز رو يگریبالشت د( روم هرتسشن  ینم ییجا ـ

:گفت... ) دیکش ینفس م یآرام

حالت خوب است؟ ـ
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.بله ـ

ست؟یسردت ن ـ

...اگر تو سردت است بگو ینه ول ـ

.باشند اهیس شمیاز ابر تیاگر مالفه ها یحت ،یچه سقوط. تخته پوست کی يپس از ساعت ها در کنار هم بر رو ـ

است نه؟ یمطبوع زیواقعاً چ دایدروگ ادگاری نیا. هستند یرنگ و کتان دیآنها سف ـ

دا؟یوگدر ادگاری ـ

.است دایدروگ يپوست کانگوروها نیا میگو یپوست را م ـ

.پوست ببر بنگال سفارش بدهم کی تیبرا دیمن با. ستین بایز یبه حد کاف ـ

:خوانده ام ياندازد که روز یم يشعر ادیمرا به  نیا ـ

.بایز وریباالن. دیداشت یدوست م ایآ

.دیکرد یتکه از پوست ببر گناه م يرو

دیداد یم حیترج که نیا ای

.دهد يرو يگرید وانیپوست گرم ح يگناه بر رو نیا

 ریدر اساط( اروس  يخواسته ها نیب. یکن دایکه حضور ذهنت را پ دهیکنم که وقتش رس یواقعاً هرتسشن، فکر م ـ

Erosعشق يخدا ونانی Morpheeایرو يفرزند شب و خواب، خدا ونانی ریدر اساط( و مورفه  ( ف به مدت نص (

.يفراموش کرده بود یات را به کل یشگیهم یروز گستاخ

:لبخندزنان پاسخ داد نیجاست

.وصف الحال بود یلیخ. اشعار مقاومت کنم نیفقط نتوانستم در برابر ا. ندارم یاجیلحظه به آن احت نیدر ا ـ
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خداوندا تو هنوز شام نخورده  ) .بود  دهیچیشد که در اتاق پ یتند ماه يو ناگهان متوجه بو دیاش را باال کش ینیب )

.یکن یبا عشق و آب خنک زندگ یتوان یتو نم. حاال وقت صبحانه است ؟يا

.البته که نه یعاشقانه مردافکن باش يها ياگر تو آن قدر خواستار دالور ـ

.ینداشت یآه تو هم دست کم ـ

.دیکش یبه خود داد و آه یتکان. مسلماً نه ـ

.خوشبختم چقدر یتصور کن یتوان ینم ـ

:با آرامش پاسخ داد نریرا

:داد تا بتواند بهتر او را نگاه کند سپس ادامه داد هیخود را به آرنجش تک. توانم یکنم که م یچرا تصور م ـ

بازگشت تو به لندن بود؟ لینقش دزدمونا تنها دل يفایا نمیبگو بب ـ

.چاندیپ متینرمه گوشش را گرفت و با مال نیجاست

؟یکن یفکر م یتو خودت چ. من است که به سؤاالت معلم جواب دهمحاال نوبت  ـ

:را گرفت و گوشش را از چنگش خالص کرد و لبخندزنان گفت نیانگشتان جاست نیر

!تر از مارك در نقش اتللو یکامالً قطع یکنم هرتسشن و به صورت یخفه ات م یاگر به من جواب نده ـ

قادر  گرید يدیکه تو مرا در رم بوس یاز وقت. برگشتم اما به خاطر تو هم بودنقش دزدمونا به لندن  يفایا يمن برا ـ

 نگیمورل نریرا. دیهست یباهوش اریشما مرد بس. یدان یرا خوب م نیام را ادامه دهم و خودت ا يعاد ینبودم زندگ

.میهارتها

.خواهم یم يهمسر يکه تو را برا افتمیلحظه در نیکه از اول نیا يبرا. باهوش یبه حد کاف ـ

؟يهمسر ـ
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و . کار انجام شده بود نیبود که ا يدراز يخواستم تو را معشوقه خود گردانم سال ها یاگر م.بله به عنوان همسرم ـ

امر باز  نیکه مرا از ا يزیتنها چ. بود یهم آسان م یلیخ دیبا طرز فکر تو شا. توانستم موفق شوم یم یبه راحت یلیخ

.يندار یکار آمادگ نیا يدانستم که تو هنوز برا یکه م نیا با. م با تو ازدواج کنمخواست یبود که م نیداشت ا

.آن را داشته باشم یکه آمادگ ستمیمن هنوز هم چندان مطمئن ن ـ

من افتخار  میاگر در خانه من بود. یکن نیبا درست کردن صبحانه، شروع به تمر یتوان یاالن م نیخوب پس از هم ـ

.یتو آشپز هست نجایا یول .کار را داشتم نیا

... ( یزندگ يموضوع تا قبول تعهد برا نیاز ا یول.  نمیب یدرست کردن صبحانه امروز نم يبرا یمانع چیمن ه ـ

.نیدر توان من باشد ر نیکنم که ا یفکر نم) سرش را تکان داد 

.شورشو  انیدر برابر عص ریهمان طور شاهانه، و تزلزل ناپذ ،یچهره امپراتور رم همان

دارم و خودت از هر  اریمن وقت بس. کرد يکه بشود با او باز ستمین يو من مرد ستیدر کار ن يباز نجایا. نیجاست ـ

را از سرت  يگریبهتر است هر گونه فکر د. راه حل ماست گانهیازدواج . چقدر صبورم یدان یبهتر م يگریکس د

.کنار تو داشته باشم درشوهر  کیاز نقش  يمن اصالً قصد ندارم نقش کمتر. یکن رونیب

:زد ادیبا خشونت فر نیجاست

.من ار تئآتر صرفنظر نخواهم کرد ـ

کند که  یم الیتو، آدم خ يحرف ها دنیبا شن ،یوقت آن است که عاقالنه فکر کن نیرا از تو خواسته؟ جاست نیا یک ـ

تا دلت بخواهد  یتوان یتو م. میستین ریتاج و فقما مح. محروم کنند يو آشپز يابد، تو را به خانه دار يخواهند برا یم

.هر چه که دلت بخواهد ت،یها هبچ يپرستار برا... یکارگر و مستخدم داشته باش

.درآورد یشکلک يزاریکه به بچه ها فکر نکرده بود از سر ب نیجاست
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:و گفت دیسرش را به عقب انداخت و به قهقهه خند نیر

سرعت، کار احمقانه  نیبا ا قیتو با حقا ییارویرو. نامند یآن را انتقام روز بعد ماست که  يزیچ نیآه هرتسشن، ا ـ

 ياست که رو نیخواهم، ا یکه از تو م يزیمرحله تنها چ نیدر ا یول. دانم یرا خودم خوب م نیاست و ا يا

تو را به عنوان همسر  اگر نتوانم میحاال به تو بگو زهم که شده ا يدلسوز يمعذالک بگذار از رو یفکر کن شنهادمیپ

.خواهم یتو را نم گریصورت د چیداشته باشم، به ه

:گفت یبه آرام. داد هیخود را به او تک دانهیرا به دور گردن او حلقه کرد و ناام شیبازو نیجاست

.من مشکل نکن يرا برا زهایقدر، چ نیا ن،یاوه ر ـ

Perugiاو پروس. کرد یبور مع ایتالیا یالگوندا از شمال شرق لیپشت فرمان اتومب نید a( ) فلورانس ،( 

Fi renze Bolی، بولون ( ogna( ) فرارا ،Ferrara( ) پادوا ،Padova( ) ستیرا پشت سر گذاشت و به تر( 

Tri est e) توقف نمود و  کیاتیدر ساحل ادر گرید روزجهت دو  نیو به هم. شهر را دوست داشت نیاو ا. وارد شد

Liانایوبلیرا که به ل ینسپس راه کوهستا ubl i ana( ) زاگرب يمرحله بعد. گرفت شیرفت، در پ یمZagreb( ) 

را پشت سر گذاشت و از بلگراد عبور » ساو « واقع در دره بزرگ  کورهیرنگ و پر از گل ش یبود و سپس از مزارع آب

Macedoniهیمقدون. س به سر بردیشب را در ن. کرد a( ) هیو سکوپSkopi e( ) حالت  شیهنوز از زلزله دو سال پ

Tiگراد تویداشتند و ت رانهیو t o( - Vel es  هیترک يبه شهرها اریبس شیبا مناره ها و مسجدها ،یحی، شهر تفر (

.شباهت داشت

 کیچون فکر نشستن در مقابل . قناعت کرده بود زیبه خوراك ناچ يوگسالویتمام طول سفرش در کشور  در

.کرد یم نشیکردند، شرمگ یبه خوردن نان اکتفا م یکه همه اهال یدر حالبشقاب خوراك گوشت، 
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Thessalیکیمرز تسالون يو آن سو دیرس ونانی، به مرز  ( )Evzoneاوزون در oni ka( ) يبود روزنامه ها 

ه اتاق هتل او در کنار پنجر. کردند یچاپ م ونانی، در  یدرباره انقالب احتمال یمفصل يرهایخبرها و تفس ا،یتالیا

 نیاو خوشحال بود که جاست. ستینگر یم دند،کر یم ییمایو به هزاران نفر که مشعل در دست راه پ ستادهیا

.بود امدهیهمراهش ن

- )Papـ ان ـ دره او پاپ an-Dre- oU)  ، مشعل ها  انیآنها در م يو شعارها تیهجوم جمع... پاپ ، آن دره ـ او

.امه داشتشب اد مهیو چراغ ها، تا ن

ها، در  يریکه هنوز آثار درگ یمنظره، تسال یول. است تیو پرجمع ریفق يمخصوص شهرها يا دهیمعموالً پد انقالب،

 شیبه پ یمزارع سوخته شباهت داشت، که به قصد فتح پمپئ انیآن مشهود بود به منظره عبور سربازان سزار، از م

.رفتند یم

پا، در وسط  کیبر  ستادهیو لک لک ها ا. بودند دهیست ساخته شده بود، خوابکه از پو ییها در پناه چادرها چوپان

.حرکت بودند یب د،یسف يواقع بر بام ساختمان ها شان،یالنه ها

را به  ایآسمان روشن، استرال ریدرخت در ز یسوخته ب يها نیو زم. خورد یبه چشم م یوحشتناک یجا خشک همه

حتماً  شیاو با حرف ها. به لبش آورد يو فکر بازگشت به خانه لبخند دیکش یقیاو نفس عم. آوردند یم ادشی

...مادرش را مجاب خواهد کرد

Lariسایفراز الر بر sa( ) هومر يایدر. شد ادهیرا متوقف کرد و پ لیاو اتومب. شد انینما ای، درHomer( ) رهی، ت 

 یاز رنگ سرخ انگور داشت، تا افق ادامه م یاسمانست و انعک یم يهمانند شراب، که در کناره ها به سنگ الجورد

 یآن در آفتاب م يدیمعبد کوچک ستون دار که سپ کیاو گسترده شده بود و  يپا ریسبز، در ز يچمن زار.افتی
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قلعه خشن و ناهنجار که به شکل  کی ،يدر پشت سر او، بر فراز تپه ا. خورد یدر وسط آن ، به چشم م دیدرخش

.از تعرضات زمانه مصون مانده بودساخته شده بود،  بیصل

خواست  یاو م. يمهد ابد. مهد تمدن است نجا،یا یول. که آن قدر دوستش دارم ایتالیاز ا باتریز! ییبایچقدر ز ونانی

گذشت و در آن  ( )Domokosدوموکوس يبا سرعت، از کوه ها. که هر چه زودتر به آتن برسد، پس به راه افتاد

با . دیکش یرنگ و کوه ها انتظارش را م ییحنا يتپه ها ، تونیدرختان ز زیانگ یمنظره شگفت آنجا،. طرف، فرود آمد

 ییبنا. ستادیبود ، ا وودیهال يبناها هیشب باًیکه، تقر یبیعج يبنا يرا متوقف کرد و به تماشا لشیتمام عجله اش اتومب

Leoniداسیلئون ادگاریکه به  das( ) لیبر ترموب شیها یو اسپارت( Thermopyl ae) ها بر پا شده بود.

. کرد داریدر او ب بیغر یو کلمات، انعکاس»  میاو جان سپرد نیاطاعت از قوان يراهگذر به اسپارت بگو که ما برا»

 )او در کامناوورا. لرزه بر پشتش افتاد و با شتاب از آنجا دور شد. بود دهیشن گرید یتیکه آنها را در موقع ییگو

KamenaVoura از آنجا . قرار داشت ( )Eubeeمقابل او، تنگه اوبه. کرد یروشن، آب تن يتوقف و در آب ها (

Aulسیبود که اول i s( ) تروا يرا به سو یحرکت هزار کشتTroi e( ) يبه سو يدیباد شد. بود دهیتدارك د 

 رزنیپ يو چشمک ها زیحبت آمسخنان م. اورندیبه پاروها ب يادینداشتند فشار ز اجیو مردان احت دیوز یساحل م

ناراحتش کرد و شرمزده، به سرعت از آنجا . دوش ساحل را به عهده داشت يکه، مراقبت از ساختمان ها یوحشتناک

.دور شد

چند . برد یم ادیآن را از  یاوقات، به آسان شتریب نیکردند و بنابرا یچهره او، اشاره نم ییبایمعموالً به ز گرید مردم

هنگام غروب . کرد و سپس به راهش در جاده آتن ادامه داد يبزرگ خامه ا ینیریدو ش دیرف خررا ص يلحظه ا
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 طیمح یول. از طال آراسته بود یف ستون ها را با پوششیصخره باشکوه و رد د،یاشعه خورش. دیآفتاب به آنجا رس

.کرد یزنان ، ناراحتش م يپروا یبود و نگاه ب یآتن، متشنج و عصب

 یم متیآنها به هر ق. بر توده مردم حکم فرما بود  جانیه. داشتند يشتریغرور و ظرافت ب ،ییایتالیا يها زن

را  يگریو بهتر بود نقطه د. کرد نبود یکه او مجسم م يزیآتن آن چ. نه. خواستند که پاپا اندراو به قدرت برسد

کرت به راه افتاد و سرانجام در آنجا بود  يبه سو یکشتبه امانت گذاشت، و با  يرا در گاراژ لشیاتومب. انتخاب کند

.کرد دایپ یو کوه ها آرامش تون،یدرختان ز انیکه در م

 دیشد يآنها را به هم بسته بودند و بو يکه پا ییمرغ و خروس ها انیاتوبوس، در م کیدر  یطوالن ياز سفر بعد

آن قرار داشت و در کنار آنها  يدر جلو یبا چتر آفتاب ز،یسه م. را مشاهده کرد یرنگ دیمسافرخانه کوچک سف ر،یس

که  ینیدر زم ییایاسترال پتوسیو درختان فلفل و اکال. دکرده بودن زانیهمانند فانوس آو ،یاز پارچه رنگ ییتکه ها

انداز بود  نیلک لک ها در فضا طن يصدا. باد در اهتزاز بودند ریخشک بود، در ز يادیز ،ییرشد درختان اروپا يبرا

.کرد یسرخ رنگ، گرد و غبار را در هوا پخش م يو گردباد

اتاق تمام شب باز بود و در سکوت  يپنجره ها دیخواب یسلول بود م کیکه همانند  یشب ها را در اتاق کوچک او

 زیکس مزاحم او نبود و او ن چیه. کرد یم يروز را با گردش سپر هیآورد و بق ی، تنها نماز را به جا م یصبحگاه

 یآنها با تعجب او را دنبال م اهیگذشت چشمان س یک یکه از برابر زنان دهات یهنگام یول. نبودکس  چیمزاحم ه

روزها در . نمود یآرام و خواب آلود م زیهوا گرم بود و همه چ. شد یحک م يکردند و بر چهره هاشان لبخند

انگشتان گره  انیعنبر که م حیبتس يهمانند دانه ها ،یاتفاق چیبدون ه. گذشتند یهم م یکامل از پ يآرامش و صفا

کردند  یدر او رسوب م رات،یو احساسات و تأث. کرد یدعا م یاو در خاموش. دندیلغز یم یکرت ییاروست کیخورده 

.گذشتند یم زیو روزها ن
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 یب یبزرگ و کمک و دوست نالیبه خاطر کارد. همه نعمتت شکرگزارم نیبه تو تعلق دارم، و از ا قتاًیخداوندا من حق»

 يسایخود و در کل شگاهیکه مرا در پ نیتو، از ا يسایبه خاطر بودن در رم و در دل کل انش،یپا یشائبه اش و مهر ب

از آن که  شتریتو مرا ب. در وجودم از تو سپاسگزارم وت يسایاز احساس سنگ کل ،یات به سجده واداشت یشخص

 یرنج نبرده ام و زندگ یه تو اثبات کنم من به حد کافام را ب یتوانم حق شناس یچگونه م يسزاوار باشم تبرك نمود

 یرا م نیو خود ا. رنج بکشم ستیبا یحال که به خدمت تو در آمده ام م یول. و مطلق بوده یطوالن يشاد کیام تنها 

 یزندگ رایبهتر درك کردن توست ز نیا. که من بتوانم از وجود خودم فراتر روم ستیتنها با رنج بردن ن نیا یدان

و آن را چنان  ریام نشانه بگ نهیس يرا به سو رتیت. شود یتو رهنمون م يکه ما را به سو یاست، گذرگاه نیهم

 یم یچشم پوش گریبه خاطر تو، من از همه کسان د... دهمرا رنج ب. کشم رونیفرو کن که هرگز نتوانم آن را ب قیعم

کن و من ثناخوان تو  رمیتحق. ، و تنها درمانم یمن هستتو تنها درد . نالیاز مادر از خواهرم و از کارد یحت. کنم

« ...تو را دوست دارم تو تو و تنها تو. ام در آن است يمرا نابود گردان و شاد. خواهم بود

 میعظ يصخره ها انیدر م يپالژ همانند هالل زرد. کرد یم یبود که معموالً در آنجا آبتن دهیرس یبه پالژ کوچک او

 ییسپس از پله ها. در دوردست ها گم شد ترانهیمد ياینگاهش در در يو لحظه ا ستادیا ياو لحظه ا. قرار گرفته بود

ماسه  يبرهنه بر رو ياز پا درآورد آنها را برداشت و با پا را شیآمد کفش ها نییشد، پا یم یمنته ایکه به کنار در

 یسیدو مرد انگل. گذاشت یوارش را در آنجا مو شل راهنیکه معموالً کفش پ دیرس یینرم به راه افتاد و به جا يها

 دهیکش رونیبودند که از آب جوش ب هیشب ییمشغول صحبت بودند و به خرچنگ ها يآکسفورد ظیجوان با لهجه غل

به آنها کرد و شرمزده  ینگاه نید. مشغول بودند ییبه بحث پر سر و صدا یدورتر دو زن به زبان آلمان یکم. باشند

 شانیبه موها یبه خود داده و دست یو متوجه شد که آنها صحبت شان را قطع کرده و تکان دیشک شیویبه ما یدست

.دادند لیبه او تحو يو لبخند دندیکش
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:دیها پرس یسیاز انگل او

اوضاع رو به راه هست؟ ـ

.چون هر روز در آنجا حاضر بودند. از پالژ بودند ییکه جز ییگو آنها

 دیبا ایکنم آن وسط ها در یفکر م. است دیشد يادیما که ز يبرا. دیباد باش انیرمواظب ج.است، دوست من یعال ـ

.باشد یطوفان

:پاسخ داد يبا لبخند نید

محابا  یبود، ب يو چون شناگر ماهر. دیدو دندیسیل یپالژ را م يکه کناره ها یامواج کوچک ياو به سو. متشکرم ـ

کرد که  یاحساس م. توانست مشتبه کننده باشد یچقدر آب م. بهت آور بود. خود را به آب روشن کم عمق افکند

از سرش در آب  یمیکه ن یدر حال. نداشت یمیبود و ب یعال شیاو شنا یول دیکش یاعماق م يآب او را به سو انیجر

.دیچش یرا م يکرد و طعم آزاد یلذت بخش آن را احساس م يشکافت و سرد یم متیبود آب را با مال

را به سر گذاشته  شانیرا مشاهده کرد که کاله شنا یدو زن آلمان ست؛یپالژ نگر يرد و به سوتوقف ک يا لحظه

زد  ادیآنها فر يبه سو یاو دستانش را کنار دهانش گذاشت و به آلمان. شتافتند یامواج م يبودند و خنده کنان به سو

به او فهماندند که  یآنها با اشارات. دبمانن دیرس یم ایبه کف در شانیکه پا یتند آب در محل انیکه به خاطر جر

. است دهیشن يادیفر يو سپس ناگهان احساس کرد که صدا. اند و او دوباره شروع به شنا کرد دهیحرفش را شن

تند نبود خود را فقط با پا زدن  ادیآب ز انیکه جر ییبه شنا کردن ادامه داد و سپس متوقف شد، در جا گرید یکم

 یکه دست و پا م دیبرگشت دو زن را د یوقت. دیرس یبه گوشش م ییادهایفر يواقعاً صدا. نگاه داشت آببر سطح 

 یم ادیخورد و فر یدر هوا تکان م شانیدست ها. شده بود دهیاز فرط ترس در هم کش شانیزنند و چهره ها

.دیکش یخود م انیاز آنها را به م یکیآب  انیجر. دندیکش
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او شنا را از سر . شدند یم کیبه آب نزد یشتاب چیه یبرخاسته بودند و ب ياز جا یسیساحل دو مرد انگل يرو در

او .آب کشاندند ریو او را به ز ختندیاو دراز شدند به او آو يهراسان به سو ییدست ها. شد کیگرفت و به آنها نزد

 يگرید يویپس بند ماس. بر چانه اش او را منگ کند یمشتو با فرودآوردن . ردیاز آنها را بگ یکیموفق شد از کمر 

 یسپس به خاطر آب. که نفس را او بند آورد يزیبر ستون فقرات وارد آورد، چ يضربه ا شیرا به چنگ آورد با زانو

. ساحل برد يجان را به سو یاز حال رفته و ب فیبود ، سرفه کنان به پشت برگشت و شناکنان دو بدن ضع دهیکه بلع

قابل درك بود  نیا نید يوحشت داشتند و برا شتریب يشرویو از پ دیرس یم شانیآب تا شانه ها یسیمرد انگل ود

که تمام توانش را به کار گرفته  یکوفته و درمانده در حال د،یکش یبه راحت ینفس. دیبه ماسه ها رس شیسرانجام پاها

 یدست و پا م ادزنانیردوباره به حال آمده بودند و ف نهاآ. برد شیساحل پ يمافوق زن ها را به سو یبود و با کوشش

ها توانستند دنباله  یسیانگل گریحال د. اش را انجام داده بود فهیاو وظ. بزند ينفس زنان موفق شد لبخند نید. زدند

. شد یخال شیپا ریز د،یتند آب او را کش انیتازه کند، ناگهان جر یکرد نفس یم یکه سع ینیدر ح. رندیآن را بگ

و  رویجوان ن يها یسیانگل. بود، آنها حتماً غرق شده بودند یق شوند، اگر او آنجا نمنمانده بود که زن ها غر يزیچ

آمده  ایشدن به تو به در کیگفت، آنها فقط به خاطر نزد یبه او م ییصدا یول. نجات آنها نداشتند يبرا یکاف نیتمر

.تو ری، تقصتو بود ریتقص نیا. شنا نداشتند صدوجه ق چیتو آنها به ه دنیبودند و قبل از د

وحشتناك، و تحمل . آمد دیاش پد نهیجانکاه در قفسه س ياو را با خود بردند ناگهان درد یکه امواج به آرام یحال در

عضالت . شدند خیبر فراز سر س شیبازوها. دیکش يادیفر. طاقت فرسا يدرد. برنده يهمانند درد خنجر ریناپذ

 شیبغل برد زانوها ریرا به ز شیمشت ها. افتادند نییپا شیزوهابا افتی یدرد هر لحظه شدت م یمتشنج گشتند ول

هنوز ! رمیخواهم بم یآه نه من نم! قلبم. من در حال مردن هستم. است یحمله قلب کی نیا... آه قلبم... را باال گرفت

! کن  کممهربان کم ياخد. رسانم، نه قبل از آن که بتوانم خودم را ثابت کنم انیام را به پا فهینه، نه قبل از آن که وظ
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رفته بود او خود را به پشت بر  انیاز م یتشنج عضالن... رمیخواهم بم ینم. رمیخواهم بم ینم رم،یخواهم بم یمن نم

.امواج غوطه ور شدند يجانش رو یشل و ب يگرداند و بازوها

آن که . توست زهین نیا .میدیسرانجام رس. ستیرا در آن دور دست ها نگر يمژگان مرطوبش گنبد الجورد انیم از

به من فرصت رنج عطا فرما، رنجم بده و : گفتم یبود که م شیپ یساعت نیهم. خواست یغرورم متضرعانه از تو م

آن را  ستیبا یم یول. دهم یمقاومت به خرج م قمن ناتوان از عشق مطل! مهربان درد تو  يخدا. نجاستیحاال درد ا

درد، درد  نیاست و ا رومندین اریدست تو بس. زمیبرخ زیبا اراده تو به ست دینبا. زمیبا آن به مقابله برخ دیو نبا رمیبپذ

خواسته توست، باشد که اراده  نیمن از آن تو هستم اگر ا يخدا. يتحمل کرده بود بیکه بر صل يآن درد. توست

.ردیات تحقق پذ

. يروا داشته ا اریبس یکیتو در حق من ن. سپارم یکننده تو م تیحما يدست ها انیخود را به م یهمانند کودک من

دوست دارند، داشته  گرید زیاز هر چ شتریکه مرا ب ییهمه مهر از جانب تو و آنها نیمن چه کرده ام که استحقاق ا

تو آنقدر به من ! رنج، رنج. ستمیسته لطف و مرحمت تو نیکه شا یدر حال يهمه نعمت به من عطا کرد نیچرا ا. باشم

رنج من کوتاه . يرا از تو خواسته بودم و خواسته مرا اجابت کرد نیا. نشود یطوالن ادیبکن که ز يرکا.  يلطف دار

اکنون که هنوز زنده هستم از تو  یول. دیچهره تو را خواهم د يبه زود افتیخاتمه خواهد  يو به زود. خواهد بود

!پرستم یتو را م ،یمهربان تو واقعاً خوب يخدا... درد. متشکرم

را زمزمه کردند و  یخوردند و نام یتکان شیلب ها. حرکت را به لرزه در آورد یو ناگهان بدن ب دیشد یجهش

 يچشمانش را برا یچشم از هم باز شدند و آب يسپس مردمک ها. از هم باز شوند يکوشش کردند به لبخند

را بر ماسه ها، گذاشتند و  اهویپرهو  انیو بار گر دند،یسرانجام به پالژ رس یسیدو مرد انگل. از او ربودند شهیهم

 یبه صخره ها بر م ،یامواج کوتاه. انتها بود یو ب قیعم ،یآرام، آب يایدر یول. کنند یابیبرگشتند تا با چشم او را رد
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 ییهوا يروین گاهیاز شناگران به فکر پا یکی. رفته بود شهیهم ياو برا. نبود يخبر نیو از د. گشتند یخوردند و باز م

بر  يکوپتریساعت پس از آن هل مین. کمک به آنجا شتافت افتیدر يها بود افتاد و برا یکیکه در آن نزد اکیمرا

.به پرواز درآمد ایفراز در

رفت و قبل از  یآب م ریمعموالً جسد غرق شده به سرعت به ز رایز. شود داینبود که جسد پ دواریکس ام چیه

بر  یرا که به آرام نیساحل آنها جسد د یلیما 15بعد در فاصله  یعتسا یول. آمد یبه سطح آب نم يمتماد يروزها

. گشوده از هم در آغوش امواج غنوده بود يوهارو به آسمان و باز يبا چهره ا. سطح امواج شناور بود کشف کردند

به  رکوپتیکه هل یهنگام یسر دادند ول ياز شاد ییادهایها او را زنده تصور کردند و فر قینجات غر يلحظه ا

.که او مرده است دندیآب آمد ، آنها فهم کینزد

به سرعت به محل فرا خوانده شد و سه ساعت بعد  یبان دهید یکشت کی. درخواست کمک کرد کوپتریهل يویراد

چند روزه دوست داشتند گذرا او را نگاه کنند و چند  نیکرت در ا یاهال. خبر همه جا پخش گشته بود. بازگشت

ساحل  ياز آنها به سو يادیعده ز. آن که او را بشناسند دوستش داشتند یآنها ب. ندید و بدل نمابا او ر يکلمه ا

 راهنیپف دار کهنه، پ يشباهت داشتند و مردان با شلوارها رهیت یشان به پرندگان اهیس يزن ها با لباس ها. شتافتند

گروهبان  دیبه ساحل رس یکه کشت یهنگام. نددیکش یو انتظار م ستادهیباالزده خاموش ا يها نیباز و آست قهی يها

پوشش . گذاشت نیشده بود بر زم دهیچیپ ییپتو انیرا که در م يزیو برگشت و چ دیماسه ها پر يور يتنومند

را بر لبان  شانیها بیو صل. آنها دور جسد را گرفتند. دیچیپ نیحاضر انیدر م يکنار رفت و همهمه ا يلحظه ا

آغاز کردند، و عزادار،  اشت،شباهت د يو نامفهوم که به نغمه ا کنواختی ين نوحه ازنا. فرسوده شان فشردند

.ماندند يمدت ها بر جا ،ینیصبور، زم
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هنوز  یول.  دیلغز یمغرب م يشده بود به سو یمخف میتوسط صخره عظ یمیکه ن دیخورش. بعد از ظهر بود  5 ساعت

رنگ،  ییبر شن ها را با پوست طال دهیساحل و جسد آرم يپوش رو اهیباال بود که گروه کوچک س یبه حد کاف

زد، روشن  یبر آن موج م ينقش لبخند هنوزکبود که  ينمک و لب ها يچشمان بسته، مژگان بلند آغشته به دانه ها

.را بردند نید ییکایکرت و سربازان امر یآوردند و همه اهال یسپس نعش کش. کند

 کایامر ییهوا يرویسرهنگ ن یول. کرد یم دیرا تهد ونانیخطر انقالب  بر سراسر آتن حکم فرما بود و اغتشاش

 چیرا در دست داشت که ه نید ییایاو پاسپورت استرال. ردیتماس بگ شیارتش با مافوق ها يویموفق شد توسط راد

و در شد  یم دهیشغل فقط کلمه دانشجو د بهدر قسمت مربوط . داد یدرباره صاحبش ارائه نم یروشن حیگونه توض

توجه به  یب نید. و آدرس او در لندن نوشته شده بود نینام جاست شاوند،یخو نیتر کیصفحه بعد در بخش نزد

در اتاق کوچکش در . تر بود کینزد یلیخ دایکلمه، نام خواهرش را ذکر کرده بود، چون لندن از دروگ یمفهوم قانون

محفوظ  شیچمدان ها ریبود گشوده نشد، و با سا شیدعاکتاب و لوازم نماز و  يکه حاو یاهیسچمدان  همانخانه،یم

.شخص مورد نظر فرستاده شود يدستورات الزم برا افتیماند تا پس از در

ماند، در  يحرکت بر جا یچشمش را باز کرد و همچنان ب نیصبح زنگ تلفن به صدا در آمد جاست 9در ساعت  یوقت

. بکند يرا از جا یلعنت میس نیتوانست که ا یخواست م یلش مد. فرستاد یلعنت م یاختراع جهنم نیکه به ا یحال

. زنگ تلفن همچنان ادامه داشت یبه او نداشت ول یصبح در تکاپو و در تالطم بودند ربط 9از ساعت  گریاگر مردم د

.بود نیر دیشا

 کیپارلمان آلمان، . برساند منیو تلوتلوخوران خود را تا اتاق نش زدیبرخ يفکر او را وادار کرد که باالخره از جا نیا

کرد که دست کم هفت  یبود و تصور هم نم دهیرا ند نیهفته بود که او ر کیاجالس فوق العاده داشت و مدت 
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بود که خبر  نیا يتلفن برا نیگرفته باشد و ا انیپا بحران دیشا یول. او را داشته باشد داریشانس د گریهشت روز د

.آمدنش را به او اعالم کند

.وال ـ

ل؟یاون نیجاست زهیدوش ـ

.بله خودم هستم ـ

Alچیدر آلدو ایخانه استرال نجایا ـ dwych( ) نیجاست يکرد که برا یرا تلفظ م ینام یسیصدا با لهجه انگل. است 

.ستین نیبود که طرف مخاطبش، ر افتهیدر يدیبخصوص که با ناام. مفهوم نبود

د؟یچکار دار ایخوب، خانه استرال اریبس ـ

.آن را خاراند گرشید يو با کف پا ستادیا شیپا کی يرو دیکش يا ازهیمخ

د؟یدار لیاون نید يبه نام آقا يشما برادر ایآ ـ

.از هم گشوده شد نیجاست چشمان

.بله درست است ـ

هستند؟ ونانیدر  شانیدر حال حاضر ا ایآ ـ

.قرار داشت و در پرز آن فرو رفته بود یقال يرو شیپا

.است بله درست ـ

.لیاون ياست نه آقا لیدهد که او پدر اون حیکند و توض حیگفته مخاطبش را تصح دیفکرش نرس به

.را به اطالع تان برسانم يخبر بد دیکه با نیمتأسفم از ا لیاون زهیدوش ـ

افتاده؟ یخبر بد، خبر بد؟ چه اتفاق کی ـ
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آن طور که به من اطالع داده . در کرت غرق شده روزید لیاون يبه اطالع تان برسانم که برادرتان آقا دیمتأسفانه با ـ

در  ونانی دیدان یحال همان طور که خودتان م نیبا ا. دچار مشکل شده بود اینفر که در در کیاند به خاطر نجات 

.هم نادرست باشد دیو شا ییجز اریاطالعات ما بس نیحال انقالب است و بنابرا

. دیلغز نیبر زم یبه آهستگ. دیلرز یداد زانوانش م هیبه آن تک نیشت جاستقرار دا يزیم يتلفن بر رو دستگاه

. غرق شده، نفس نید. بلند شباهت داشت يو هم به خنده و نفس ها هیشد که هم به گر یاز او خارج م ییصداها

:دیپرس يصدا با پافشار... غرق شده، نفس مرده مرده نیمرده، د نید

.لیاون زهیدوش د؟ینوش یمرا م يصدا ل،یاون زهیدوش ـ

« !برادر من مرده، غرق شده»

.دیجواب بده لیاون زهیالو دوش ـ

.کنم یگوش م! بله بله بله  ـ

ما منتظر دستورات الزم از جانب شما  نیبنابرا. دیاو هست شاوندیخو نیتر کیآن طور که معلوم است شما نزد ـ

م؟یبا جنازه چکار کن. میهست

.بله بله ـ

م؟یبکن دیبا جنازه چه با. لیناو زهیدوش ـ

.جسد است کیفقط  نیتنها جنازه، د. گفتند جنازه او ینم یجنازه بود و حت کیاو ! جنازه  ـ

:دیگو یم دهیخفه و نفس بر یکه با لحن دیشن یخودش را م يصدا شاوند؟یخو نیتر کینزد

.مادرم باشد نیکنم ا یتصور م. ستمیاو ن شاوندیخو نیتر کیمن نزد ـ

.سکوت برقرار شد يا ظهلح
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. ( میوقت را تلف کرده ا هودهیما ب دیستیاو ن شاوندیخو نیتر کیاگر شما نزد. ناراحت کننده است اریبس نیآه ا ـ

 تیکه شما موقع دیرس یبه نظر م) گرفت  یصبرانه به خود م یب یداد و لحن یاش را از دست م يصدا حالت همدرد

مشکل  اریکه تماس با آن بس يا رهیداده، جز يرو تاتفاق در کر. نقالب استدر حال ا ونانی. دیکن یرا درك نم

درباره  شاوندیخو نیتر کینزد ماتیبه ما دستور داده شده که از تصم. ممکن است ریغ باًیو ارتباط با آتن تقر. است

توانم با او صحبت کنم؟ یمادرتان در خانه است؟ م ایآ. میجنازه اطالع حاصل کن

.است ایاو در استرال ست،ین نجایمادرم ا ـ

و باز هم وقت را از . میتلگراف مخابره کن ایبه استرال میما مجبور. شود یبزرگ، بدتر از بدتر م يخدا ا؟یدر استرال ـ

منظور در گذرنامه اش ذکر  نیچرا برادرتان نام شما را به ا دیستیاو ن شیخو نیتر کیاگر شما نزد. میده یدست م

کرده؟

(خندد یمتوجه شد که دارد م( م دان ینم ـ

جنازه را  فیهر چه زودتر تکل دیما با. زد میما فوراً به او تلگراف خواه د،یبه من بده ایآدرس مادرتان را در استرال ـ

 دیرا بفهم نیخواستم ا یم. اندازد یم قیکار ما را به تعو یو رد و بدل کردن تلگراف حداقل چند ساعت میروشن کن

...دشوار است یبه حد کاف نیا به جز تیوضع

.دیبه او تلفن کن د،یپس وقت تان را با تلگراف هدر نده. خوب  ـ

د؟ینام و آدرس مادرتان را به من بده دیتوان یدهد، م یرا به ما نم یالملل نیب يبودجه ما اجازه تلفن ها ـ

.ایالنبون، ولز نو جنوب، استرال لیگ دا،یدروگ ل،یاون یخانم مگ ـ

. مخاطبش مشکل است يآن برا افتیدر دیرس یآهسته و کشدار تلفظ کرد و هر جا که به نظر م یرا با حالت یاماس او

.کرد یم یآنها را هج
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.لیاون زهیکنم دوش یرا خدمت تان عرض م تمیدوباره مراتب تسل ـ

.انداخت نیطن ریناپذ انیبوق آزاد، ممتد و پا يقطع شد و صدا تلفن

 يبه زود زیرخ داده بود، همه چ یاشتباه. دیلغز شیزانو يتلفن از دستش رو یت، گوشنشس نیبر زم نیجاست

دارد  تیواقع یول. ممکن است ریغ نیکرد؟ نه ا یشنا م یماه کیکه مثل  ینیغرق شده، د نید. شد یروشن م

او  یحام یتو از هنگام کودک. و او غرق شد ياش نکرد یمحافظتش همراه يتو برا. یدان یخودت خوب م نیجاست

و تو . يشد یدست کم با او غرق م ینجاتش بده یتوانست یاگر نم. يکرد یم یاو را همراه یستیبا یو م يبود

.يعشق بورز نیو با ر يبه لندن برگرد یخواست یم رایز یهمراهش نرفت

 زدیبرخ شیجاقادر نبود از . شیپاها یکرد، حت یدرست کار نم زیچ چیه. مشکل بود زیکردن مشکل بود همه چ فکر

 یم يا رهیافکارش در اطراف دا. نبود نیکس به جز د چیه يبرا ییخاست در ذهنش جا یبر نم گریهرگز د نیو د

...دایوگمادرش افتاد خانواده در ادیشد، به  یکه هر لحظه تنگ تر م دیچرخ

بار چهره او را در  نیآخر يرا هم نداشت که برا نیشانس ا یمامان حت. دیرس یخبر به آنجا م يخداوندا به زود اوه

خواهد  نشیدر ماش ریپ ( )Ernمخابره خواهد شد، و گروهبان ارن یلیگ سیتلگراف احتماالً به اداره پل. ندیرم بب

 گانهیب کینبود،  ینه او آدم مناسب. که پسرش مرده است دیبگوخواهد رفت تا به مادرم  دایو با عجله به دروگ دیپر

 یمؤدبانه، ب ،یرسم یکلمات» ! پسرتان در گذشته  دیریخالصانه مرا بپذ تیمراتب تسل لینخانم او« : دیگو یکه م

. شدم هآگا انیکه من از جر یصورت نینه به ا! او مادر من هم هست . باشد نیتوانم بگذارم چن ینه من نم... محتوا

.را گرفت یلمللا نیرا برداشت و شماره ارتباطات ب یگذاشت و گوش شیزانو يدستگاه تلفن را رو

کنم فوراً آن  یازتان خواهش م 12-12النبون  لیگ. داشته باشم ایبا استرال يفور یارتباط تلفن کیخواستم  یالو م ـ

.دیرا به من بده
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زود به  شیاز پ شیشب ها ب شیپ ياو از چند. رفته بود بخوابد یبود و ف روقتید. خود به تلفن پاسخ داد یمگ

 يرو. پرنده ها و قورباغه ها گوش کند يو به صدا ندیداد که تنها در تختخوابش بنش یم حیرفت و ترج یاتاقش م

.کتاب چرت بزند و خاطراتش را در ذهنش مرور کند کی

الو؟ ـ

:گفت یگیاز اداره تلفن ل ( )Hazelهازل

.لیخانم اون دیتلفن از لندن دار کی ـ

:گفت یگونه نگران چیه یب یمگ

.یالو جاس ـ

.دیپرس یکرد و احوالش را م یتلفن م یگاه نیجاست

؟ییمامان تو ـ

:پاسخ داد میمال یدخترش را احساس کرده بود با لحن یکه حالت اضطراب و درماندگ یمگ

.بله خودم هستم ـ

.مرده نیمرده، د نیمامان د) هق هق  ایتنفس  د،یبه گوشش رس ییصدا( اوه مامان، اوه مامان  ـ

 دیلغز یم. نداشت ییرفت و پرتگاه انتها یوقفه فرو م یرفت، ب یفرو م ییگو. گشوده شد یمگ يپا ریدر ز يا ورطه

تا زنده خواهد بود نخواهد توانست خود را از  گریو دانست که د د،یآ یاو به هم م يبر رو یکرد شکاف یو احساس م

 نیا ينتوانسته بود برا ینند؟ بله زمانبر او نازل ک توانستند یم ییچه بال نیاز ا شتریب انیخدا گرید. کشد رونیآن ب

 کیرا تحر انیخدا« . سؤال را طرح کند و چگونه پاسخش را ندانسته بود نیچطور توانسته بود ا. ابدی یسؤال پاسخ

 نیهترب ياز سفر به رم و شرکت در شاد ياو تصور کرده بود که با خوددار» . هستند نیآنها فقط منتظر هم د؟ینکن
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که  يرنج فراق چهره ا دنیبا به جان خر زیشود و او ن یآزاد م نید. دهد یکفاره اش را پس م نید یلحظات زندگ

بود  ستادهیآنجا ا یآمد و مگ یشکاف به هم م. پرداخت یبود، کفاره گناهش را م زتریعز ایدر دن زیاز همه چ شیبرا

.است رید یلیخ گریدانست که د یو م

آدم  کی. او هستم  شاوندیخو نیتر کیکردند که من نزد یآنها فکر م. اند به من تلفن کرده ایاز خانه استرال ـ

 يگریاسم د ییگو. دینام یرا جنازه م نیچکار کرد؟ او تمام مدت د دیبا جنازه با دیپرس یاز من م میکه دا یعوض

 يکار برا نیکنم که ا یخداوندا تصور م)  دیرس وشاش به گ هیهق هق گر يصدا. ( کس نبود چیکه ه ییگو. نداشت

.مرده نیهم آن قدرها آسان نبود، اوه مامان، د چارهیآن ب

در کجا؟ در رم؟ چرا رالف به من خبر نداده؟ ،یتیدر چه وضع ـ

نفر که در حال  کینجات  نیکه در ح ایگو. در کرت اتفاق افتاده. احتماالً هنوز خبر ندارد نالینه، در رم نبود، کارد ـ

من نرفتم چون  یول. بروم ونانیبود و از من خواسته بود که همراهش به  یاو در مرخص. دهغرق شدن بوده اتفاق افتا

 دیاو بودم شا ياگر پهلو. کاش با او رفته بودم. باشم نیبا ر واستمخ یو م. کنم نیخواستم نقش دزدمونا را تمر یم

کرد؟ دیمن چه با ياوه خدا. افتاد ینم یاتفاق چیه

:گر به او گفتو پرخاش يجد یبا لحن یمگ

 یآمد، خودت خوب م یحالت بدش م نیاز ا نید!  یفهم یرا به خودت راه نده م يافکار نیچن نیبس کن جاست ـ

من هر دو شما را از دست نداده ام، تو در . ییایبه خود ب دیحاال با. میدان یرا نم لشیشود و ما دل یبال نازل م ،یدان

 یلی، خ ایدن ،یقدر از من دور هست نیچرا ا یجاس ،یجاس هاو ،يمانده ا یباق میکه برا یهست يزیحال حاضر تنها چ

.یخواهم تنها بمان یبرگرد نم دایاست به دروگ عیوس
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کس را  چیخواهم ه یمن نم. خواهم شد وانهیاگر کار نکنم د. کار تنها راه نجات من است. کار کنم دینه من با ـ

.میکن یبدون او زندگ میتوان یچطور م) افتاد  هیدوباره به گر( خواهم، اوه مامان  یهم نم يو دلدار. نمیبب

و  یتو از خاك هست رد،یگ یو خداوند آن را از تو م دهیبخش یخداوند به تو زندگ« . بود نیا یزندگ ایچطور؟ آ بله،

.است که سقوط کرده اند یمتعلق به آنان یزندگ ییگو» گشت  یبه خاك باز خواه

.گذارد تا در آنجا بپوسند یوا م گرانیرا به د ایو دن دیربا یها را م نیبهتر مرگ

:گفت یمگ

 يکه خودت به من تلفن کرده و خبر داد نیاز ا یجاس. میکن نییکه زمان رنج مان را تع ستیبه عهده ما ن نیا ـ

.متشکرم

حاال چه . ناشناس  کیوسط طور، ت نیخبر را به تو بدهد، مامان، نه ا نیا گانهیب کیتوانستم تحمل کنم که  یمن نم ـ

.یبکن یتوان یکرد، چکار م یخواه

پسرش . بخشد یاش را تسل دهیپرشور،دختر رنجد یاراده اش را گرد آورد تا از راه دور با سخنان يرویهمه ن یمگ

به  نیبه جز د نیاش جاست یدر تمام زندگ. کرد یبه او کمک م یستیبا یکرد م یم یمرده بود ، اما دخترش زندگ

.به خود او یکس دل نبسته بود، حت چیه

به  یدان یاو هرگز اندوه تو را دوست نداشت، خودت خوب م ،یکن آرام باش یسع. نکن هیگر زم،یعز ن،یجاست ـ

 سایاو قانوناً متعلق به من است و کل. دایگرداند، به دروگ میرا به خانه باز خواه نیخانه برگرد و فراموش کن، ما د

در آتن تلفن  ایو سفارت استرال ایاالن به خانه استرال نیمن هم. تعلق ندارد سایبه کل گریاو د. شود تواند مانع آن ینم

به  دایجز در دروگ ییخواهم که او در جا یمن نم. میآور یاو را به خانه م. که موفق شوم دوارمیخواهم کرد، و ام

.م با او برگردتو ه. برگردد یستیبا یباشد، م نجایا یستیاو با. خاك سپرده شود
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بازگشت به !  دید یکه مادرش او را م ییداد، گو یتکان م یسرش را به عالمت نف ن،ینشسته بر زم نیجاست یول

و نظارت  دایبازگشت به دروگ. رفته بود او نمرده بود نیاگر همراه د. خانه؟ نه او هرگز به خانه بر نخواهد گشت

 يگفته بود که رنج ها یچه کس. ( تحمل کند انستتو یاش را هم نم شهیاند یعمر؟ نه حت هیبق يچهره مادرش برا

داغ چهره اش را  يکه اشک ها یدر حال نیجاست) دانست  ینم يزیآدم نادان که چ کی ستند،ین هیهمراه با گر میعظ

:گفت. پوشانده بود

توانم در  یمن نم. اهم گشتبعد بر خو یخواهم آمد، ول دایبه دروگ نیمن با د. کنم یمانم و کار م یم نجایمن ا ـ

.کنم یزندگ دایدروگ

تا . دایخانواده در دروگ هیو بق یدر لندن و مگ نیجاست. خالء و حالت انتظار به سر بردند یسه روز همه در نوع مدت

رخ داده بوده،  یاشتباه دیشا. در دل آنها به وجود آورده بود یمبهم دیام یکه کم کم سکوت مقامات رسم ییجا

داد که  یم حیزد و لبخندزنان توض یرا م نیدر خانه جاست نید دیشا. بود دهیبه آنها رس يا به حال خبروگرنه ت

 نید. ابدیانتشار  ینادرست عهیدر خروش و ولوله بود و امکان داشت هر نوع خبر و شا ونانی. در کار بوده یاشتباه

و هر چه ... دیخند یبود و م ستادهید و سالم آنجا ابلند ق ،ياو قو. دیخند یآن خبر به قهقهه م دنیآمد و از شن یم

 يچنان شناگر ماهر نیاو نمرده بود، غرق نشده بود، د... شوم و کاذب دیام. شد یافزون تر م دیتر، ام یانتظار طوالن

د، چرا کرده بودن اریانتظار ادامه داشت و آنها سکوت اخت. مبارزه کند و زنده بماند ییایتوانست با هر در یبود که م

.بود ادیخبر دادن به رم وقت ز يبرا. بود کردهزنده بودن او، آنها را دگرگون  دیکه ام

را  ایتلفن را برداشت و استرال یدوباره گوش یفرتوت رزنیهمانند پ. کرد افتیرا در امیپ نیروز چهارم جاست صبح

.خواست

مامان؟ ـ
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.نیبله جاست ـ

گونه  چیه ستندیمقامات قادر ن. کرد دیچکار با. میاو را به خانه باز گردان مینتوا یما نم. او را به خاك سپرده اند ـ

تلگراف  یوقت. است و نام دهکده هم ناشناخته عیوس اریبس يا رهیجز آن که کرت جز. ما بگذارند اریدر اخت یاطالع

توانم  یمن نم. رد دفن شدههم ندا يکه نوشته ا يدر گور يگوشه ا راو د. او را برده و به خاك سپرده بودند د،یرس

 دیمغشوش است چکار با یلیخواهد به من کمک کند، اوضاع خ یکس نم چیه. اورمیرا به دست ب ونانی يزایو

م؟یبکن

:گفت یمگ

.به رم برو، من هم به آنجا خواهم آمد ـ

به اندازه سال  که مردان در عرض سه روز دیرس یبه نظر م. به جز آن مولر در اطراف تلفن جمع شده بودند همه

زد و  یبلند در اتاق قدم م يبا قدم ها ،یو عاص ماریب يدرمانده و کوفته همانند پرنده ا یف. شده باشند ریسال پ يها

:کرد یتکرار م

... او باشد؟ چرا من نمردم یستیبا یچرا م. آسان بود یلیخ میو رفتن برا رمیاو من نمردم؟ چرا او؟ من پ يبه جا چرا

...رمیر پقد نیمن که ا

.کردند یم هیو کت گر ینیم ت،یاز حال رفته بود و خانم اسم آن

گروه کوچک  کیشد،  یخالصه م نیدر هم دایدروگ. گذاشت شیرا سر جا یبه آنها انداخت و گوش ینگاه یمگ

.مانده بود یهمه آنچه که باق. و در هم شکسته میشده از مردان و زنان سالخورده عق لیتشک
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! چقدر دور است . در کرت به خاك سپرده اند ییاو را در جا. کند دایتواند او را پ یکس نم چیهگم شده  نید ـ

کمک بخواهم او تنها  کاساریدوبر نالیروم تا از کارد یمن به رم م. دور بماند دایهمه از دروگ نیتواند ا یچطور م

.تواند به ما کمک کند یاست که م یکس

.شد وارد کاساریدوبر نالیکارد یمنش

 شانیمن به ا. اصرار دارند شما را مالقات کنند یخانم یخواهم ول یشوم عذر م یکه مزاحم تان م نیاز ا جنابیعال ـ

 شانیا یول. دیریرا بپذ یکس دیتوان یو نم دیگرفتار یلیاست و شما خ شیدر پ يریگ يدادم، که جلسه رأ حیتوض

.دیریاو را بپذ دیکنند تا شما بتوان یگفتند که آن قدر پشت در صبر م

دارد پدر؟ یمشکل ایآ ـ

که اسم  میاز من خواستند به شما بگو شانیا. داستیشان پ افهیاز ق. داشته باشد یکنم، مشکل بزرگ یبله فکر م ـ

.است لیاون یشان مگ

.شد دیسف شیو صورتش همانند موها دیجست رنگ از چهره اش پر يبه سرعت از جا کاساریدوبر نالیکارد

ست؟یحالتان خوب ن جنابیعال ـ

 نجایرا فوراً به ا لیو خانم اون. دیلغو کن يمرا تا اطالع ثانو يچرا پدر حالم خوب است متشکرم، همه قرارها ـ

.مزاحم ما شود مگر در مورد پاپ مقدس یکس دیوجه نبا چیبه ه. دیکن ییراهنما

در  یول. شد یمتوجه م دیبود او با نید لیامبله معلوم است نام ف... لیاون... رفت رونیکرد و ب یمیتعظ شیکش

خواهرزاده  نید. را منتظر گذاشته بود چارهیچرا زن ب. کردند یتنها اکتفا م نیهمه به گفتن د نالیآپارتمان کارد

.خواهرش باشد یستیبا یزن م نیبود و ا جنابیعال
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سال  53اکنون  یمگ. بود دهیاو ند سال بود که 13مدت . داخل شد، رالف به زحمت او را به جا آورد یمگ یوقت

 یچهره مگ. شده باشد ریآن که تنها او پ يهر دو آنها در حال حاضر سالخورده بودند، به جا. سال 71و او . داشت

کامالً متفاوت با آنچه که رالف در عالم  یبود و در قالب ادهحالت د رییشکل داده باشد ، تغ رییاز آن که واقعاً تغ شتریب

لطافت مبدل به خشونت شده . گشته بود متیمال نیگزیجا ،يریناپذ یخشونت و آشت ،یکرده بود نوع تصور الیخ

چشمانش . کننده بود رهیخ شهیاو مانند هم ییبایز ش،یایمعصوم رؤ سیمانست، تا قد یم دیشه کی شتریاو ب. بود

رخشانش رنگ کرو کدر به خود د يخشن شده بودند و موها یشان را نگه داشته بودند ول ينقره ا يخاکستررنگ 

 یو به او اجازه نم ختیگر یکه نگاهش از نگاه او م نیتر ا بیروح و عج یب یول نید يهمانند موها یگرفته بود، کم

.و پرمهرش را ارضا کند دیشد يداد که کنجکاو

و نتوانست همانند سابق تو را به او نشان داد  یمبل ،یعیطب یبا حالت دیجد یمگ نی، ناتوان از استقبال از ا نالیکارد

.خطابش کند

.دینیکنم بنش یخواهش م ـ

:گفت یبا همان حالت رسم زین یمگ

.متشکرم ـ

و با . باد کرده اند شیکند و متوجه شد که پاها و مچ ها شینشست رالف باالخره توانست بهتر تماشا یمگ یوقت

:بلند گفت يصدا

افتاده؟ یچه اتفاق. يآمده ا ایاز استرال یکنآن که در راه توقف  ی، ب ماًیتو مستق یمگ ـ

جز نگاه کردن ابرها  يو رم نشسته بودم و کار یلیگ نیمختلف ب يماهایدر هواپ یمدت. راست آمده ام کیبله من  ـ

.از پنجره نداشته ام
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:دیپرس شانیمضطرب و پر یبا لحن يصبر یبا ب او

افتاده؟ یچه اتفاق ـ

.اهش بر او ثابت ماندچشمانش را باال کرد و نگ یمگ

تنش  ياحساس کرد تمام موها نالیچنان شوم و منجمد کننده که کارد يزیچ. مدهش در چشمانش بود يزیچ

.شوند یراست م

:گفت یمگ

.مرده است نید ـ

 زیفرو افتاد و خود ن یارغوان يزانوها يبر رو یجان یو همانند عروسک ب دیلغز نالیکارد يبه انگشتر نیمز دست

:دیپرس یلش وا رفت، به آهستگدر مب

مرده؟ نیمرده، د ـ

.خواسته دو زن را که در شرف غرق شدن بودند نجات دهد، غرق شد یکه م یوقت شیبله، او چند روز پ ـ

:چهره اش رفت و با لکنت زبان گفت يدستش به سو. به جلو خم شد نالیکارد

.ان راندبر زب يا دهیبر دهیسپس جمالت نامشخص و بر!  نیمرده د ـ

توانستم  یهمه آنچه که من نم ،یواقع شیکش نید! تواند مرده باشد ینه او نم... پسر فوق العاده  نیمرده؟ ا نید ـ

همه ... میدانست یآن را داشت، همه ما م شهیاو هم) در هم شکست  شیصدا( باشم؟ آنچه را که من نداشتم او داشت 

!بزرگ يامرده؟ آه خد. میستین یکامل يها شیما که کش

:گفت يکه در مقابل او نشسته بود با تند يا گانهیب
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ام که  امدهین!  رمیمن آمده ام از شما کمک بگ. دیدار شیدر پ يرالف، کار مهم تر دیمهربان تان نباش ينگران خدا ـ

 نیدر تمام ا. مگفتم تکرار کرده ا یبه شما م دیرا که با یدر تمام طول پرواز من کلمات. ناظر غم و اندوه شما باشم

تجربه درد  نیبعد از ا گرید. مرده است نیکه د نیجز نگاه کردن به ابرها نداشته ام، با علم به ا يکه کار یساعات

.ندارد یتیاهم میشما برا

.ناگهان از جا کنده شد یکه رالف صورتش را بلند کرد، قلب مرده و سرد مگ یهمه هنگام نیا با

.که اندوه و رنج بر آن نقش بسته بود نیبود، چهره د نیچهره د نیا

بهتر . که من تحمل کرده ام یمصائب. گونه را تجربه نخواهد کرد نیاز ا یرا شکر که او مرده است و هرگز مصائب خدا

.دیرنج نکش نیچن نیاست، مرد و ا

:دیصاف پرس ییبا صدا ابد،یرا باز  یکرد بر اندوهش مسلط شود تا بتواند مقام مشاور مذهب یم یکه سع یدر حال او

توانم به تو کمک کنم؟ یچطور م ـ

و چطور؟  یدانم کجا، ک یمن نم. در کرت به خاك سپرده اند ییرا در جا نیدر تب و تاب انقالب است د ونانی ـ

 یکرت به گرم يو هوا. افتاد قیبه تعو یبازگرداندن جنازه، به خاطر جنگ داخل يمن برا يکنم که تقاضا یگمان م

 يصورت نگرفته، فکر کرده اند که کس و کار یقدامگونه ا چیاند که ه دهیچون د یاست مقامات محل ایاسترال يهوا

خواهم که بچه ام را به من پس  یمن م) به جلو خم شد  یعصب یبا حالت. ( ندارد و او را به خاك سپرده اند ایدن نیدر ا

داده  قول مزیمن به ج. ارمدیب دایتا در خاك دروگ. باز گردانند و به خانه. کنند دایخواهم که او را پ یرالف، م. بدهند

اگر مجبور شوم، زانو زده همه گورستان  یطور بشود، حت نیا دیو با. به خاك سپرده خواهد شد دایام که او در دروگ

ارند رالف، رم به خاك بسپ يها شیمن هرگز اجازه نخواهم داد که او را در آرامگاه کش. و رو کنم ریکرت را ز يها

.به زادگاهش برگردد دیاو با. مبارزه خواهم کرد  آناست با  یام باق نهیکه نفس در س یو تا وقت
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:به او گفت میمال یبا لحن نالیکارد

است دفن  سایکه وقف کل ینیفقط خواستار آن است که او در زم سایکل ،یمگ ستیحق تو ن نیکس منکر ا چیه ـ

.به خاك بسپارند دایکرده ام که مرا در دروگ تیوص زیمن ن. دارد یتیعموق نیچن زین دایو دروگ. شود

:بدون توجه به پاسخ او ادامه داد یمگ

هم ندارم  یگونه نفوذ و قدرت چیدانم ه یرا نم یونانیوقت را از دست بدهم زبان  یقانون فاتیتوانم با تشر یمن نم ـ

.دیو پسرم را به من برگردان دیخود استفاده کن آمده ام که از شما بخواهم از نفوذ و قدرت نیبنابرا

 ونانیدر  يادیمن دوستان ز. وقت باشد یمستلزم کم دیشا یول. گرداند میما او را به تو باز خواه ،ینگران نباش مگ ـ

 کیمربوط به  نیا. اندازمیب انیوقت به من بده تا موضوع را به جر یفقط کم. داد میکار را انجام خواه نیدارم و ا

.پس خواهند داد مااست آنها او را حتماً به  کیکاتول يسایکل شیکش

.حرکت ماند یب ینگاه سرد مگ ریدر ز یطناب زنگ رفت ول يبه سو دستش

نه هفته ... خواهم یمن پسرم را م. دیاندازیب انیخواهم که شما موضوع را به جر یمن نم. رالف دیکن یشما درك نم ـ

 یمن م. دیریبگ زایخودتان و من و يبرا دیتوان یو م دیکن یصحبت م یونانیشما . فوراً یول.  ندهیماه آ ای ندهیآ

.کنم دایتا پسرم را پ دیبه من کمک کن دییایب ونانیخواهم که شما همراه من به 

نافذ و  م،یمال ش،یکش کینگاه  نیتأثر، اندوه و همچن ،يهم درد. رالف انعکاس احساسات مختلف بود نگاه

.هوشمندانه

که  ستمیمن آزاد ن. توانم رم را ترك کنم یدر حال حاضر نم یمن پسرت را مثل پسر خودم دوست داشتم ول یمگ ـ

با وجود همه احساساتم نسبت به تو، و با وجود . یدان یرا م نیبهتر ا يگریتو از هر کس د. خود رفتار کنم لیبه م
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به پاپ  دیمن با. را ترك کنم نجایبرپاست ا کانیوات در يریگ يکه مجلس رأ یتوانم در حال یتأثر و اندوهم، من نم

.کمک کنم

 ییگو. محو بر لبانش نقش بست يسپس سر تکان داد ، و لبخند. شده ریخود را به عقب انداخت، مبهوت و تحق یمگ

ش افتاد بر اندام يلرزه ا. در آورد ریبود و در قدرتش نبود که آن را تحت تأث یجان یب ءیش يکه ناظر مسخره باز

.به خود داد و راست نشست یتکان. است هگرفت یمیکه تصم دیلبانش چرخاند و به نظر رس يزبانش را رو

 د؟یکرد یپسر خودتان چه م يپسر خود شما بود؟ برا ییکه گو دیپسر مرا آن قدر دوست داشت قتاًیحق ایرالف آ ـ

. امکان ندارد که بتوانم کارم را ول کنم مین متأسفم، برانه م«  دییو به مادرش بگو دینیبا آرامش بنش دیتوانست یم ایآ

د؟ییرا به مادر پسرتان بگو نیا دیتوانست یم ایآ» 

.چشمان سرگشته، سرشار از رنج، درمانده ستندینگر ینبودند او را م نیهمه چشمان د نیکه با ا نیچشمان د

 ار،یبس يها يت که با وجود مشکالت و دشواربه من آموخ گرید يزهایچ یلیپسر شما با خ یندارم ول يمن پسر ـ

.خداست يعشق من برا گانهیتنها و 

:گفت یمگ

.پسر شما هم بود نید ـ

.ستیبه او نگر یحالت چیبدون ه رالف

د؟یچه گفت ـ

.لیپسر توست، نه پسر لوك اون نیمالتوك را ترك کردم حامله بودم، د یمن وقت. پسر تو هم بود نیگفتم که د ـ

.ندارد قتیحق نیا. ..نیا ـ

م؟یگو یکه به تو دروغ م یکن یفکر م... حاال یحت میرا به تو بگو نیمن هرگز قصد نداشتم ا ـ
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:خفه گفت ییبا صدا او

.نیباز پس گرفتن د يبله، برا ـ

و چروك خورده او  نیدست الغر و چ. ستادیدر مبل قرمز ا ختهیشکل فرورفته و در هم ر يجلو رفت و در باال یمگ

.را کدر کرد اقوتیاثر نفسش . دیرا بوس يرا در دست گرفت خم شد و انگشتر

. پسر لوك باشد ستیبا یتوانست و نم یاو نم. پسر تو بوده است نیخورم که د یمقدسات قسم م نیبه بزرگ تر ـ

.خورم یخورم به روح پاك او قسم م یقسم م

 نیاش به زم یاز صندل کاساریرالف دوبر. گذرد یم جهنم يکه از درها یفضا را پر کرد، ضجه روح یونیش يصدا

که چهره  یسرخ، در حال یتوده سرخ رنگ خون تازه ، در هم شکسته و فروافتاده بر قال. ستیگر یبود و م دهیلغز

.ختیر یموها بود اشک م يبازوانش پنهان شده بود و انگشتان منقبضش در البال انیاش در م

:بلند گفت يبا صدا یمگ

کن  هیگر. زدیاو اشک بر ياز ما دو نفر برا یکیکه فقط  ستیعادالنه ن نیا. کن هیگر یدان یحاال که م. کن هیگربله  ـ

او را درست  یحت. که او فرزند توست یدانست ینم یو شش سال من فرزند تو را داشته ام و تو حت ستیمدت ب. رالف

دست . تو هرگز ی، ول افتیرا در نیام تولدش فوراً اهنگ رمماد. بود گریتو د کیکه او  يو متوجه نشد يدید ینم

 ؟یکن یاکنون درك م. همه از تو بود هیبق. مال خودش بود شیفقط رنگ موها... تو، صورت تو، بدنت يتو، پاها يها

 یم اطربه خ» دهم  یام باز پس م دهیآنچه را که دزد« نزد تو فرستادم در نامه ام نوشته بودم  نجایاو را به ا یوقت

 یستیبا یو هر دو م میدیدزد يکرده بود سایرا که تو وقف کل يزیما چ م،رالف،یا دهیما هر دو او را دزد ؟يآور

.میکفاره اش را پس بده
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افتاده بر فرش را  یو ستمگر، توده ارغوان ریناپذ نیتسک یاش برگشت و نشست، و با حالت یبه طرف صندل او

.ستینگر

 نید. خواستم بدزدم یآنچه را که از تو م یستیبا یو م يتو هرگز مال من نبود یولرالف من تو را دوست داشتم،  ـ

فاش  تیراز را برا نیمن قسم خورده بودم که هرگز ا. اورمیتوانستم از تو به دست ب یهمه آنچه که م. سهم من بود

 شیکش کیتو آمد، او تو را  يسو اما او با اراده خود به. يریگامکان را به تو ندهم که او را از من پس ب نینکنم و ا

به دستت  يحربه ا قتیحق يخواستم با افشا یوجه نم چیبه ه یول دمیمن ته دلم خند! دانست  یدر حد کمال م

 گرید دیکه شا نیبا ا. تا مجبور شوم به تو اعتراف کنم دیآ شیماجرا پ نیا یستیبا یم نیا يجز برا ن،یا يبدهم، برا

ست،یاز ما ن کی چیمتعلق به ه گریاو د.ته باشدنداش یچندان تیاکنون اهم

را به زادگاهش باز  نید نیو جاست یدر آتن اجاره کرد و همراه با مگ یخصوص ییمایهواپ کاساریدوبر نالیکارد

. خواست ینم نیزم نیاز ا زیچ چیه گریو د. بود دهیزندگان خاموش نشسته بودند و مرده در تابوتش آرم. گرداندند

که به  نیبه محض ا. کنم یحرفت را باور م یبله مگ. پسرمپسرم، پاره تنم ـ  يبرا. نماز را انجام دهم نیا دیمن با« 

و در . برده بود یبه آن پ نید دنیبه محض د ویتوریو. زیبدون آن قسم رعب انگ یخود آمدم آن را باور کردم، حت

خارج  يپسر بچه ا يگل سرخ ، که از گلو يته هاخنده تو از پشت بو يصدا. دانستم یآن را م زیمن ن دیته قلبم شا

 یآن مولر م. دانست  یم یف. ام بوده اند تیچشمان من در زمان معصوم دیچشمان او آن چنان که شا. شد یم

!و شما زن ها. میدانستنش را نداشت یستگیما شا. میدانست یما مردان نم یول. دانست

رالف  اور،یانتقام وحشتناك کلمات را بر زبان ب کیراز بود  نیا يافشااو مانع از  تیمسؤول یدانست ول یم ویتوریو

 يتبرك فرود آور و دعا خواندن را آغاز کن، به خاطر روح رفته ا يرا برا تیدهانت را باز کن، دست ها کاسار،یدوبر
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شده در  ختهیر گر،یدنفر  کیکه او تو بود،  رایز. شتریبله، ب. یاز مادرش دوست داشت شتریو او را ب. که پسرت بود

« .واالتر یقالب

پو،  س،یوی، اورورك، د نگیک يخانواده ها. رفت آنجا بودند یکه انتظار م ییبود همه آنها تیسرشار از جمع سایکل

مرده، و آنجا در  ییپژمرده، روشنا دیام. دایو ساکنان دروگ. ها يری، هوپتون و کل کلی، گوردون ، کار ما نیمک کوئ

آمد همه گل سرخ  یم دایچرا هر بار که او به دروگ. بود دهیمسرخ، آر يدر تابوتش از گل ها لیر اونجلو محراب پد

.معلوم است، ماه اکتبر بود، اواسط بهار. بودند ییها در اوج شکوفا

...ـ سانکتوس ـ سانکتوس سانکتوس

خواست که تو  یتر است من دلم نمگونه به نیا. من رینظ یمن فرزند ب نیبدان که قدس االقداس بر فراز توست د»

بگذارم، تو به آنها  انیسخنان را با تو در م نیکند که ا یوادارم م زیدانم چه چ ینم. ام دهیکه من رس یبرس ییبه جا

سال ها جستجو کرده ام، تو آن  نیهمه ا یمن کورکورانه ط هک يزیچ ينداشته ا اجیو هرگز هم احت يندار یاجیاحت

به ما رحم کن و  م،یمان یکه م ییما م،یما هست نیا ،یترحم ستهیکه شا یستیتو ن نیا. يبود افتهی يزیرا به طور غر

« .کمک مان کن دینوبت مان رس یوقت

تنها . نیبخواب د« گورستان روانه شدند  يو فلفل به سو پتوسیاکال يدر چمن زار و از برابر درخت ها آنها

 یزندگان نیاز ا يزود نیبه ا یکه توانست يتو خوشبخت بود م،یکن یتاب یچرا ب.رندیم یم یدر جوان دگانیبرگز

کردن رنج  یکه ما با زندگ دیشا ینیزم یبردگ نیدر ا یمجازات طوالن کی. جاست نیکه جهنم هم دیشا. يزیبگر

.میکن یجهنم مان را تحمل م

که از هم  یدر حال دایدروگ یاهال. باز گشتند شانیآمده بودند به خانه ها نیکه به مراسم تدف ییشد آنها يسپر روز

 یافتاد ول یبه مگ يلحظه ا کاساریدوبر نالینگاه کارد. دندیبه درون خانه خز انهیمخف کیجستند هر  یم يدور
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کرد تا بتواند بعد از ظهر به  متیعز نگیک يجان و بو هبه همرا نیجاست. دوباره در چشمانش نگاه کند افتیجرأت ن

به آتن تا  نیآورد که از لحظه ورود جاست یبه خاطر نم نالیکارد. و از آنجا به لندن برودپرواز کند  یدنیمقصد س

چشمش به چشمان  ایباشد  دهیبم و جذاب او را شن يبار هم صدا کی یرا ترك کرده بود ، حت دایکه دروگ یهنگام

پنهان  ریپوشش نفوذناپذ ریخود را در ز ییدر حرکت بود و گو یوقفه همانند شبح یاو ب. رنگش افتاده باشد یب

چقدر به او  نریدانست که را یکه حتماً م نیکند؟ با ا ینخواسته بود که او را همراه میهارتها نریچرا از را. کرده بود

 نیدل مشغول تر و گرفتار تر از ا نالیکارد یول. او باشد اههمر یلحظات نیخواهد در چن یعالقه دارد و چقدر دلش م

.فکر افتاده بود نیکه قبل از حرکت از رم بارها به ا نیبگذارد؛با ا انیرا در جر رنیبود که خودش را

. دادند با اندوه شان تنها بمانند یم حیخواستند و ترج ینم يآنها هم درد. بودند یبیمردمان عج دایساکنان دروگ نیا

ساعت . گفت ینم يکلمه ا کس چیدر سالن نشستند، ه نالیدست نخورده، با کارد یبعد از شام یو مگ یفقط ف

و نگاه . کرد یصاعقه وار داشت پخش م ینیطن اآنه يتاکش را که برا کیت يمرمر، صدا يبخار زیم يرو يوارید

 يشانه به شانه بر رو یو مگ یف. دیطلب یرا به مبارزه م یسالن مادربزرگ ف يکارسون از آن سو يمر ریسرد تصو

گفتند  ینم چیآنها ه یول. بود دهیبه هم ند کیگونه نزد نیهرگز آن دو را ا نالیکارد. کاناپه کرم رنگ نشسته بودند

کرد که بداند از چه لحاظ  یم یسع نالیکارد. جستند  یم ياز نگاه کردن به او دور. کردند یو بدل نم رد یو نگاه

 يبر رو یعشق او به مگ و. یدر قبال مسائل اخالق ییاعتنا یب یو نوع یغرور، جاه طلب. جهات یلیاز خ. گناهکار است

دانست که  یاگر م ایو در هر حال آ. بود نشناختهعشق را  نیاو هرگز ثمره ا یول. شکفته شده بود يلج باز نیچن

دوست داشت؟  نیاز ا شتریرا ب ییممکن بود که آن موجود استثنا ایکرد؟ آ یرا عوض م يزیباشد چ یپسرش م نید

گفت  یو منطقش با استهزاء م یزد بل یم ادیکرد؟ قلبش فر یرا انتخاب م يگریدانست راه د یرا م قتیاگر حق ایآ

تو . لوك برگردد يقادر نبود به سو گرید یکه مگ یبدان یستیبا یاحمق تو م: کرد یخود را سرزنش م داًیاو شد. نه
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بود که او  يزیها چتن نیا! مغرور بود  نیاو که آن قدر از داشتن د. ستیمال ک نیکه د يدیفهم یفوراً م یستیبا یم

 نیبا به دست آوردن او ، تو بهتر یخوب مگ اریبس. را خودش در رم به تو گفت نیتوانسته بود از تو به دست آورد، ا

همان لحظه  ستیبا یتو م. او فرزند توست ینیکه بب ینداشت رتیبص دهیخداوندا، رالف چطور آن قدر د. يرا داشته ا

او در آتش  ینیمنتظر بود که تو او را بب یمگ. يدیفهم یبه سراغ تو آمد آن را م اش یانتخاب راه زندگ يکه برا يا

 یخواست یتو نم یول. او در برابر تو به زانو افتاده بود يبود دهیاگر آن را فهم. ینیرا بب قتیسوخت که تو حق یمآن 

تو آن را . بود کاساریدوبر نالیردرالف رانول کا کیاز داشتن او  شتریب ،یخواست یآنچه که تو م. ینیرا بب تیواقع

!یخواست یاز پسرت م شتریب

ضربان  تمیهمگام با ر يواریساعت د يتاك مجزا کیت يصدا. خفه، زمزمه و نجوا پر شده بود ياز صداها اتاق

بر  يکه از جا یدر حال یو ف یمگ. حادث شد يرییناگهان تغ ختند،یسپس نظم ضربات به هم ر. شد یم دهیقلبش شن

 يو در مه ا ختندیگر یو م دندیچرخ یوحشت زده شان در برابرش در فضا م يچهره ها. خاستند واژگون شدند یم

کرد  یحس نم يدرد باًیاو تقر... و دانست... دیکش ادیاو فر. کردند ینامفهوم ادا م یشدند و کلمات یغرق م داریناپد

ردند متمرکز شده بود و به زحمت موفق شد سر فش یکه او را به خود م یمگ يآنقدر که همه حواسش بر بازوها

برد  یاز او طلب بخشش کند و پ دیو کوش. افتاد و او را نگاه کرد يبرگرداند تا آن که چشمانش به چشمان خاکستر

قسمت وجود او را به دست آورده  نیدانست که بهتر یم یبله مگ. است دهیاو را بخش نیاز ا شیپ یلیاز خ یکه مگ

 یاش شود ول يو دلدار یتسل وجبابد م يکه برا دیبه او بگو زیآنچنان مهرآم یرزو کرد که کلماتآ يلحظه ا... 

 زیرا تحمل کند، همه چ زیتوانست همه چ یکرد، او م یرنجش را تحمل م یمگ. نداشت یلزوم زین نیمتوجه شد که ا

 یخود را به فراموش یدر وجود مگبار  نیآخر يگونه بود که با آرامش چشمانش را فرو بست و برا نیو بد... را

.سپرد
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هفتم بخش

1969- نیجاست1965

نوزدهم فصل

روزنامه از مرگ  لهینشسته بود، به وس یفنجان قهوه صبحگاه کیکه در دفتر کارش در بن برابر  یزمان نیر

اش لم  یدر صندل یراحتآرام شده بود و او به  باًیتقر ر،یاخ يهفته ها یاسیبحران س. آگاه شد کاساریدوبر نالیکارد

خوشحال بود و از سکوت زن جوان ابداً  دیخواهد د را نیجاست يکه به زود نیخواند و از فکر ا یداده و روزنامه م

هنوز  نیجاست يبرا رایز. کرد یم یتلق يرا کامالً عاد نیعکس العمل جاست نیاو ا. به خود راه نداده بود ینگران

.ببرد یعهدش در مقابل او پت تیمشکل بود که بتواند به اهم

اس  280مرسدس  کیبعد او در پشت فرمان  قهیده دق. را از فکرش راند شهیهر گونه اند نالیخبر مرگ کارد یول

او نخواسته بود که . کرد یم ییاحساس تنها یلیحتماً خ و،یتوریو چارهیاوه ب. رفت یم شیبزرگراه پ يـ ال به سو

داده بود با  حیبه مقصد رم از دست بدهد و ترج ییمایمختلف و انتظار هواپ ياوقتش را با مراجعه به فرودگاه ه

همانند او  يمرد يامر برا نیداد که بر اعصابش مسلط شود و ا یبه او امکان م یبه عالوه رانندگ. افتدیراه ب لیاتومب

.مهم بود اریبس

به  گریآن متأثر شد که د دنیآنقدر از شن نریاو بازگو کرد و را يورکزه همه ماجرا را برا ینیکونت يد نالیکارد

.به او اطالع نداده بود نیکه از خود بپرسد، چرا جاست دیفکرش نرس

:گفت مشیکرد با لحن مال یناتاشا را نوازش م يخاکستر یکه پشت آب یدر حال نالیکارد
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.فرزند اوست نیدانستم که د یمن م ایکه آ دیآمد و از من پرس دنمیاو به د ـ

د؟یبه او داد یا چه جوابشم ـ

موضوع  نیا دیدان ینم یتوانستم اضافه کنم ول ینم يگرید زیچ. موضوع را حدس زده بودم نیبه او گفتم که من ا ـ

.بود زیچهره او واقعاً تأثرانگ. در او به وجود آورده بود یچه انقالب و دگرگون

کردم که به  شنهادیبه او پ یوقت یول. خوب نبود ادیزحالش  دمیکه او را د يبار نیآخر. امر باعث مرگش شد نیهم ـ

.دیمراجعه کند به قهقهه خند بیطب

 یمردان نیتر دهیچیو پ نیاز سرگشته تر یکی کاساریکنم که رالف دوبر یتصور م. خواسته خداوند مستجاب شد ـ

.است افتهیبود باز  به دنبالش یدر زندگ هودهیرا مه ب یاو در مرگ آرامش. شناخته بودم یبود که در زندگ

.يچه فاجعه ا و؟یتوریو نید ـ

توانم تصور کنم  یمن نم. او آمرزش و رحمت بود يکنم که مرگ برا یمن بالعکس فکر م. دیکن یطور فکر م نیا ـ

. خود باز خوانده است يمهربان او را به سو يکه خدا ستین زیباشد و شگفت انگ رفتهینپذ اقیمرگ را با اشت نیکه د

خواهر و مادربزرگ  يکشد و برا یخاطر مادرش که رنج م هخود او، فقط ب ينه برا یاز فقدان او متأثرم، ول یلیمن خ

و مرگ، چه . کرد یمحض جسم و روح زندگ یدر پاک لیپدر اون. خورم یخود او غصه نم ينه من برا. شیها ییو دا

به او عرضه کند؟ یجاودان یزندگان کیتواند جز  یم يزیچ

 نیاش در آن مشهود نبود تلگراف بد يدیبه لندن مخابره کرد ، که خشم و نا ام یتلگراف نریگشت به هتل، راباز  در

به عالقه  ایسکوت آ نیمجبور به بازگشت به بن هستم نقطه آخر هفته در لندن خواهم بود نقطه چرا ا« مضمون بود 

«نیر.  دیمن به خود شک دار
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در رم به چشم  کاساریرالف دوبر لیوک ياز سو یسفارش یو پاکت نیاز جاست دفتر کارش در بن نامه اکسپرس يرو

پس اداره  نیاز ا یستیبا یم کاساریرالف دوبر تیوص يبرد که بر مبنا یرا باز کرد و پ لیاو ابتدا پاکت وک. خورد یم

 نیو همچن تدیمیل چریم. دیافزایآنها را به عهده داشت ب یکه سرپرست ییبه شرکت ها زیرا ن گریشرکت د کی

عملش خواسته بود به او بفهماند که سرانجام  نیبا ا نالیکه کارد افتیهمه متأثر، در نیو ناتوان و با ا یعصب. دایدروگ

.اند دهیرس جهیجنگ سرانجام به نت يدر سال ها شیاست و دعاها يا ستهیکه او انسان شا دهیرس جهینت نیبه ا

 نیاز ا نریبه هر حال برداشت را ایو وابستگانش را به دست او سپرده بود،  لیاون یمگ یزندگ ندهیآ نال،یکارد بله

 یهم نم يگریو طور د. داشت یشخص ریو غ یمعمول اریبس یلحن نالینامه کارد تیچون وص. بود نیموضوع چن

 یه با لحننام. را گشود نیمحرمانه گذاشت، و نامه جاست ریغ يمخصوص نامه ها ياو پاکت را در کشو. توانست باشد

.شد یشروع م نیخشک، چن

چرا . میبا همنداشته ا یتماس ریدو هفته اخ نیکه در ا نیتا چه حد خوشحالم از ا دیدان ینم. تلگراف متشکرم يبرا»

. دیاطالع یب انیکردم که شما از جر یدر آن لحظات خدا را شکر م. بود یمشکل م اریکه تحمل شما در کنارم بس

و  ستین ییبایز زیاندوه چ. دیمن باش شیشما پ واستمخ یمن نم یول. شما مشکل باشد يبرا دیمسأله شا نیدرك ا

به من ثابت کرد که چقدر  بتیمص نیکه ا میتوانم بگو یم. دیکن يچاره ا دیتوانست ینم دیاگر شما شاهد آن بود یحت

 هک یآورده بودم، در حال يبه شما روشما را دوست داشتم خود به خود  قتاًیچون اگر حق. است زیعالقه ام به شما ناچ

 یمن نم. صورت بماند نیدهم که رابطه مان به هم یم حیترج نیبنابرا. برگردانم يشوم که از شما رو یمتوجه م

 ینفر م کیاتفاق به من آموخت که چگونه وجود  نیا. خواهم یهم از شما نم يزیبه شما بدهم و چ يزیتوانم چ

تجربه  نیخواهم احتمال چن ینم گریو د. کرد یو شش سال با ما زندگ ستیکه ب یسک. باشد زیعز مانیتواند برا
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 یرا انتخاب م چیخوب پس من همان ه. چیه ایکه ازدواج  دیخودتان به من گفت د،یآ یم ادتانیو  رمیرا بپذ یتلخ

.کنم

ست که مامان از مرگ او ا بیعج. درگذشته است دایمن از دروگ متیپس از عز یساعت نالیخبر داده که کارد مادرم

 دیمن هرگز نخواهم فهم. شناسم یمن مامان را خوب م یمورد نگفت ول نیدر ا يزیالبته او چ. قدر متأثر باشد نیا

به نظر من . به او نداشتم يعالقه ا نیمن که کوچک تر. دیرا دوست داشت نالیآن قدر کارد نیکه چگونه او و شما و د

« .پس از مرگش هم بر آن پابرجا هستم یکه حت يا دهیعق. ود که بشود تصور کردتر از آن ب یاو دوروتر و عوض

 نیاو ا. داده بود نوشته شده بود هیبه او هد نیکه ر یرنگ اهیبود نامه با خودکار س نیجاست ينامه امضا نییدر پا و

اش نگذاشت، بلکه آن را  یبغل فیکنامه را تا نکرد و آن را در  نریرا. بود رفتهیپذ یرا با خوشحال دیساده و مف هیهد

 يداریدر واقع ب نیکه با مرگ د دیشیو اند. نصب بود اداخت باطله يسبد کاغذها يکه باال یبرق» کاغذ بر « در 

 نیاو ا. عادالنه نبود. کران در درونش به وجود آورد یب یاندوه شهیاند نیا. بود افتهیخاتمه  زین نیجاست یاحساس

...بود و حاال هدیهمه مدت انتظار کش

نبود، سرانجام او را در  نیاز جاست داریکه هدفش د نیو با ا. آخر هفته به لندن رفت التیتعط يحال او برا نیا با

هنرش حداقل . انجام دهد شیبرا يکار چیتوانست ه ینم نیاو محشر بود و ر. تئآتر در نقش دزدمونا مشاهده کرد

 نیجاست یول» . کن  یصحنه خال يرو يدر دل دار چهخوب، هر  اریبس« . کرد یاش را پر م یلحظات زندگ نیدر ا

تئآتر . کند فایاو جوان تر از آن بود که نقش هکوپ ؟ را ا. کند یصحنه خال يتوانست آنچه را که در دل دارد رو ینم

«  دیه خود بگوتوانست دائماً ب یو فقط م. را فراموش کند شیغصه ها یتوانست مدت یبود که م ییاو تنها جا يبرا

چرا رنج و  دیپرس یوقفه از خود م یو ب. کامالً باور نداشت زیکه به آن ن یدر حال» همه دردهاست  يبرا یمرهم انزم

 یبرد هرگز به او فکر نم یهنوز زنده بود و دور از او به سر م نید یو پابرجاست؟ وقت قیعم نیچن نیاندوهش ا
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 یدر زندگ یاز دست دادن او چنان خالئ یول. رفته بود دبه راه خو کید هرکه بزرگ شده بودن یاز هنگام رایکرد، ز

 دینبا«  دیرس یو هر گاه که ناخودآگاه به فکرش م. آن را پر کند ينبود روز يدیام گریکرده بود که د جادیاش ا

 یتر م قیرا عمضربه اندوهش  نیو تکرار مداوم ا. بود شیضربه بزرگ برا»  میبگو نیرا به د نیفراموش کنم که ا

.دکر

کابوس  یول. توانست آرامشش را به دست آورد یاو زودتر م دیاتفاق افتاده بود شا گرید یتیدر وضع نیمرگ د اگر

 یگاه باز نم چیه گریکه د نید. بود یدر کنارش خال یبه طور وحشتناک نید يجا. آن چند روزه همه جا با او بود

را  نیبه جز او، همه د. داد یکند عذابش م کشکه نتوانسته بود کم نیاز ا یمانیو احساس ندامت و پش. گشت

دانست که او از چه شک و  یخوب م نیجاست یول. دانستند یم يبشر يها یاز اضطراب ها و نگران يبر يموجود

از  ریغ گرانیکه د دیپرس یو از خود م. داد یبودن آزارش م زیو چقدر احساس ناچ. در رنج بود يدشوار دیترد

دوست  کشیاو را به خاطر فطرت ن گرانیدانست که د ینم نید چارهیب ابند؟ی یدر او م یره و جسم او چه حسنچه

اگر . خورد یاو به خاطر مادرش هم غصه م. توانست کمکش کند ینم نیبود و جاست رید یلیخ گریحاال د. داشتند

از همه خاطرات و  ادزنانیخواست فر یلش مبود؟ د یمادرش چه م يداد پس او برا یآن قدر او را آزار م نیمرگ د

.زدیها بگر يآور ادی

شان را مغرورانه به جلو داده  نهیس یآورد که همانند کفتر چاه یرا در رم، به هنگام مراسم به خاطر م شیها ییدا

.دایساکنان دروگ گریاو ، اندوه مادرش و د یخال يبود، تصور جا زیچ نیدشوارتر نیا. بودند

دردناك تر از آن وجود نداشت؟ يگرید زیچ ایبود؟ آ زیچ نیدشوارتر نیا ایا خودت راست باش، آب نیجاست»

پنداشت به  یاو م. کند رونیاز سر ب دینام یم نینسبت به د انتیآنچه را که خود خ ای نید شهیتوانست اند ینم او

اش  یرفت، زندگ یکه اگر همراه او م یلدر حا. برود ونانیتنها به  نیگذاشته بود که د تشیشخص الیام يخاطر ارضا
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 نیاو به ر یبه خاطر کشش و وابستگ نید. نگاه کند ایابه قض يگریکرد امکان نداشت طور د یم دایحتماً نجات پ

.صرفنظر کرد نیشد از ر یاما م. بود رید یلیباز گرداندن او خ يبرا گریحاال د. مرده بود

.بران کندج یتوانست گناه او را اندک یم نیا دیشا

 ا،یدزدمونا ، اوفل ينقش ها. سال، دو سال پشت سر هم گذشت کیماه،  کی. شد یم يروزها سپر بیترت نیبد

 یو به خود فشار م. شده درونش ظاهر نکند رانیو يایاز دن يزیکرده بود که چ یاو از همان آغاز سع. کلئوپاترا

 نیا ستیبا یرخ داده بود، م يرییو اگر تغ. ردیگ شیر پد گرانیبا د یمعمول يباشد بخندد و رفتار يآورد که عاد

او همانند رنج و  يبرا گرانیچون اکنون اندوه د. در او جست و جو کرد گرانیو درك رنج د افتیرا در در رییتغ

او دو بار . االنتقال عیسرکش، شوخ و فرز و سر. بود نیهمان جاست نیهم رفته جاست يرو یول. اندوه خودش بود

 دادیلحظه رو نیو هر دو بار در آخر. دیخر زیرا ن شیمایهواپ طیبل یبار دوم حت. بر گردد دایوگگرفت به در میتصم

از احساس گناه و  يا زهیماندنش، آم یقیحق لیدانست که دل یدر ته دلش م یول. سفر باز داشت نیاو را از ا یمهم

تمام آن داستان غم  دیشا دید یداشت و اگر او را مدر واقع او جرأت رو به رو شدن با مادرش را ن. بود یجرأت یب

طور تصور کنند که او حالش خوب است  نیا ستیبا یبخصوص مادرش، م دا،یدروگ یاهال. شد یدوباره زنده م زیانگ

.بهتر بود یلیبله خ. دور باشد دایپس بهتر آن بود که از دروگ اوردهیاش وارد ن یبه زندگ يفاجعه لطمه ا نیو ا

آنقدر درد نداشتند  شیاگر استخوان ها. خفه کرد شیکشد و آن را در گلو یم یقیجه شد که دارد آه عممتو یمگ

انشاءاهللا . دردناك بود شیآن روز فقط فکر آن هم برا یول. زد ینشست و در محوطه ها گشت م یبر اسب م دیشا

. به صدا در آمد يدر ورود يبرنز و چکش دش دهیشن یلیاتومب يصدا... که دردش کمتر باشد یوقت گر،یبار د کی

در  یف. نبود نیجاست نیا دهیچه فا. در راهرو ییگام ها يمادرش و صدا يصدا. دیبه گوش رس یمبهم يصداها

:ظاهر شد و گفت وانیآستانه در ا
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.تو ایکنم ب یخواهش م. میمهمان دار یمگ ـ

متفاوت از  اریبس يمرد. داد جوان تر بود یان ماز آنچه نش دیبرازنده در سن کمال بود که شا يکننده مرد مالقات

.شد یاحساس م زیاز آن که همان قدرت و اعتماد به نفس رالف در او ن ریشناخت، غ یکه م یمردان

:بود گفت ستادهیاش ا یکه کنار صندل یف

.هستند میهارتها نریرا يآقا شانیا یمگ ـ

:راند گفت یاز او سخن م شیدر نامه ها نیآن قدر جاست یکه زمان یاراده از مشاهده کس یب یمگ

.آه ـ

.به خود آمد و او را به نشستن دعوت کرد سپس

:شده بود گفت رهیکه با تعجب به او خ زین نیر

.دیندار نیبا جاست یشما اصالً شباهت ـ

:نشست گفت یم شیکه رو به رو یدر حال یمگ

.طور است نیبله در واقع ا ـ

:گفت یف

 يهر موقع چا. با تو صحبت کنند یخواهند ، به طور خصوص یم شانیگذارم ا یتنها م میهارتها يمن تو را با آقا ـ

.گفته اتاق را ترك کرد نیزنگ بزن و با ا یخواست

:را گم کرده بود زمزمه کنان گفت شیدست و پا یکه کم یدر حال یمگ

.دیهست نیجاست یشما مسلماً دوست آلمان ـ

:دید و پرسرا در آور گارشیجعبه س نیر
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بکشم؟ گاریتوانم س یم ـ

.کنم یخواهش م ـ

ل؟یخانم اون دیدار لیم گاریس کی ایآ ـ

به  تانیبه خاطر کارها ایآ)  دیکش راهنشیبه پ یدست. ( دیرا آمده ا يشما راه دراز. کشم ینم گارینه متشکرم من س ـ

د؟یآمده ا ایاسترال

. به او واگذار شده عکس العملش چه خواهد بود دایاند که اداره دروگزن بد نیاگر ا دیشیزد و با خود اند يلبخند او

زن او را به اسم کوچکش  نیتا ا ردیگ یوقت م یکه مدت نیو با تصور ا. موضوع را مطرح کند نیقصد نداشت ا یول

:صدا کند گفت

 یمن م. دارد يمهم تر لیسفرم دل یندارم ول ایدر استرال يمن رسماً کار. دیصدا کن نریکنم مرا را یخواهش م ـ

.نمیخواستم شما را بب

:دیپرس یبا شگفت او

 یبرادرانم اغلب از شما صحبت م) گرفت  شیرا در پ يگریپنهان کردن تعجبش فوراً موضوع د يبرا(  د؟ینیمرا بب ـ

را  نینام د و. ( دینسبت به آنها لطف داشته ا یلیدر رم بودند خ نید شیمراسم کش يکه آنها برا یشما هنگام. کنند

آنها از . دیبمان نجایدر ا يچند روز دیکه بتوان دوارمیام)  ردب یاغلب آن را به کار م ییتلفظ کرد که گو يچنان عاد

.خوشحال خواهند شد یلیشما خ دنید

:با آرامش پاسخ داد نریرا

.لیخانم اون لیبا کمال م ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٦٥

گفت که  یبه او م گانهیب نیا. در بر داشت ریت و پاگناراحت کننده و دس يزیمنتظره چ ریمالقات غ نیا یمگ يبرا

که عجله هم ندارد علت آمدنش را با او در  دیرس یو به نظر م. ندیراه آمده است تا فقط او را بب لومتریهزار ک جدهیه

اشخاص عادت نداشت و  لیقب نیبه ا دیشا.دیترس یاز او م یکم یآمد ول یم یبه نظرش آدم مهربان. بگذارد انیم

دخترش واقعاً قادر بود با  ایآ. جلوه کرد يگریبه نظرش طور د نیو ناگهان جاست. اش بود یباعث دلواپس نیهم

 رترا به صو نیبار بود که او جاست نیاول. و دوستانه داشته باشد یمیروابط صم میهارتها نگیمورل نریهمانند را يمرد

.کرد یهمسان خود تصور م کی ،یزن واقع کی

 يکه او با وجود سن و سال و موها دیشیبا خود اند ست،ینگر یمؤدبانه او را م یبا نگاه یکه مگ یلدر حا نریرا

 یدر حال. وجود ندارد نیاو و جاست نیب یشباهت چیاو هنوز متعجب بود که چگونه ه. باستیز یلیهنوز هم خ دشیسف

شد آن طور که دلش  یموفق نم نریرا یول! تنها باشد  یستیبا یاوه چقدر م. شباهت داشت نالیبه کارد یلیخ نیکه د

.که او با اندوهش کنار آمده بود ییکند، گو يسوخت نسبت به او احساس هم درد یم نیجاست يبرا

:دیپرس یمگ

چطور است؟ نیحال جاست ـ

.بود نیمن با او قبل از درگذشت د دارید نیدانم، آخر یبدبختانه نم ـ

:تآمد گف یکه به نظر تعجب زده نم یمگ

 دیکه ام نیمثل ا یول. بودم که او به خانه برگردد دواریمن ام. ام دهیند گرید نید نیمن هم او را بعد از مراسم تدف ـ

شنود و همچنان به  یبود که آنها را نم نیمثل ا یمگ یبخش بر زبان آورد ول یاو چند کلمه تسل. است يا هودهیب

.دز یکه با خودش حرف م ییسخنانش ادامه داد، گو
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مانده  یباق مانیکه برا یو تنها جوان میدار اجیما به خون جوان احت. خانه سالمندان است کیاکنون مثل  دایدروگ ـ

.است نیجاست

:خشن گفت یرفت با چشمان درخشان به جلو خم شد و با لحن انیترحم او از م احساس

به اطالع تان  دیکه با یدر حال. تعلق دارد دایگبه درو نیکه انگار روح و جسم جاست دیزن یاز او حرف م يشما طور ـ

.ستیطور ن نیبرسانم که اصالً ا

:دیبا خشم پرس یمگ

که دو  دیکه خودتان به من گفت یدر حال. دیقضاوت کن نیدر مورد جاست دیده یبه خود اجازه م یشما به چه حق ـ

.دیا دهیسال است او را ند

:گفت يتر میآورد با لحن مال یزن را به خاطر م تیکه موقع یدر حال او

.دیریپذ یم یرا به خوب زهایشما چ ل،یبله حق با شماست، دو سال گذشته است، خانم اون ـ

:بزند گفت يلبخند دیکوش یکه چشم در چشم او دوخته بود و م یدر حال یمگ

؟ قتاًیحق ـ

بهره  یاز آن ب نیکه جاست يزی، چزن آن قدر دوست داشته نیرا در ا يزیچه چ نالیناگهان دانست که کارد نریرا

.جست یم يگرید زینبود و چ نالیکارد زیخود او ن یول. بود

:تکرار کرد او

.دیریپذ یبله شما خوب م ـ

:دیگرفته پرس يتکان داد و با صدا يفوراً مقصود مخاطبش را درك کرد و سر یمگ

د؟یو رالف آگاه نید انیشما چگونه از جر ـ
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 رایمن حدس زده بودم ز. نداد یاز آن اطالع گریکس د چیه لیخانم اون دینگران نباش. دممن خودم حدس زده بو ـ

 ییبرادر شماست و دا نالیکردند که کارد یدر رم همه فکر م. شناختم یم نید داریاز د شیرا از مدت ها پ نالیکارد

.مان مرا روشن کرد ییهمان روز اول آشنا نیجاست یول ن،ید

:زد ادیفر یمگ

!نیاوه نه جاست نیستجا ـ

.کوفت، در دست گرفت یم شیوار بر زانو وانهیشد و دستش را که د کیبه او نزد نریرا

او . کنم که هرگز آن را نداند یداند و من دعا م یموضوع نم قتیدرباره حق زیچ چیه نیجاست!  لینه نه نه ، خانم اون ـ

.با شما ندارد يشاوندیخو چیه نالیبه من گفت که کارد يمنظور چیه یب

د؟یمطمئن هست ـ

.خورم یبله قسم م ـ

کند در مقابل من ظاهر شود؟ یچرا جرأت نم امد،یمن ن دارید يبرنگشت، چرا برا نجایپس خداوندا چرا او به ا ـ

 ادیمنظور مالقاتش را از  نیر. شد یاحساس م زین شینه تنها در سخنان ، بلکه در لحن صدا ن،یجاست بتیاو از غ رنج

:قاطعانه گفت یپس با لحن. بر دارد انیو هراس او را از م شیخواست اول از همه تشو یبرد و م یم

.منم که قابل سرزنشم نیا ـ

:دیپرس رانیح یمگ

شما؟ ـ

.هنوز زنده بود نیرفت د یسفر م نیکند که اگر با او به ا یبرود، و فکر م ونانیبه  نیقصد داشت با د نیبله، جاست ـ

.مسخره است ـ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٦٨

.دیشماست که او را به سر عقل آور فهیوظ نیا. ستیطور ن نیا نیبه نظر جاست یکامالً ، ول ـ

هم  ياش به حرف من گوش نداده و مختصر نفوذ یوقت در زندگ چیه نیجاست د،یدان یکه شما نم نیمن؟ مثل ا ـ

.ندیدوباره مرا بب ستیحاضر ن یاو حت. رفته است نیکه آن زمان بر او داشته ام، حاال کامالً از ب

:آرام ادامه داد یشکست و با لحن شیدر گلو صدا

 یو زندگ. دارند اجیبه من احت نجایا... خانه، دفاتر... من است یزندگ دایدروگ. در همان تله مادرم افتاده ام زیمن ن ـ

.طور نبوده نیفرزندانم هرگز ا يبرا یول. کنند یمن حساب م يهستند که رو یدارد، هنوز کسان ییام معنا

 يتوانست به سو یم یمانیبدون احساس ندامت و پش نیجاست د،یکرد یاگر اشتباه نم ل،یخانم اون ستیدرست ن ـ

او  یناراحت یاست که مسؤول اصل نیمنظور من ا. دیریگ یم دهیشما عالقه او را نسبت به خودتان ناد. شما باز گردد

برد نه به  یبه خاطر شماست که رنج م یول. من باشد اکه ب نیا يراب. او به خاطر من در لندن مانده است. من هستم

.خاطر من

:راست نشست و گفت یمگ

.نه به خاطر من یتواند به خاطر خودش رنج بکشد، ول یو م. به خاطر من غصه بخورد دیاو نبا ـ

اطالع است؟ یکامالً ب نالیو کارد نیکه او از رابطه د دیکن یرا باور م نیپس ا ـ

.است انیدر م يگریموضوع د يفهماند که پا یکه مخاطبش به او م ییآمد، گو دیپد يرییتغ یرفتار مگ در

.کنم یبله حرف تان را باور م ـ

او  دیشما با. آن را از شما بخواهد ستیو قادر ن. است ازمندیبه کمک شما ن نیجاست رایشما آمده ام، ز داریمن به د ـ

 یبلکه زندگ دا،ینه در دروگ... ادامه دهد، یو خود را جمع و جور کند تا بتواند به زندگ دیایکه به خود ب دیرا وادار کن

.است لیکه ما ییخودش در جا
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.روشن کرد يگرید گاریهم انداخت و س يرا رو شیداد پاها هیاش تک یبه صندل او

من از  یول. دیاو بفهماند شما هست را به نیتواند ا یکه م یو تنها کس. دهد یخود را زجر م یواه لیبه دال نیجاست ـ

 یکه اگر راه کنون یدر حال. نخواهد کرد یزندگ دایاو هرگز در دروگ دیکه اگر به او کمک کن میگو یحاال بهتان م

.باز خواهد گشت نجایاش را ادامه دهد قطعاً به ا

:سکوت کرد و سپس ادامه داد يا لحظه

. انتخاب کند دیآن وقت او با. دیرا خواهد فهم نیا يو باالخره روز. ستین یکاف نیمثل جاست یزن يصحنه تئآتر برا ـ

 شیاو برا انیاطراف یول) همدالنه بر لب داشت  يلبخند. ( انتخاب کند دیرا با یکیمن  ایو خانواده اش،  دایدروگ نیب

. ( امکان را نخواهد داشت  نیا دایدر دروگ یبه شغلش ادامه دهد، ول ندتوا یاگر او مرا انتخاب کند، م. ستندین یکاف

 نانیآمده ام که به شما اطم نجایمن به ا) سر و کار دارد  یبیکه با رق ییتر شد گو يکرد و جد رییحالت چهره اش تغ

 اجیاز شما به او احت شتریمن ب ،یرحمانه باشد ول یبه نظرتان ب دیسخنان من شا. دهم که او مرا انتخاب خواهد کرد

.دارم

:خشک پاسخ داد یبا لحن یمگ

مدفون  نجایاو را ا میخواه یم ییکه گو د،یکن یصحبت م يشما طور. ستین يآن قدر ها هم انتخاب بد دا،یدروگ ـ

تواند همان طور که من و پدربزرگش  یاو م. در تئآتر ادامه دهد يتواند به باز یاو م. ستیطور ن نیابداً ا یول میکن

Boy )نگیک يبا بو میبود دواریسال ها ام Ki ng) مراقبت خواهد شد  یبه خوب نجایاو در ا ياز بچه ها. کند واجازد

 ایآ. راه را انتخاب کند کامالً آگاهانه است نیشناسد و اگر ا یم یرا به خوب نجایا یزادگاه اوست و او طرز زندگ نجایا

طور خواهد بود؟ نیکردن با شما وضع هم یدر زندگ
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.خسته کننده خواهد بود شیبرا یزندگ دایدر دروگ. است زیزه و شگفت انگتا يزهایعاشق چ نیجاست ینه ول ـ

.خواهد کرد یاحساس بدبخت نجایکه در ا دییبگو دیخواه یم ـ

ست؟یک نگیک يبو نیا یراست...  نگیک يبرگردد و با بو نجاینه، نه کامالً ، من شک ندارم که اگر به ا ـ

خواهد که او زودتر ازدواج کند تا نامش  یپدربزرگ او دلش م. یبچگاز دوستان دوران  یکی ه،یوارث ملک همسا ـ

 نیاست که جاست يزیهمان چ نیکنم که ا یچرا که تصور م. وصلت موافقم نیبه نوبه خود با ا زیو من ن. را حفظ کند

.الزم دارد

 يزیچ یخوشبخت یلو. بتواند خوشبخت شود دیازدواج کند شا نگیک يخوب، اگر برگردد و با بو. فهمم یبله م ـ

 دایپ يگریبا کس د یکند در زندگ یرا که با من احساس م یو سعادت یکنم که او خوشبخت یاست من فکر نم ینسب

.را نگیک يکه او مرا دوست دارد نه بو نیا يبرا. لیکند خانم اون

:آورد گفت یکه طناب زنگ را به صدا در م یدر حال یمگ

همان طور که قبالً هم گفتم  میهارتها يکند، به عالوه آقا یابراز م بیغر یحالت صورت او عشق خود را به نیدر ا ـ

 چیمن عمل نکرده است و اراده من ه يها حتیهرگز به نص نیجاست. دیکن یاشتباه م نیشما درباره نفوذ من بر جاست

.بر او ندارد يریتأث

من . دیخود قرار ده ریکامالً او را تحت تأث دیوانت یم دیکه اگر بخواه دیدان یشما خوب م. دیشما جواب مرا نداد ـ

 يمن آدم صبور. ستیعجله در کار ن چیسر فرصت، ه. دیخواهم که درباره آن چه که گفتم فکر کن یفقط از شما م

.هستم

:لبخندزنان پاسخ داد یمگ
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.که در حال نابود شدن هستند دیتعلق دار یصورت شما به آن دسته از موجودات نیدر ا ـ

با . رفتار کرد يگریاقامت داشت مثل هر مهمان د دایهفته که در دروگ یط نیر. موضوع را ادامه ندادند گرید هاآن

نبود که برادرانش عالقه  یشک. خود را به او بشناساند شتریدارد هر چه ب یکرد که او سع یاحساس م یهمه مگ نیا

او به  متیبه خانه آمدند و تا هنگام عز اقیدند، با اشتبه او داشتند، آنها به محض آن که از ورودش مطلع ش يادیز

او  یداد ول یاجازه نظارت بر دفاتر را به او نم گریچشمان او د. آمد یاز او خوشش م زین یف. آلمان در آنجا ماندند

 يدیدآن که سرپرست ج يبه جا یدر زمستان گذشته در گذشته بود و ف تیخانم اسم. هنوز از کار افتاده نشده بود

امور را به عهده  یخود سرپرست اورد،یبودند ب رومندیو کت که هر دو سالخورده اما همچنان سالم و ن ینیم يبرا

.واگذار کرد یبه دفاتر را به مگ یدگیگرفت و کار رس

شناسد و  یآنها ناشناخته بود م يرا که برا نید یاز زندگ يادیز اتیجزئ نریبرد که را یبود که پ یکس نینخست یف

. از خواسته او استقبال کرد يبا خوشنود نریرا. او با آنها صحبت کند یقسمت از زندگ نیاز او خواست که درباره ا

نداشتند و صحبت درباره او آنها  ییابا نینام د يادآوری ازخانواده  نیا ياز اعضا کی چیبخصوص که متوجه شد که ه

و . کند يبه او گفته بود خوددار نریدرباره آنچه که را شهیدتوانست از ان یآرام نم يبا ظاهر یکرد مگ یرا شاد م

ن را به یبازگشت جاست دیهر گونه ام شیاو از مدت ها پ. کرد یکه به او واگذار شده بود فکر م یاغلب به حق انتخاب

که  رفتیپذ یم یکرد ، حت یم نیتضم دایمرد بازگشت دخترش را به دروگ نیو حاال ا. از دست داده بود دایدروگ

داشت ، چرا که او بود که  یحق شناس ینسبت به او نوع گرید ياز سو. خوشبخت باشد دایتواند در دروگ یم نیجاست

،  نیو اما راجع به ازدواج او با جاست. برده بود انیباشد از م گاهو رالف آ نیاز رابطه د نیکه جاست نیترس او را از ا

 يقصد نیچن نیجاست دکهیرس یکه به نظر م یکند در حال قیتشوکار  نیرا به ا نیتوانست جاست یچطور م یمگ

و  شیساآ یکرده بود ول دایپ نریبه را يادیاو عالقه ز. خواست آن را قبول کند یبود که نم یخود مگ نیا ای. ندارد
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او را  نیجاست نریبه گفته را. بود نریرا یمهم تر از خوشبخت اریبس شیآن برا ندهیو آ دایدخترش و دروگ یخوشبخت

 یبه او گفته باشد و به نظر نم يزیباره چ نیگاه دخترش در ا چیآورد که ه یبه خاطر نم یمگ یول. دوست داشت

.او داشت یباشد که رالف در زندگ هداشت نیجاست یرا در زندگ یتیهمان اهم نیکه ر دیرس

:گفت نریراه فرودگاه به را در

 دایما در دروگ دارید نیدهم که از ا یم حیمن ترج. دید دیخواهرا  نیزود شما جاست ای ریزنم که د یحدس م ـ

:نشود و او پاسخ داد یصحبت

. دیو عجله هم نکن دیخوب فکر کن مانیکنم که در مورد صحبت ها یفقط از شما خواهش م د،یهر طور شما بخواه ـ

.قات خوشحال استمال نیاز خود او از ا شتریب یلیخ یگفته متوجه شد که مگ نیا يدر هنگام ادا یول

ماندن در شهر  ،یو آفتاب يروز بهار نیدر ا. گذشته بود نیاز مرگ د میدو سال و ن د،یرس لیآور مهیکه ن یهنگام

ساختمان ها و  فیاز رد ریتازه غ يزیچ يبرا يریمقاومت ناپذ لیو م. دیقابل تحمل به نظر رس ریغ نیجاست يبرا

. روانه شد ( )KewGardensویپارك ک يبه سو وسوار قطار شد . رددر خود احساس ک نیمردم کسل کننده و غمگ

 ییبایتوانست در کمال آرامش از ز یخورد و او م یدر آنجا به چشم م یکم تیخوشبختانه روز سه شنبه بود و جمع

.لذت ببرد طیمح نیا

 یگردشگاه را خوب م نیاو ا. دیدرآ يخواست آنقدر در پارك بگردد تا از پا یبود و او دلش م لیتئآتر تعط امشب

 يریانبوه منظره دلپذ يها يبزرگ و گل کار يلندن با باغ ها دیایب دایهر کس که از دروگ يمسلماً برا. شناخت

تا  لیاز اوائل اقامتش در انگلستان او عادت کرده بود که از ماه آور. داشت یجاذبه مخصوص ویک یول. کند یعرضه م

 حیماه ها ترج ریرا بر سا لیآور مهیبود و او ن يتازه ا يچون هر ماه فصل گل ها. سر بزنداکتبر مرتباً به آنجا  انیپا
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را کشف کرده بود که  یاز آن محل يو درختان پرشکوه بود و در گوشه ا ایآزال ن،یکه باغ سرشار از نسر رایداد ز یم

.بود ایمناظر دن نیباتریاز ز یکیبه چشم او 

از گل  یکرد فرش یکه چشم کار م ییتا جا شیرو به رو. اطراف شد  يحو تماشامرطوب نشست و م نیزم يرو بر

 انیدرخت بادام پر شکوفه را در م کیزردرنگ،  يزنگوله ا ياز گل ها یدورتر انبوه یگسترده بود و کم نینسر

 ینقاش کیخم شده بودند که منظره  تحرک یچنان منظم و ب یپر شکوفه در قوس نیسنگ يشاخه ها. گرفته بودند

.را به خاطر آوردند یژاپن

سرش را بلند کرد تا بهتر بتواند از . آورد یم يآنچنان دشوار بود، سرانجام به او رو افتنشیکه  یآرامش آرامش،

نامطبوع تر ناگهان منظره را  اریبس يزیچ یو مواجش لذت ببرد، ول ییطال يایدر انیمطلق درخت بادام در م ییبایز

 یخود م يبرا نینسر يتوده گل ها انیاز م یراه اطیکه با احت یدر حال میهارتها نگیمورل رنیشخص را. خراب کرد

 ينقره ا يتازه را در خود داشت و موها ياش هوا یآلمان ریاجتناب ناپذ یچرم يمانتو. شد یم کیجست، به او نزد

آن  يکرد تا بتوانند هر دو رو یپهن م نیآورد و بر زم یرا در م شیکه مانتو یدر حال. دیدرخش یاش در آفتاب م

:گفت نندیبنش

.خورند یسرما م تانیها هیکل ـ

:گفت دیلغز یرنگ م ياز آستر قهوه ا يکه بر گوشه ا یدر حال نیجاست

د؟یکرد دایمرا پ يچطور ـ

.دمینبود آنقدر قدم زدم تا به شما رس یاش کار مشکل هیبق. دیآمده ا ویبه من گفت به ک یخانم کل ـ

شوم بله؟ زانیمدال کهنه به گردن تان آو کیکه مثل  دیال البد انتظار دارو حا ـ

؟ دیقصد آن را دار ـ
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تان خوشحال  دنینه من آنقدرها هم از د. دیده یباز هم جواب سؤال را با سؤال م ن،یر دینکرده ا یفرق چیه ـ

.دیکرده ا یرا خال دانیابد م يکردم که برا یتصور م ستم،ین

حال تان چطور است؟. کند یرا خال دانیم شهیهم يم شجاع سخت است که براآد کی يبرا ـ

.خوب ـ

د؟یداده ا امیرا الت تانیزخم ها یبه حد کاف ایآ ـ

.نه ـ

غرور  دیتوانست ینم دیکه عذر مرا خواست نیکه شما بعد از ا دمیرس جهینت نیمن باالخره به ا. دانستم یآن را م دیبا ـ

دانم که غرور،  یقدر م نیکه هرتسشن، من هم یدر حال. دیقدم شو شیپ یآشت يو برا دیکن مالیخودتان را پا

.دهد یسوق م ییتنها ياست که شما را به سو يهمبستر

من اصالً قصد . است یباطل الیخ د،یریرا بگ شیو جا دیآن را با لگد از تختم بران دیتوان یکه م دیکن یاگر فکر م ـ

.نمینقش بب نیندارم دوباره شما را در ا

.رمیبه عهده بگ ینقش نیخواهم چن ینم گریمن هم د ـ

:دیکرد بر خودش مسلط شود و پرس یسع یول. به خشم آورد یرا اندک نیپاسخش جاست يتند

؟یراست ـ

 کیجز  يزیچ انیجر نیشما را تحمل کنم؟ ا يمدت دور نیتوانستم ا یکه م دیکن یاگر قصدش را داشتم فکر م ـ

در  تانینظر جا نیکنم و از ا یم یتلق زیعز یلیدوست خ کیمن هنوز هم شما را به عنوان  یه نبود ولرا نیاتفاق ب

.است یخال یلیکنار من خ

توانم خودم را دوست شما بدانم؟ یخوب پس م اریبس ـ
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.البته ـ

.زد يلبخند یسر گذاشت و با تنبل ریرا به ز شیبازو دیمانتو دراز کش يرو او

دختر مدرسه  کیحالت  شتریب ب،یو غر بیجلف و عج دنیطرز لباس پوش نیسال؟ با ا 30است؟ چند سال تان  ـ

ال اقل وجود من به عنوان  دیبه وجود من ندار یاجیتان احت یدر زندگ گرید يزهایچ يو اگر برا. دیرا دار قهیبدسل

.الزم است تانیبرا یپوش کیمشاور در مورد ش

:و گفت دیخند او

اگر  یول!  دمیرس یبه ظاهرم م یلیمن خ د،یسبز شو میکه هر لحظه ممکن بود جلو پا ینم که زماناعتراف ک دیبا ـ

 یو تفاوت سن دیداشته باش یدست کم چهل سال دیشما حاال با. دیستین رخورهیبچه ش کیسال دارم شما هم  30من 

 .نیر دیستیکه ن ضیمر. دیچقدر الغر شده ا ینه؟ راست ست،یآن قدر ها مشهود ن گرید

.فرسوده کرده یمرا کم زیو نشستن پشت م دهیتوپر و ورز یوقت چاق نبوده ام فقط کم چیمن ه ـ

.کرد و لبخند زد کیشکم برگشت صورتش را به چهره او نزد يرو دیتر خز نییپا یکم نیجاست

.دهد یکس مثل شما به اندازه پولم به من آش نم چیلذت بخش است ه دارتانیاوه که چقدر د ـ

.دیهم دار یلیحاال که خ!  چارهیب نیجاست ـ

را به من  تشیهمه ثروت شخص نالیاست که کارد بیعج) فرود آورد  قیسرش را به حالت تصد( پول؟  ؟یچ ـ

بر خالف خواسته اش (  دهیهم به من رس نیو سهم د نید يمن نصف برا ينصف برا یعنی... واگذار کرده باشد

که توانست دوباره به خودش  نیتظاهر کرد تا ا نیگل نسر يرداند و به تماشاچهره اش در هم رفت سرش را برگ

 ایدوست، آ کی. ما داشته یدر زندگ یچه نقش نالیخواست بدانم کارد یدلم م یلی، خ نیر دیدان یم) مسلط شود 
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 یراز پ نیاخواست به  یدلم م یلیدانم به چه صورت و خ ینم. بوده يگرید انیدوست بوده؟ نه حتماً جر کیفقط 

.ببرم

 يخواهم شما را برا یهرتسشن م دییایب) برخاست و دست او را گرفت  شیاز جا يبه تند(  ستیدر کار ن يراز ـ

و آن عضو دولت  یجیمو هو ییایاسترال شهیهنرپ انیکه اختالف م نندیرستوران مد روز ببرم تا همه بب کیناهار به 

.رفته است انیآلمان فدرال ، از م

 شهیآنها هنرپ يحاال من برا. دهد ینم ییایاسترال یجیمو هو شهیکس به من لقب هنرپ چیه گرید زیعز دوست ـ

. ونمیکلئوپاترا مد ریناپذ انینقش پا يفایرا به ا نیو ا. هستم يزیبور ون يبا موها یسیانگل زیو شگفت انگ ییایرو

.اند دهیقرن نام يپاتران کلئویتر گانهیمرا ب نیکه منتقد دیخبر ندار نیکه از ا دیینگو

متعجب  یگذشت و با لحن نیاز چشمان ر يپرتو. را در فضا رسم کرد يمصر فیروگلیه کی شیدست و بازوها با

:دیپرس

گانه؟یب ـ

:پاسخ داد تیاو با قاطع و

.گانهیبله ب ـ

 شتریداد ب یم حیو ترج رفت یبه رم نم باًیتقر گرید نیورکزه در گذشته بود، ر ینیکونت يد نالیکه کارد یهنگام از

 یکه م نیاز ا جیبا گذشت ماه ها به تدر یول. خوشحال بود اریو معاشرت او بس یاز دوست نیجاست. به لندن سفر کند

 نینه ا. کرد یدر خود احساس م یکند اضطراب و خشم یبه روابط عاشقانه شان نم ياشاره ا نیکوچک تر نیر دید

او  يبرا زهایچ نیا گریکرد که د یچون دائم با خود تکرار م. شته را زنده کند خاطره گذ نیکه او بخواهد دوباره ا
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از  يریداد که تصو یاجازه نم شیها شهیبه اند یو حت دید یدر خود نم یاجیگونه هوس و احت چیندارد و ه ییمعنا

.آورد یسر بر نمافشاگر، هرگز  ییایکه جز در رو دهیآنچنان در بند کش یاحساس. را در خاطرش زنده کند نیر

 نیر دارید يبرا دشیشد لیدر برابر م ستیبا یاو م. واقعاً دشوار بود يدوره ا ن،یپس از مرگ د نینخست يها ماه

دانست که اگر  یو م ردیکه آرزو داشت که به او پناه برد و او را با تمام وجودش در آغوش گ یمقاومت کند، در حال

را بدهد چون با  يکار نیتوانست به خود اجازه چن یاو نم یول. کرد ینم یگونه مقاومت چیه نیشد ر یقدم م شیپ

شعله  نیاش کنار بزند و بکوشد تا آخر یرا از زندگ نیر ستیبا یاو م. افتاد یم نید ادیناخودآگاه به  نیر دنید

 رونیاش ب یز زندگا شهیهم يآمد که او برا یبا گذشت زمان به نظر م. را در وجود خود نابود گرداند نیعالقه به ر

فکر او  دیکند غوطه ور شده و کوش داریتوانست آن را ب ینم زیچ چیرخوت که ه یپس جسمش در نوع. رفته باشد

.را از وجودش براند

 نیسوخت که از ر یاو در آتش آن م. به خود گرفته بودند يصورت دشوارتر زهایبازگشته بود چ نیاکنون که ر یول

 گریتوانست آن را فراموش کند؟ درست است که خود او د یآورد، چگونه م یم ادیرا به رابطه شان  ایبپرسد که آ

 نیا یول. کرد یرا ارضاء م نیکرد، جاست ینم فکرهمانند او  نیکه ر نیدانستن ا ینداشت ول زهایچ نیبا ا يکار

 یاقیاشت نید و کوچک ترطرفه بسوز کی ینبود که در تب و تاب عشق یاز آن دسته مردان نیر. بود هودهیب ییایرو

کرد و به  یم یرا دوست خود تلق نیاو جاست. داد یدوباره از سر گرفتن رابطه عاشقانه شان از خود نشان نم يبرا

 یم زین نیبود که خود جاست يزیهمان چ نیخوب، ا اریبس. برد یاز معاشرت با او لذت م دوست کیعنوان 

 یحال شانیدغدغه خاطر و پر نیا یشب. را فراموش کند؟ نه ممکن نبود زیاو توانسته بود همه چ ایآ یول... خواست

Machbetریمکبث اثر شکسپ شنامهینما( مکبث  يدیکه نقش ل افتیچنان در او شدت  h کامالً  یرا با حرارت (
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ش از مادر يآن روز نامه ا يو فردا. افتیکرد و پس از آن تمام شب خواب به چشمش راه ن يمتفاوت از معمول باز

.بر او گذارد يندیخوشا ریکرد که تأث افتیدر

 ریآنها بود که بر رابطه شان تأث نیدراز مدت ب ییشک به علت جدا یب نینوشت و ا یبه ندرت نامه م گرید مامان

زمزمه  ییگو. نامه ها فرق داشت گریبا د رینامه اخ یشور بود ول یو ب یرسم یلیاو معموالً خ ينامه ها. گذاشته بود

پا  شیو پ یجمالت معمول انیپنهان ، از م یدرماندگ یو نوع. را در خود نهان داشت یردست از سالخوردگدو يا

در !  ریمامان سالخورده، پ. را دوست نداشت نیا نیجاست. آورد یسر بر م خیتوده  کیافتاده، همانند قسمت شناور 

 ش؟یها ییاز دا یکی ایبود؟  ماریمادربزرگ ب ایکرد؟ آ یرا از او پنهان م يزیمادرش چ ایگذشت؟ آ یچه م دایدروگ

بود  دهیرا ند دایدروگ نیاز ساکن کی چیسه سال بود که او ه. طور نباشد نیانشاء اهللا که ا! ا خود مادرش؟ خداوندا ی

رخ نداده بود  یمهم زیچ چیه لیاون نیجاست یاگر در زندگ. فتدیتوانست اتفاق ب یم زهایچ یلیسه سال خ نیو در ا

 شنامهیاز نما گرید ياجرا کیو فقط . بود لیشب تئآتر تعط نآ. باشد نیچن نیا زین گرانید يشد که برا ینم لیدل

.مانده بود یمکبث باق

. نداشت شیرا برا یشگیآن لذت هم نیو خسته کننده را گذرانده بود و فکر شام خوردن با ر یطوالن يروز نیجاست

 یدوست دیشیاند یبا خود م. دیکش یآن قدر از آن نفرت داشت به تن م نیررا که  یرنگ ینارنج راهنیکه پ یدر حال

و اگر هم . بهتر بود او را همان طور که بود قبول کند ریپ رمحافظه کا نیر. ارزش است یپا افتاده و ب شی، پ هودهیما ب

 یالغرش مرتب م نهیسیرا رو راهنیشکل پ یهالل يها نیکه چ یدر حال. کارش برود یآمد بهتر بود پ یخوشش نم

او خسته بود و ! آب وانیل کیدر  یبر لب آورد، آه ، چه طوفان نیغمگ يو لبخند دید نهیکرد، چشمانش را در آ

چه بر سر مادرش آمده؟ یبود ول کیمکبث نزد يدیل انیخدا را شکر که پا. اج به استراحت داشتیاحت
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سهولت  نیبا ا نریکه را نیاز ا نیو جاست. کرد یتر م یندر لندن طوال شیاز پ شیمدت اقامتش را ب نیاواخر ر نیا

 یسفرها را آسان تر م نیاو ا یخصوص يمایهواپ دیترد یب. کرد یتعجب م مودیپ یفاصله دراز بن و انگلستان را م

:دیپرس یلیدل چیه یاو ب. نبود یهمه کار آسان نیبا ا یگرداند ول

در دست ندارند از  يزیانگ جانیهمه خبرنگاران که موضوع داغ و ه د؟ییآ یم دنمیقدر زود به زود به د نیچرا ا ـ

 يها تیفعال يبرا يوجود من بهانه ا دیدارد که شا یاعتراف کنم که گاه شک برم م دیو با. امر خوشحالند نیا

.در لندن باشد يگرید

:با آرامش پاسخ داد او

روش  نیدر واقع من توانسته ام با ا. دین هستم گرید يها تیفعال يبرا یاوقات پوشش یدرست است، شما گاه ـ

. ( برم یچون از مصاحبت تان لذت م ست،یمن دشوار ن يبودن با شما برا یول. ها را در لندن به اشتباه اندازم یلیخ

د؟یدار یمشکل ایهرتسشن آ دیساکت هست یلیامشب خ) شد  رهیبر چهره کوچک خ شناكیاش اند رهیچشمان ت

من و مامان . در واقع احمقانه است) راند  يمانده بود به کنار یبشقاب دسرش را که دست نخورده باق( نه نه واقعاً،  ـ

گفتن  يبرا يادیز زیچ گریکه د میا دهیرا ند گریهمد یآنچنان طوالن یو مدت م،یسینو یهر هفته به هم نامه نم گرید

.ندارد شیقبل يبا نامه ها یباهتکردم که ش افتیدر واز ا يامروز نامه ا یول... میندار گریبه همد

به  نیخود را گرفته بود و ر میرا کرده و تصم شیسرانجام فکرها ی، مگ ستدیا یاحساس کرد قلبش از کار م نیر

. باز گرداند دایرا به دروگ نیخواست که جاست یم یبه سود او نبود و مگ میتصم نیکرد که ا یاحساس م يزیطور غر

به او  یچقدر بلوغ و پختگ د،یشیو با خود اند رفترا در دست گ نیاز کرد و دست جاستدر زیم يدستش را از آن سو

چهره کودکانه  نیبه ا يزیر يها نیچ. خوشگل تر است شهیاز هم ،یوحشتناك نارنج راهنیو با وجود پ دیآ یم

.دیبخش یم يحالت موقر و محترمانه ا
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.را از خود بپرسد نیکرد ا ینم یسع یبود که حت نیا نیجاست يخطا. تا چه حد بود يبلوغ ظاهر نیا یول

:زد و گفت ایدل به در او

.کند یم ییهرتسشن مادرتان احساس تنها ـ

 یکند که حق با اوست و مادرش اشتباه م يتوانست پافشار یخواست، او چگونه م یم یبود که مگ يزیآن چ نیا اگر

.ناختش یدختر او بود و مادرش را بهتر از او م نیجاست. کند

:لب غرولندکنان گفت ریو ز دیابرو در هم کش نیجاست

او سال . در کار باشد يگریموضوع د دیکنم، که شا رونیفکر را از سرم ب نیتوانم ا یمن نم یول. بله امکان دارد ـ

 زیاز هر چ شتریب نیو هم دیرس ینم ییمن فکرم به جا. دارد ییچه معنا یناگهان رییتغ نیهاست که تنهاست پس ا

.کند یمرا نگران م

. از سابق دشوارتر باشد شیبرا زهایاز چ یشده و ممکن است تحمل بعض ریکه او پ دیکن یبه نظرم شما فراموش م ـ

 یم انیکه غم و اندوه با مرور زمان از م دیکن یتصور م. پسرش را از دست داده گانهیسه سال است که او  ن،یجاست

 یم یاز دست رفته تلق زیو مادرتان اکنون شما را ن رفته نید. تر شده قیاو عمکنم که غم  یرود؟ من بالعکس فکر م

.دیهم نرفته ا دنشید يبرا یشما حت نیگذشته از ا. کند

:چشمانش را بست و گفت نیجاست ـ

کردم که  یمن فکر نم د،یخواهم رفت شما حق دار دارشید يبرا يدهم که به زود یبهتان قول م ن،یروم ر یم ـ

و به هر حال . آنجا را دوست دارم یلیکه خ دیآ یاواخر به نظرم م نیا یول. تنگ شود دایدروگ يلم براهرگز د

.از آن هستم ییجز

.لب آورد ری ياجبار يانداخت و لبخند یناگهان به ساعتش نگاه نیر
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.استفاده کنمسوء  یاست که مجبورم از وجود شما به عنوان پوشش ییاز آن شب ها زیکنم که امشب ن یتصور م ـ

مهم و متشخص را  اریبس يآقا کی دیبا گریساعت د کیچون تا  د،یمجبورم از شما بخواهم که تنها به خانه برگرد و

 سیکه امتحان سه گانه سرو زیخودم به آنجا بروم و راننده ام فرت لیبا اتومب دیمالقات کنم و با يسر یدر محل

.را گذرانده مرا به آنجا خواهد برد یتیامن

:ظاهراً شاد گفت یکرد با لحن یکه رنجش را پنهان م یدر حال نیجاست

مبتذل سپرده شوم  یشوفر تاکس کیتوانم به دست  یفهمم من م یحاال م!  واریبه رنگ د ییدر سکوت و با مانتو ـ

 دهیبرگز زتیدارم و نه به فر ازین یکه به شما ثابت کنم که نه به تاکس نیا يمشترك هرگز؟ و من برا ندهیآ یول

.ستین روقتید ادیبا مترو خواهم رفت هنوز وقت ز ،یتیامن سیسرو

گونه اش برد و  يرا گرفت و آن را به رو نیاو دست جاست. مانده بود نیانگشتان جاست ياو همچنان به رو انگشتان

.بر آن زد يبوسه ا

.کردم یدانم بدون شما چه م یمن نم نیاوه ر ـ

 يرا گرفت و کمکش کرد که از جا نیجاست یصندل یرا دور زد و پشت زیرد بلند شد مفرو ک بشیدستش را در ج او

:و گفت زدیبرخ

.شود از آنها صرفنظر کرد ینم. است نیچن نیمن دوست شما هستم، و با دوستان ا ـ

احساس  یخود را به نوع يجا يدغدغه خاطر او به زود. رهسپار خانه شد نیبا ر یپس از خداحافظ نیجاست

.داد یسردگاف

از آن  يزیداشت؟ چ يا جهیچه نت یاز معمول به خود گرفته بود ول يتر مانهیحالت صم شانیگفتگو امشب

دارد و او  اجیشده و به او احت ریتنها است و پ یلیکرد که مادرش خ یفکر م نینشده بود به جز آن که ر رشیدستگ
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 دایاز مادرش به دروگ دارید يبود که برا هکرد حتینص نیالبته او فقط به جاست. باز گردد دایبه دروگ یستیبا یم

. بود شهیهم يبرا دایفکر منصرف شود که مقصود او بازگشت به دروگ نیتوانست از ا ینم نیجاست یسفر کند ول

 یبه گذشته تعلق دارد و او دلش م گریهر چه که بوده د نیامر بود که احساس او به جاست نیاو نشانگر ا یرفتار کنون

.براند دایهمانند دروگ یاو را به گوشه دورافتاده و نامعلوم شهیهم ياست براخو

نسبت به او  دیباز گشته بود؟ شا شیدوباره به سو شیپس چرا او نه ماه پ یبود ول نیچن نیا دیواقع هم شا در

کند تا به  قیهم خواسته بود او را تشو دیاوست و شا ونیمد یکرد که از لحاظ یحس م دیداشت شا یاحساس ترحم

 يدارهاید یداشت و معلوم نبود که آنها ط نیبه د يادیبود؟ او عالقه ز نیبه خاطر د دیشا. مادرش باز گردد يسو

و او . از او خواسته بود که مواظب خواهرش باشد نید دیصحبت کرده بودند؟ شا يزیدر رم از چه چ یدر پ یپ

مسلماً  نیر. بود نیبله احتماالً پاسخ هم. قول عمل کند نیخواست به ا یکرد م یدر خود حس م یتیاحساس مسؤول

 شیدر پ نیبا ر یخود او هم رفتار درست قتاًیحق. رفته بود انیاز م شیاحساس او از مدت ها پ و. عاشقش نبود گرید

 سپس موفق شد بر خودش مسلط. کرد ریها اشکش را سراز شهیاند نیا. او بود ینگرفته بود و سرانجام مقصر اصل

و  دیدنده به آن دنده غلت نیاز ا یتمد. به خواب رود دیشود و خود را به خاطر افکار احمقانه اش مالمت کرد و کوش

کرد آن را  یرا برداشت و سع يا شنامهینما سینثار بالش کرد و سرانجام چون موفق نشد دست نو ییمشت ها

 هودهیاو ب. شدند یکردند و قاط دنیبه رقصچشمش شروع  يبعد از خواندن چند صفحه کلمات جلو یبخواند، ول

 یدوباره به او هجوم م يدیو ناام أسیاز مغزش براند،  يرا به گوشه ا يدیاماش، نا یمیبود که به روش قد دهیکوش

.آورد

. کارش نشست زیبستر را ترك کرد و پشت م دیتاب یدم از پشت پرده ها به اتاق م دهیکدر سپ ییکه روشنا یحال در

خفه و دوردست آمد و شدها سپرده بود، با تمام وجودش رطوبت  يکه گوش به صدا یحال، در حال شانیپر مغموم و
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خالص و  يهوا. و مطبوع بود یعال يزیچ دایگسفر به درو شهیکرد و ناگهان اند یرا احساس م یسحرگاه یو تلخ

...شکستند و آرامش یآن را در هم م عتیکه فقط عناصر طب یسکوت م،یمال

 يو همان طور که کلمات را به رو. را برداشت و خطاب به مادرش، شروع به نوشتن کرد اهشیس ياز خودکارها یکی

.خشک شدند شیآورد رفته رفته اشک ها یکاغذ م

دانم  ینظر تو را درباره رفتارم نم. ام امدهین دارتیتا به حال به د نیچرا از هنگام مرگ د یکه درك کن دوارمیام»

 يرا جبران کرده و برا ییو جدا بتیغ نیخواهم ا یکه من م یشد اگر بدان یدانم که خوشحال خواه یمرا  نیا یول

را واقعاً احساس  دایاست که کمبود خانه و دروگ دهیرس یزمان حاال. مامان حق با تو بود. برگردم دایبه دروگ شهیهم

 يصحنه ها يعمرم را رو هیدارد که بق دهیه فاچ. نگرفتم جهینت یول ستمیخودم با يپا يخواستم رو یمن م. کنم یم

و  داریمطمئن پا يزیمن به چ. وجود ندارد يگرید زیاز شغلم چ ریغ نجایمن در ا يبرا! مختلف تئآترها تلف کنم 

 دیداند شا یچه م یکس. بس است هودهیب ياهایرو. تواند آن را به من بدهد یم دایو فقط دروگ. محتاجم یشگیهم

سر و  می، زندگ یبچه دهات لهیقب کیبا وجودآوردن  دیشا. نوز خواسته باشد با او ازدواج کنمه نگیک ياگر بو

.کند دایپ ییو معنا ردیبگ یسامان

خواست آنچه را که احساس  یو دلم م میگو یدانم چه م یخسته هستم، مامان آن قدر خسته و درمانده ام که نم من

 يدیل ياجرا. بگذارم انیمسأله را با تو در م نیا گرید یتیدر موقع دیشادر هر حال . بگذارم انیکنم با تو در م یم

متوجه  ياگر کارم را رها کنم ضرر نیبنابرا. امضا نکرده ام ياقرارداد تازه  ندهیفصل آ يو من برا افتهیمکبث خاتمه 

 دایمن پ يبرا ینیجانش قهیتواند در عرض چند دق یم دیتئآتر است و کال شهیلندن پر از هنرپ. کس نخواهد شد چیه

.نه تو یکند ول
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در  شتریبه من کمک نکرده بود که ب نیاگر ر. موضوع سال ها وقت تلف کرده ام نیبردن به ا یپ يکه برا متأسفم

 یحس م شیرا از پ زهایاست که چ ییاز آن آدم ها نیر یول. الزم داشتم يشتریهنوز وقت ب دیباره فکر کنم شا نیا

 شهیکه هم ندیگو یمعلوم است، م. شناسد یاز من تو را م ررسد که بهت یهمه به نظر م نیو با ا دهیاو تو را ند. کنند

که او از  نیاز ا یول. کند یدرباره او هم صدق م نیکه ا ندیب یرا م شینما یکل تیفیاز هر کس ک شتریب یتماشاچ

 نیکند که به د یفکر م یکه او از لحاظ ییگو. مرا تحت نظر گرفته باشد، خسته شده ام یزندگ عشیرف گاهیفراز جا

من حوصله ام را  یدر زندگ یدائم يو با دخالت ها. که به او داده عمل کند یخواهد به قول یکه م نیا ایاست  ونیمد

در بر ندارد و بهتر است که  شیجز مزاحمت برا يزیام که وجود من چ دهیرس جهینت نیمن به ا یول. سر برده است

به . معافش گردانم مایوقفه با هواپ یب يقول او را خالص کنم و از آمد و شدها نیگردم و از شر ا باز دایبه دروگ

و . ورودم را به اطالعت خواهم رساند خینامه خواهم داد و تار تیرا به اتمام رساندم دوباره برا میمحض آن که کارها

«.دوست دارم تو را بانه،یخود هر چند هم غر وهیکه من هم به ش اوریبه خاطر ب

 يکه برا یآن نوشت و هنگام ينامه را امضا کرد، سپس کاغذها را تا کرد و آن را در پاکت گذاشت و آدرس را رو او

 هیآن روز شروع به ته يو از فردا. مکبث عازم تئآتر بود آن را به صندوق پست انداخت يدیل يبار اجرا نیآخر

.مقدمات سفر کرد

او مواجه شد، آن چنان که عکس  دیگذاشت ابتدا با مخالفت و خشم شد انیدر م دیرا با کال مشیکه تصم یوقت

تمام  ییکرده بود و با خوشرو رییآن روز رفتارش کامالً تغ يفردا یول. را سخت ناراحت کرد نیالعملش جاست

 یبود و متقاض ینداشت چون در محله خوب برگونه مشکل در  چیه زیآپارتمانش ن يو واگذار. رفتیاو را پذ ياستعفا

آمد تا  یبه صدا در م قهیدر واقع به محض آن که خبر مسافرت او پخش شد زنگ تلفن هر پنج دق. داشت اریبس

از کارتون ها و  یانبوه انیکه از بدو ورود او به لندن در استخدام او بود در م یخانم کل. دیتلفن را کش زیعاقبت او پر
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بر  ينفر که نفوذ کیکرد  یسوخت، خدا خدا م یلش به حال خودش مکه د یبود و در حال گردانجعبه ها سر

دوباره تلفن  انهیمخف لیدل نیمنصرف کند و به هم مشیلحظه او را از تصم نیشود و در آخر دایداشته باشد پ نیجاست

آن که او را از  ينه برا یتلفن کرد ول اشتد نینفوذ را بر جاست نیکه ا یودار ، کس ریگ نیو اتفاقاً در ا. را وصل کرد

دعوت کند  نیخواست از جاست یآگاه هم نبود، او فقط م یناگهان میتصم نیاز ا یحت نیچرا که ر. باز دارد مشیتصم

.ردیرا به عهده بگ زبانیبرگزار گردد نقش م ( )ParkLaneنیکه قرار بود در منزلش در پارك ل یکه در مهمان

:دیبلند پرس ییمتعجب و صدا یبا لحن نیجاست

ن؟یچطور؟ خانه شما در پارك ل ـ

گذرانم که بهتر است  یبا شرکت فعال انگلستان در بازار مشترك، من آن قدر وقتم را در لندن م. بله، درست است ـ

.اجاره کرده ام نیخانه در پارك ل کی نیداشته باشم و بنابرا نجایدر ا یگاهیپا

خانه را اجاره  نیتا به حال ا یآدم دغل و دروغگو، از ک کی. دیتهس یفیشما واقعاً آدم مزور و کث ن،یخداوندا ر ـ

د؟یکرده ا

.شیماه پ کیاز  باًیتقر ـ

.خدا لعنت تان کند د؟یمورد به من نگفت نیدر ا يزیپس چرا آن شب چ ـ

:شاد پاسخ داد یبا لحن نریرا

که من دائماً در  نیبر ا ریتباه تان دادادم که شما همچنان در اش حیبعد ترج یخواستم شما را مطلع کنم ول یمن م ـ

.دیبمان یحال آمد و شد هستم باق

:گفت ظیبا غ شیدندان ها يکرد از ال یم يریاشکش جلوگ زشیکه از ر یدر حال نیجاست

.کشمتان یآه باالخره م ـ
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وقت  یکافو در ضمن به حد  دیکن ينقش خانم خانه را باز دییایب. دینشو یکنم عصبان ینه هرتسشن خواهش م ـ

.دیکن دیداشت که خانه را بازد دیخواه

که عکس  نیا ای دیاز تنها بودن با من وحشت دار ایآ ن؟یفوج مهمان؟ چه خبر شده ر کی يجوان برا یمصاحب ـ

ترساند؟ یالعمل من شما را م

:در پاسخ به جمله اولش گفت او

 یقبول م ایفرق دارد آ یلیخ نیگرفت و ا دیخواه را به عهده زبانیبود بلکه خودتان نقش م دینخواه همانیشما م ـ

د؟یکن

:را با پشت دستش پاك کرد و غرو لندکنان گفت شیاشک ها او

.بله ـ

شاد  اریو خود او بس بایز اریبس نیخانه ر. انتظارش را داشت نیگرمتر و مطبوع تر از آن بود که جاست اریبس یهمانیم

لباسش به  د،یاو درست سر وقت به آنجا رس. کرد تیهم سرا نیاستبه ج يشاد نیکه ا يبه طور. و سرحال بود

اراده چهره اش در هم  یب یساتن صورت يکفش ها دنیدپس از آن که از  نیزننده بود اما ر یصاحبخانه اندک قهیسل

ه کرد ک یاحساس م نیجاست. خانه را به او نشان داد همانانیم دنیاو انداخت و قبل از رس يرفت دست دور بازو

.است ندیو خوشا دیحال مف نیحضورش در ع

آنها فکر نکند  يها تیداد ابداً درباره نوع فعال یم حیترج نیبودند و جاست هیهمه از مقامات بلند پا همانانیم

.نمودند یم يپا افتاده و عاد شیپ يبخصوص که ظاهراً همه آدم ها

او را زود به خانه اش روانه  نیبود و نگران بود که مبادا رکه از تنها ماندن با او خوشحال  نیاز رفتن آنان جاست بعد

:کند گفت
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 کی يبرا. لیچرچ ایمتناسب با مقامش داشت باز هم خوب بود، مثل ناپلئون  ياز آنها ظاهر یکیدست کم اگر  ـ

که دست  دیدان یم یشما خود را کس ایآ. است دهیباشد که فکر کند سرنوشت او را برگز ندیخوشا دیبا استمداریس

است؟ دهیاو را برگز ریتقد

 نیو ا. کنم یطور فکر نم نینه ا د،یانتخاب کن يسؤاالت بهتر دیتوانست یم دیکن یسؤال م یآلمان کیاز  یوقت ـ

با . درست باشد يدر مورد عده ا دیشا ده،یفکر کنند دست سرنوشت آنها را برگز استمدارانیکه س ستین حیصح

.کنند یخود و کشورشان فراهم م يبرا يادیز ياه يگرفتار نانیاز ا يادیعده ز یولباره شک دارم  نیکه در ا نیا

آن که او متوجه  یتوانست ب یآغاز گفتگو بود و م يبرا يفقط بهانه ا نیخواست مسأله را بسط دهد ا ینم نیجاست

:شود موضوع صحبت را عوض کند گفت

اگر شما  یاز من داشتند، حت ياز آنها ظاهر مبتذل تر یلیشوند؟ خ یم دایپ یهمسران شان از همه نوع انیدر م ـ

هم که با کاغذ  نیدر هر حال، خانم اونتل بد نبود، خانم ماش. دیرا دوست نداشته باش یرنگ صورت نیآنقدرها ا

مردها  یگاه. تواند او را تحمل کند یچطور م شخانم مک نوش واقعاً زشت بود شوهر یشد ول یاشتباه م يوارید

.دهند یر انتخاب همسر حماقت به خرج مچقدر د

 دیمن جواب رد داد شنهادیخوش وقتم که به پ. دیکه اسم ها را به خاطر بسپار دیریگ یم ادی یپس ک نیجاست ـ

ها  همانیاز م یکیهنگام صحبت با  يمتوجه شدم که چطور. دیشد یم استمداریس کی يبرا یبیوگرنه چه همسر عج

 یاز مردها که همسران ياریبس... در هر حال دیرا گم کرده بود تانیدست و پا دیدکه اسمش را فراموش کرده بو

کامل دارند و نتوانسته  ثیاز هر ح ییهم هستند که زن ها یموفق بوده اند و کسان یزشت وحشتناك دارند در زندگ

 یم يرا باز یش اصلندارد چون ارزش خود مرد است که نق یچندان تیمسأله اهم نیدر درازمدت ا. کنند یاند ترق

.کم است یلیکنند خ یازدواج م یاسیس لیبه دال که ییتعداد آنها. کند
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 يبرا نیدار کند، جاست حهیرا جر نیتوانست جاست یبنشاند ، هنوز م شیکه او را سر جا نیبه ا نیر یمیقد لیتما

.فرش لغزاند يبه رودر برابر او فرود آورد و خود را  یمیسر تعظ یپنهان کردن چهره اش از سر مسخرگ

!دیبلند شو نیکنم جاست یاوه خواهش م ـ

 نیر: داد و شروع به نوازش ناتاشا کرد هیتک يبدنش برد و به کناره بخار ریرا به ز شیمبارزه طلب ، پاها یبا حالت او

و  ریپ وانیح نیه اواقعاً ب دیرس یورکزه گربه او را نزد خود آورده بود و به نظر م ینیکونت يد نالیپس از مرگ کارد

.کرده باشد دایپ یهوسباز دلبستگ

:دیمقدمه پرس یب نیجاست

برگردم؟ دایبه دروگ شهیهم يدارم برا میبه شما گفته ام که تصم ایآ ـ

در آنها مشاهده  ینکردند، و لرزش یدرنگ يقو يآورد، دست ها یم رونیب گارشیاز جعبه س يگاریداشت س او

.کارشان ادامه دادندنگشت و انگشتان کماکان به 

.دیمورد به من نگفته ا نیدر ا يزیکه چ دیدان یخودتان بهتر م ـ

.میگو یخوب پس حاال م ـ

د؟یرا گرفته ا میتصم نیاز چه موقع ا ـ

.صبرم تمام شده گریرا ترك کنم، د نجایتا آخر هفته ا دوارمیو ام شیاز پنج روز پ ـ

!نمیب یم ـ

!دییه به من بگوک دیکرد دایرا پ نیفقط هم ـ

تان  یقلب و به خاطر خوشبخت میشما هر چه باشد من از صم میکه تصم نیجز ا میتوانم بگو یم يگرید زیچه چ ـ

.کنم یم دییتأ



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٨٩

:اعتنا و سرخوش گفت یب یپس با لحن. دار کرد حهیرا جر نیکامل او غرور جاست يخونسرد

د؟یخوشحال دیشو یم که از دست من خالص نیاز ا ایآ. خوب ازتان متشکرم ـ

:پاسخ داد يبه تند او

.نیجاست دیمن نداشته ا يبرا یگونه مزاحمت چیشما ه ـ

پراکندند و  یم يچوب ها جرقه ا. سوخته افتاد مهین يها زمیبه جان ه انهیانبر را برداشت وحش. ناتاشا را رها کرد  او

.دییگرا يفرو افتادند و حرارت آتش ناگهان به سرد

فقط  نیا میمانده نابود کن یآتش باق کیکند آنچه را که از  یمخرب وجود ما باشد که ما را وادار م طانیش دیبا نیا ـ

ن؟ینه ر ییبایز انیچه پا یول. کند یم عیآن را تسر انیپا

:دیپرس یافتند جالب توجه نبود چون به سادگ یگونه به جان آن م نیا یاو ظاهراً سرنوشت آتش وقت يبرا

د؟یقدر عجله دار نیچرا ا دو هفته؟ ـ

.اندازم ریدارد که آن را به تأخ دهیچه فا ـ

شود؟ یکارتان چه م ـ

توانم اجرا کنم؟ یرا م یچه نقش گریمکبث د يدیاوه حوصله ام از آن سر رفته، به عالوه پس از ل ـ

. خواهد کتک تان بزنم یدلم م دیزن یم یربط یب يشما چنان حرف ها یرفتار کودکانه بس است وقت نیاوه جاست ـ

.تنگ شده دایدروگ يو دلتان برا دیدر تئآتر خسته شده ا ياز باز گریکه د دیکن یچرا اعتراف نم

از  يبه تند( کرده ام  نیکه به شما توه نیمتأسفم از ا ستیبرام مهم ن يخوب، خوب، خوب، برداشت شما ذره ا ـ

کجاست؟ میکجا هستند مانتو میمن کفش ها يخدا) برخاست  شیجا
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را به خانه  نیکه دو جنس مورد جستجو را در دست داشت در آستانه در ظاهر شد ، و سپس جاست یدر حال تزریفر

خانه را ترك کرد  نیکه جاست یهنگام یکند، ول شیتواند همراه یاز او معذرت خواسته بود که نم نیر. اش رساند

 یبه نظر نم. گذاشته بود در کنار آتش نشست شیزانو يشا را روکه ناتا یقرار داد، و در حال يدر بخار يتازه ا زمیه

.پرمشغله در انتظارش باشد یکه شب دیرس

:به مادرش گفت یمگ

.میکرده باش یکار درست دوارمیام ـ

:فرود آورد دییبه عالمت تأ ينگاهش کرد و سر یف

ما راه  نیبنابرا رد،یبگ یمیتصم نیچن ییتوانست به تنها یاست که نم نیدر ا نیآه بله من مطمئنم اشکال جاست ـ

.رمیبگ میاو تصم يبه جا دیمن با م،ینداشت يگرید

مطمئنم که از جواب  میبگو شیاگر آن را رو در رو یخواهد ول یکنم بدانم که او واقعاً دلش چه م یمن تصور م ـ

.طفره خواهد رفت

.کند یبروز م میندار که اصالً انتظارش را یینزد آنها یحت نیها، و ا يریغرور کل ـ

.هم از غرور ارمسترانگ ها به آن اضافه شده یاندک. ستیها ن يریآه فقط غرور کل ـ

:سرش را تکان داد و گفت یف یول

دهد که  یبه ما فرصت م. هم دارد  ییایمزا يریپ. در آن نداشته یمن هر چه بوده، غرور نقش مهم يکارها لینه دل ـ

.میکن هیخودمان توج شیپ یرا در زندگ مانیکارها لیدل میو بتوان مینفس کن دیتجد

:پاسخ داد یبه خشک یمگ

.میگو یخودم را م یستیمقصودم تو ن. مانع آن نباشد يریبه شرط آن که ضعف پ ـ
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با گذشته شان رو به رو شوند، در  ستندیکند که قادر ن یعطا م یباشد که خداوند به کسان یلطف دیشا يریضعف پ ـ

.یصبر کن دیسال ها با یدر مورد آن صحبت کن یکه بتوان يا دهینرس یهنوز به سنهر حال تو 

.یاوه چقدر طوالن... سال ها ـ

:داد گفت یکه سرسختانه به بافتنش ادامه م یدر حال یف

.یالبته اگر آن را بخواه. در خود داشته باشند يکمتر ییتوانند حزن و تنها یسال ها م نیا یبله ول ـ

 شیبافتن لیبا ته م(  ؟یکن یم الیطور خ نیارزد؟ مامان واقعاً ا یبه زحمتش م ایآ یول. خواستم یآن را م بله اگر ـ

را  يادیزمان ز نریمن از هنگام مالقات با را) به خود گرفت  يزیآم دیرا نشان داد و لحنش حالت ترد نینامه جاست

 نیحق با او بود سرانجام ا یول رم،یبگ میتصم نیرد جاستدر مو ودمبودم که مجبور نشوم خ دواریاز دست داده ام و ام

.قدم اول را بردارم ستیبا یمن بودم که م

:به اعتراض گفت یف

که غرورت به تو اجازه  یدر هر حال از وقت. راه به تو کمک کرده ام نیکه من هم در ا یالاقل اذعان کن یتوان یم ـ

.یداد که از من کمک بخواه

:پاسخ داد يزیمبا لحن محبت آ یمگ

.يبه من کمک کرد یلیبله تو خ ـ

. آوردند یرا به حرکت در م یصدف يها لیوقفه م یو چهار دست ب. انداز بود نیدر فضا طن يواریساعت د يصدا

:دیناگهان پرس یمگ

پاپا و  که هنگام رفتن فرانک و در درگذشت یدر حال يطور از پا افتاد نیا نیمامان چرا پس از مرگ د نمیبگو بب ـ

؟یمقاومت کن یاستو توانست
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که  یزمان یگذاشت، او هنوز به همان خوب يها را به کنار لیو م ستادندیاز حرکت باز ا شیدست ها( افتاده؟  ياز پا ـ

افتاده؟ يچطور از پا) بافت  یم یچشمانش سالم بود بافتن

.تو را نابود کرده انیجر نیاست که ا نیمقصودم ا ـ

جوان بودم و قدرت داشتم  یسه نفر اول من هنوز به حد کاف يبرا یول ،یکننده بود مگ رانیا ومرگ ه نیهمه ا ـ

و  يمرگ پد انیدانست که من در جر یرالف م یدرست مثل تو، ول. داشتم يشتریغصه ام را پنهان کنم ، و منطق ب

دوست داشتم،  یلیمن رالف را خ) زد  يلبخند(  يوکه متوجه ش يجوان تر از آن بود یلیداشتم، تو خ یاستو چه حال

.نیتفاوت داشت مثل د گرانیاو با د... او ،یدان یم

است  بیعج. آنهاست عتیمقصودم طب.  يبود افتهیرا در نیا زیدانستم که تو ن یمن نم. طور بود نیبله در واقع هم ـ

در تو وجود دارد که من از آن  زهایچ یلیو خ يمانده ا یباق ریو نفوذناپذ دهیچیپ تیشخص کیمن  يتو هنوز هم برا

.اطالعم یب

 یدستانش هم چنان ب: مخصوص خودش را سر داد ياز همان خنده ها یکیکلمه  نیو به دنبال ا. خوشبختانه ـ

.حرکت مانده بودند او دنباله صحبتش را از سر گرفت

 تیبشود گفت که زندگ دیشا یانجام ده نیجاست يبرا يکار یاگر تو تا حاال بتوان. یبه موضوع اصل میبرگرد ـ

آن را نداشتم چرا که به  یکه رالف از من خواست تا مراقب تو باشم من هنوز آمادگ یزمان. داشته است یحاصل

تو  ،يندار يگریکه تو راه د یدر حال. نداشت یتیاهم میبرا زیچ چیخاطرات ه نیاز ا ریخاطراتم پناه برده بودم و غ

.يجز خاطرات ندار يزیچ گرید

لذت بردم  نیو شش سال از وجود د ستیمن مدت ب. مرور خاطرات لذت بخش است ردیپذ یم امیاندوه الت یوقت ـ

مرگ، او را از تحمل رنج  دیو شا. او شد بیبود که نص يزیچ نیبهتر نیکه ا میگو یو پس از آن همه اش به خود م
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هستند که از مرگ دشوارترند هر  ییها وشترنس. نه از همان نوع یدشوار معاف گردانده، مثل رنج فرانک ول يها

.میدان یرا خوب م نیدو ما ا

.يو سرخورده شده ا نیتو خشمگ ـ

.کردم بر خودم مسلط باشم یم یبه خاطر مصلحت آنها سع یبودم، ول دیدر ابتدا شا ـ

:آرام گفت یرا از سر گرفت و با لحن شیدوباره بافتن یف

اوه . وجود نخواهد داشت گرید دایدروگ. نخواهد بود يگریکس د میبرو ایدن نیکه ما از ا یوقت بیترت نیو بد ـ

 یلیرا وادار کند که به گ یبه آن اختصاص دهند و بعدها شور و شوق، مرد جوان یکشورمان چند خط خیدر تار دیشا

: ندیبه سؤاالتش پاسخ گوباره  نیدر ا ینوشتن کتاب يدارند بخواهد تا برا ادیرا به  دایکه هنوز دروگ یو از مردم دیایب

کتاب هرگز نخواهد دانست  نیاز خوانندگان ا کی چیه یول. و قدرتمند ولز نو جنوب عیاز امالك وس ادگاری نیآخر

 یستیبا یم دایدروگ یشناخت واقع يآنها برا. ممکن است ریغ نیکه ا رایز. چگونه بوده است قتاًیحق دایکه دروگ

.از آن بوده باشند ییجز

:گفت دکنانییان که سرگرم بافتن بود تأهمچن یمگ

.بوده باشند دایاز دروگ ییجز یستیبا یبله آنها م ـ

نبود  ینامه، کار مشکل کی یط نیبا ر یو اندوه ناتوان و درمانده اش گردانده بود خداحافظ جانیکه ه نیجاست يبرا

کشم و عادالنه  یمن رنج م« بود  به نوبه خود سخت و خشن شده زیلذت بخش هم بود چون او ن یبه صورت یو حت

را به رستوران  نینبود پس جاست یکاف نیر يبرا ادهس ینامه خداحافظ کیبار  نیا یول»  یرنج بکش زیاست که تو ن

 یناراحت شد ول ینبرده بود کم نیپارك ل ابانیاو را به خانه خ نیکه ر نیاز ا نیجاست. دلخواه شان دعوت کرد
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 چیخواست ه یکند و نم یبا او خداحافظ تزیتفاوت فر یدر نظر داشت در مقابل چشمان ب نریشک را یتعجب نکرد، ب

.ردیرا با تنها بودن با او بپذ یاحتمال سکیگونه ر

 ینارنج يپارچه فالباال يکه او را به سو یطانیش ییگو. لباس بپوشد نیر قهیتا به سل دیآن شب استثنائاً کوش نیجاست

از  یراهنیاو پ لیدل نیساده را دوست داشت و به هم يلباس ها نیر. و از دست داده بودداد تسلطش را بر ا یسوق م

تاب داده  ياز طال يبلند داشت و گردنبند بلند ییها نیبسته و آست قهیبه رنگ شراب به تن کرد که  یشمیژرسه ابر

 يچه موها. به مچش بست زیقرمز به گردن انداخت و دو دست بند از همان جنس ن يو سنگ ها دیبه مروار نیمز

 ادهیصورتش ز شیدر آرا یاو اندک. خواست مرتب نبودند یم نیآنها هرگز آن طور که ر!  یوحشتناك وحشتناک

.ستین قیآن قدرها هم دق نیر گریآن را بپوشاند، خوب است د یخستگ تاکرد  يرو

 اناًیاح ای یبه خستگ يگونه اشاره ا چیاو هدر هر حال . او شده باشد یمتوجه خستگ نیکه ر دیرس یواقعاً به نظر نم و

به آخر  ایکه دن ییتحملش را از دست داد، گو گرید نیجاست یو اضطراب سفر نکرد و پس از مدت یو خستگ يماریب

به  زیشب مطبوع و خاطرع انگ کیدعوت  نیاز ا دیکوش ینم یاو حت. فرق داشت شهیچقدر رفتار او با هم. دیرس یم

توانست خود را متقاعد کند که  یکاش فقط م. کنند ادیاز آن  شانیها بتوانند با لذت در نامه هاوجود آورد که بعد

از خود  يریرناپذییچنان آرامش تغ نید یکرد ول یآرام م یاو را کم دیشا نیا. است نیغمگ یاز رفتنش کم نیر

از کاغذ سبک نشسته و وزش  یکرد در برابر کوه یاحساس م نیداد و آن قدر از او دور بود که جاست یم ننشا

 يزیمالقات چ نیکرده و ا یکه قبالً با او خداحافظ ییگو. را از او دور گرداند يتوده کاغذ نیاست تا ا یکاف یمینس

.اضافه است

:دیمؤدبانه از او پرس یبا لحن نیر

د؟یکرده ا افتیاز مادرتان در یجواب ایآ ـ
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.کند ینم دایاش پ یابراز خوشحال يزم را برااو حتماً لغات ال. ستمیمنتظر آن ن ینه ول ـ

شما را به فرودگاه ببرد؟ تزیکه فردا فر دیخواه یم ایآ ـ

:پاسخ داد یبه خشک نیجاست

.خواهم شما را از خدمات او محروم کنم یمن نم. رمیبگ یتوانم تاکس ینه متشکرم م ـ

.نخواهد بود میبرا یزحمت نیکه کوچک تر دیمن تمام روز جلسه دارم و مطمئن باش ـ

.خواهم گرفت یبهتان گفتم که تاکس ـ

:و گفت دیابرو در هم کش نریرا

.شماست لیهر طور م ن،یجاست دینکش ادیفر يخود یب ـ

لغت  نیاواخر او به ندرت از ا نیتوجه کرده بود که ا نیجاست. کرد  یرا هرتسشن خطاب نم نیجاست گرید او

.بود اوردهیرا بر زبان ن فیکلمه لط نیر هم ابا کی یکرد و امشب حت یاستفاده م

طور به دست  نیو ناگهان متوجه شد که هم» ! کاش زودتر تمام شود  يا. يو کسل کننده ا کنواختیاوه چه شب »

دست ها در او به وجود آورده بودند دوباره زنده  نیرا که ا یکوشد در درونش احساس یو م. کند ینگاه م نیر يها

 یاتفاق م نیچون غرق شدن د یعیوقا دیچرا با تنداش یبینظم و ترت یچرا زندگ. نداشت يا دهیفا یول. گرداند

سر  گریلحظه د کی یتواند حت یاحساس کرد نم گریناگهان چنان خلقش را تنگ کرد که د نید يادآوری نیافتاد؟ ا

:اش گذارد و گفت یرا بر دسته صندل شیدست ها. بماند شیجا

.دارم يدیمن سردرد شد. میر بروندارد اگ یاشکال ـ
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دستور داد  تزریبه فر نیر دند،یدر آنجا قرار داشت رس نیکه آپارتمان جاست یبن بست ابانیخ یکیکه به نزد یهنگام

 ،یدر رطوبت سرد شب باران. از آرنجش گرفت تا او را به خانه اش برساند یرسم يو به طرز. تا خانه ها را دور بزند

.و تنها نیغمگ ییقدم ها. انداخت نیدر فضا طن شانیهاقدم  يو صدا مودندیفرش ها را پ سنگ یآنها به آرام

.میکن یبا هم خداحافظ دیبا نیخوب جاست ـ

:پرحرارت گفت یبا لحن نیجاست

 يکه شما هم برا دوارمیبه لندن خواهم آمد و ام یمن گاه. ستین یقطع زیچ چیه دار،ید دیبه ام مییبهتر است بگو ـ

.دییایب دایما به دروگ دارید

.میداشته باش گریبه همد یاجیاحت گریکنم که ما د یمن فکر نم. است شهیهم يبرا یخداحافظ نینه ا ـ

:کرد حیحرفش را تصح يبا خنده ا نیجاست

.است ادیمن تحملم ز د،یمالحظه مرا نکن نیر ستیمهم ن د،یبه من ندار یاجیاحت گریکه شما د دییبگو دیخواه یم ـ

نگاهش کرد و  یطوالن يداد، لحظه ا لشیتحو يراست شد و لبخند. بر آن زد يدستش را گرفت و بوسه ا نیر

.سپس دور شد

 نیرا بر زم فشیمانتو و ک. خم شد آن را برداشت نیجاست دیکش یدر آپارتمان انتظارش را م ریاز مادرش ز يا نامه

.جعبه پر اسباب انداخت کی يرو ینیود را به سنگو خ. رفت منیرا در آورد و به اتاق نش شیگذاشت کفش ها

 کی ينگاهش بر رو. حرکت ماند یب یمدت شانیحال مبهوت و پر نیدر ع یو با حالت دیرا به دندان گز شیها لب

 شیبود افتاد و سپس متوجه شد که با انگشت پا دهیاز چهره او کش نید یشیکه در روز مراسم کش بایز اریبس ینقاش

.کند یبود نوازش م هافتاد نیشده بر زم چیرا که لوله کرده و طناب پ پوست کانگورو
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خامه  یقوط کیرا باز کرد و  خچالیدر . آشپزخانه رفت يبرخاست و به سو ياز جا ياش در هم رفت به کند چهره

آب  انیآشپزخانه گرفت تا جر ریش ریآورد و دستش را ز رونیب زریبسته قهوه از فر کیآورد و  رونیاز آن ب

.ستیاطراف نگر هحال با چشمان گشاده ب نیگردد و در ا يزده جار خیقهوه  يرو یکیبار

 ختهیاز سقف آو يکه در سبد لودندرونیف اهیو گ يواریکاغذ د يها یپارگ. بود دهیکه تا به حال اتاق را ند ییگو

 نیکه ا یزمان شیر برابر نماداد و چشمانش را د یبود و دمش را تکان م يکه به شکل گربه ا يواریبود، ساعت د

 يبسته بند( با حروف بزرگ نوشته شده بود  یوچکک اهیبر تابلو س. چرخاند یشد م یگونه سبکسرانه تکه تکه م

بود قرار داشت و کنار  دهیآن را کش شیکه چند هفته پ نیبا مداد از چهره د یطرح زیم يرو) . سر  يمو يبرس ها

نامه  ادیاجاق گاز گذاشت و به  يرا بر رو يبرداشت و روشن کرد، کتر گاریس کیاو . بود گاریبسته س کیآن 

آشپزخانه نشست و  زیکنار م. آمد آن را بخواند یبهتر بود تا آب جوش م. مادرش افتاد که همچنان در دستش بود

مانتو  یمردك آلمان تو هم برو گم شو،. لگدمال کرد شیپا ریافتاد و او آن را ز نیرا کنار زد، کاغذ بر زم نید ریتصو

نامه  يو سپس به رو ستمیها؟ پس بدان که من هم محتاج تو ن يبه من ندار یاجیاحت گریتو د! کله شق  یچرم

.مادرش خم شد

:زمیعز نیجاست»

نامه به موقع به  نیکه ا دوارمیام نیبنابرا. یکن یرفتار م یعجوالنه و آن میتصم کی ریباز هم تحت تأث شهیهم مثل

کرده، مرا  یناگهان میتصم نیوجود دارد که تو را وادار به گرفتن چن يزیام چ یقبل ياگر در نامه ها. سددستت بر

محبت و  یکنم که من فقط اندک یتصور م. وادار کنم ین قطعیچن یببخش من اصالً قصد نداشتم تو را به عکس العمل

 ياریبس متیپوسته سخت تو مال ریکه در زکنم  یفراموش م شهیمن مثل هم یتو انتظار داشتم ول يتوجه از سو

.نهفته است
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کند و  یرا دوا نم يدرد دایهمه بازگشت تو به دروگ نیبا ا. هم تنها هستم  یمن تنها هستم و به طور وحشتناک بله

در  نیا ؟یرا ثابت کن زیچه چ یخواه یکه حق با من است با بازگشت به خانه م ینیب یم یخوب فکر کن ياگر لحظه ا

 نیا. یکن میترم یتوان ینم زیرا ن زیچ چیو ه یکه آنچه را که من از دست داده ام به من باز گردان ستیتو ن ییاناتو

.باشد یم زین گرانیمتعلق به تو، مادربزرگت و د. ستیفقط متعلق به من ن انیجر

و . يمقصر بوده ا انیجر نیدر ا زیتو ن یکن یو فکر م یپروران یرا در سر م یکامالً غلط شهیرسد که تو اند ینظر م به

 یسرچشمه م یاز غرور و خودخواه نیبه نظر من ا یول. توست یمانینشانه احساس گناه و پش ،یناگهان میتصم نیا

 زیاگر من ن. برود نجایو من خودم به او اجازه دادم که از ا نبچه ناتوا کیآدم بالغ بود، نه  کی نید نیجاست. ردیگ

که به او اجازه دادم به دنبال  نیبسپارم و خود را از ا یمانیرا به دست کابوس افسوس و پش خواستم خود یمثل تو م

.زدم یدست و پا م یاکنون در ورطه وحشتناک. دلخواهش برود سرزنش کنم یزندگ

 کنم که یو تصور م. خواست یرا نم نیکدام از ما ا چیاندازم ه یرا به گردن خود نم رهایکه من همه تقص یحال در

ات را همانند  یبا بازگشت به خانه ، تو زندگ. امکان را داده تا بتوانم آن را درك کنم نیاز تو، به من ا شتریب یزندگ

. کنم یآن را رد م زیو اکنون ن. خواهم و هرگز آن را نخواسته ام یمن آن را نم یول یکن یم میبه من تقد یقربان کی

 شنهادیبه تو پ یکن دایرا پ تیواقع يکه جا ياگر هنوز موفق نشده ا. و هرگز هم نبوده است ستیتو ن يجا دایدروگ

 نریرا. يدار ياوقات تو رفتار واقعاً احمقانه ا یگاه. یشیاندیب يمورد به طور جد نیو در ا ینیبنش يکنم که فور یم

.سان باشدبشردوست و ان نیچن نیبر نخورده ام که ا یمن تا به حال هرگز به کس یاست ول یخوب اریمرد بس

خاموش شده  ییمن، روشنا زیعز. نیجاست. يدهم که رفتار کودکانه ات را کنار بگذار یقسم م نیرا به روح د تو

که  نیندارم با ابراز ا یمن سع یفهم یم یبکن یتوان ینم يو تو کار. خاموش شده است ییهمه روشنا يبرا. است

 یکن یاگر تصور م یول. دهد یامکان را نم نیبه من ا يبشر تیدهم نه وضع بیهستم تو را فر یآدم کامالً خوشبخت
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و  میبر یلذت م مانیما از روزها. یسخت در اشتباه میگذران یم يو زار هیما روزها را در گر دایدر دروگ نجایکه ا

.درخشد یتو م ياست که نور خانه ما هنوز برا نیهم ا لشیدل کی

 دارتیما همه از د. باز گرد دایخواهد، به دروگ یاگر دلت م. يریو بپذ یکن آن را درك کن یسع زیعز نیجاست

 نیو ا. شد یهرگز خوشبخت نخواه یبمان نجایا شهیهم ياگر برا. شهیهم ينه برا یول. میشو یخوشحال م اریبس

 سال کی يبرا یاز تئآتر، حت يهم ، دور يو به عالوه از نظر کار. از جانب تو خواهد بود هودهیب يفداکار کیفقط 

« .برسان انیبه پا یستگیبه شا يا دهیبرگز ایدن نیرا که در ا یبمان و راه تیسر جا. گران تمام خواهد شد تیبرا

کننده و اجتناب  رانیدرست همان رنج احمقانه و. به او هجوم آورد ن،یبعد از مرگ د يو رنج، همانند روزها درد

...یراه چیه. نبود میترم يبرا یراه چیو ه. آمد یاز دستش بر نم ينه مسلماً او کار ،یشانیو پر یهمان ناتوان ریناپذ

 یبپرس، او م نیدارد؟ از جاست یفرزند مامان بودن چه حال گانهیسکوت،  ،يسکوت کتر« . دیکش یسوت م يکتر

، پژمرده ریزن پ نیکه ا ستمین يمن فرزند یول. دارد ییفرزند جوان چه معنا گانهیداند که  یم نیداند بله جاست

ممکن بود من  یکه اگر از نظر انسان یکن یمآه مامان، آه مامان تصور . خواست یدوردست، م يمحبوس در قلمرو

 نیاو؟ عادالنه نبود که د یزندگ يام در ازا یکردن چراغ کهنه؟ زندگ نیگزیجا ينو برا یخواستم؟ چراغ یآن را نم

چرا که . را عوض نخواهد کرد زیچ چیه دایمن به دروگبازگشت . حق با اوست... ردیبم یستیبا یباشد که م یآن کس

خاموش شده و  ییروشنا. هرگز باز نخواهد گشت دهیدر آنجا آرم شهیهم يبا آن که برا. گشت نخواهداو هرگز باز 

افکند،  یدر وجود او پرتو م شهیمن هم ییروشنا. فهمم یمقصودش را م یتوانم دوباره آن را برافروزم، ول یمن نم

.دایدر دروگ نه یول
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سرخ رنگ مخصوص  لهیآن ژ ينبود و به جا يخبر یرنگ رانندگ يسورمه ا فورمیونیاز . در را باز کرد تزریفر

آلمان ها  یمیرا به رسم خوب قد شیکرد و پاشنه پا یم میکه لبخندزنان تعظ ینیدر ح. خوانساالرها را به تن داشت

در بن صاحب دو شغل بود؟ زیاو ن ایآ. گذشت نیاز ذهن جاست يا شهیکوفت اند یبه هم م

سگ محافظ او؟ ای دیهست میساده هرهارتها شخدمتیشما فقط پ ایآ ـ

.نشان نداد یعکس العمل تزریفر

.لیاون زهیدر دفتر کارشان هستند دوش میهرهارتها ـ

ز شد چشمانش را بلند در با یوقت. ناتاشا در کنار اجاق به خواب رفته بود. کرد ینشسته بود و آتش را تماشا م نیر

جلو او زانو زد و سرش را  مود،یاتاق را پ نیجاست. در چهره اش ظاهر نشد يو آثار شاد. نگفت يکلمه ا یکرد ول

:و زمزمه کنان گفت. برزانوان او گذارد

.نمیب یآن نم میترم يبرا یو راه. سال ها را خراب کردم متأسفم نیکه همه ا نیمن از ا ن،یر ـ

:زانو زد و گفت نیزم يدر کنار او رو یول دیخود نکش يرا به سو نیبر نخاست، جاست شیاز جا او

!معجزه کی ـ

:دیپرس يبا لبخند نیجاست

د؟یشما هرگز از دوست داشتنم دست بر نداشته ا ست؟یطور ن نیا دیمرا دوست داشته ا شهیشما هم ـ

.بله هرتسشن هرگز ـ

.مرنج تان داده باش یلیخ یستیبا یمن م ـ

 شهیمن هم. توانستم منتظر بمانم یو م دیدانستم که شما مرا دوست دار یمن م. دیکن ینه آن گونه که خود تصور م ـ

.مرد صبور و با حوصله سرانجام برنده خواهد بود کیمعتقد بوده ام که 
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ابداً شما را  دایدروگ خبر رفتنم به. با خودم بجنگم ییتا به تنها. دیمرا به حال خودم واگذار دیگرفت میپس تصم ـ

ست؟یطور ن نینگران نکرد، ا

 بیرق کی دا؟یدروگ یول. به در کنم دانیتوانستم او را از م یبود م انیدر م يگریاگر موضوع مرد د! اوه چرا  ـ

.نگران بودم یلیاوه چرا من خ! سرسخت 

.ستیطور ن نیا د؟یخبر داشت را ترك کنم شما از موضوع نجایخواهم ا یکه م میکه به شما بگو نیقبل از ا ـ

و من . تان منصرف کنم میاو به من تلفن کرد و از من خواست تا هر طور شده شما را از تصم. بند را آب داد دیکال ـ

نه به خاطر او . دیآ یاز دستم بر م يچه کار نمیدو هفته با شما مدارا کند تا بب یکیکردم که مدت  شنهادیبه او پ

.در خودم سراغ ندارم رخواهیدوست و خ نوعانسان  کیاز  يزیمن چ. خودم هرتسشن، فقط به خاطر

د؟یماه است که آن را گرفته ا کیواقعاً  ایخانه چطور؟ آ نیا یول. مامان است يادعا نیا ـ

 در يما به خانه ا دیشغل تان را در تئآتر ادامه ده دیمعذالک ، اگر بخواه. ستیمتعلق به من ن نجاینه به عالوه ا ـ

به  زیآن را ن نیحق تزئ. دیالبته اگر آن را دوست داشته باش. داشت و بهتر است آن را بخرم میخواه اجیلندن احت

 يخبر یو نارنج یو صورت بیو غر بیعج يد، که از رنگ هایکنم، به شرط آن که رسماً قول بده یشما واگذار م

.نباشد

که هنوز مرا  دیبه من نگفت یچرا به سادگ دیداشته باش يا دهیچیمن هرگز متوجه نشده بودم که شما چنان مغز پ ـ

.را داشتم دنشیشن يمن که آن قدر آرزو د؟یدوست دار

.دیکرد یآن را درك م ییخودتان به تنها دیبا. دیمتوجه شو دینه، آن قدر واضح بود که خودتان بتوان ـ

مامان بود که مجبورم  نیداشتم و سرانجام ا اجیمن به کمک احت. دمیند زیچ چیکور بوده باشم که ه یستیبا یمن م ـ

.بر نگردم دایکرده که به دروگ حتینوشته و به من نص میبرا ياو نامه ا. کرد چشمانم را باز کنم
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.است يمادرتان زن فوق العاده ا ـ

چه موقع؟ یول. دیا دهیدانم که شما او را د یمن م ـ

 ینم. خورد یبه درد شما نم یاست هرتسشن، ول ییبایواقعاً ز يجا دایگدرو. او رفتم داریبه د شیسال پ کی باًیتقر ـ

 يمن برا لیکنم که دال یبا آن که فکر نم. افتهیموضوع را در نیکه مادرتان سرانجام ا نیچقدر خوشحالم از ا دیدان

.او قانع کننده بوده باشند

.او گذارد يلب ها يدستش را بلند کرد و رو نیجاست

.بمانم یباق دیترد نیهم در ا شهیهم دیداشته ام و شا دیترد شهیطور، من هم نیممن هم ه يبرا ـ

 یلیاز خ ایفقط شما، تمام دن. مطرح نخواهد بود يگریمن هرگز زن د يبرا! طور نباشد  نیا دوارمیاوه هرتسشن، ام ـ

بزنم که شما را  ادیفر میم قواتوانستم با تما یمن م. ندارند یمفهوم چیکلمات عاشقانه ه یول. داند یرا م نیا شیپ

کردم  ینکردم بلکه آن را زندگ انیمن عشقم را ب. بردارم انیمشما را از  يدهایآن که بتوانم ترد یدوست دارم ب

در ) تازه کرد  ینفس(  دیبه خود راه ده ینسبت به صداقت احساسات خدمتگزار وفادارتان شک دیتوانست یچطور م

.حرف مادرتان سرانجام شما را قانع کرده باشد دیشا. ا را مجاب کردممن نبودم که شم نیهر حال، ا

. صبر شما را به آخر رسانده باشم دیمن، من با چارهیب نیر! لحن  نینه با ا د،یطور حرف نزن نیکنم ا یخواهش م ـ

.تان زانو زدمدر مقابل  یمن با کمال فروتن!  ستیکار بوده، مهم ن نیکه مادرم مسبب ا نیبهتان بر نخورد از ا

:گفت يبا شاد نریرا

!ستادیا دیخواه تانیپا يو فردا دوباره رو دیطول نخواهد کش يادیمدت ز یخدا را شکر ، فروتن ـ

که هرگز  دیده یاست که آن قدر در برابر پولم به من م نیدر شما دوست دارم ا زیاز هر چ شتریآنچه که ب نیر ـ

.توانم آن را جبران کنم ینم



کتابخانه نودهشتیا  کالین مک کالو -مرغان شاخسار طرب 

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٠٣

 ادیبه شما امکان دهد که  دیسقف شا کی ریبا من ز یهرتسشن، زندگ دیطور در نظر آور نیرا ا ندهیخوب آ رایبس ـ

از آنچه که  ریمن شما را غ) را غرق بوسه کرد  شیابروان، گونه ها و پلک ها(  دیچطور آن را جبران کن دیریبگ

کک و مک چهره تان نه  کیوجودتان ، نه در  يجا چیهرا نه در  يرییگونه تغ چی، و ه نیجاست. خواهم ینم دیهست

.سلول از مغزتان تحمل نخواهم کرد کیدر 

فرو برد و به زمزمه  ينقره ا يرا به دور گردن او حلقه کرد و انگشتانش را در انبوه فشرده موها شیبازو نیجاست

:گفت

.هرگز فراموش نکرده ام. لحظه بودم نیچقدر منتظر ا دیدانست یآه اگر م ـ

:مضمون بود نیبه ا لگرافت

مفصل نقطه زنده باد  ینقطه مراسم مذهب کانیوات یشده ام نقطه مراسم خصوص نگیمورل میهارتها نریمن خانم را»

در اروپا  یپس زندگ نیاز ا یول مییآ یم دایماه عسل به دروگ يعروس و داماد عالمت تعجب به محض امکان برا

«نقطه نیبه همچن نیو از جانب ر به همه ینقطه مراتب عالقه و دلبستگ

 ا،یبودال ،یگذاشت و نگاهش را از پنجره به باغ دوخت گل سرخ ها، درختان گل خطم زیم يتلگراف را رو یمگ

. و زنده بود بایچقدر باغ ز... و درختان فلفل ستند،ینگر یرا م نیقامت شان زم يکه از بلند هیلیو بوگن و پتوسیاکال

و  انیپا یادامه همان گردش ب يتازه برا ییدهایو نو دشدن یشکفتند و پژمرده م یها که م شکوفه ها و غنچه دنید

...وقفه یب

ناشناخته ادامه  یگرانیبا د امیگردش ا نیبود که ا دهیبله زمان آن فرا رس. بود دهیرس انیبه پا دایدروگ يبرا زمان

.ابدی
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پرنده . ستمیهم متأسف ن زیچ چیکس را سرزنش کنم و از ه چیتوانم ه یو نم. را به گردن گرفته ام  زیمن همه چ»

وادارش کرده که  يزیداند چه چ یاو نم. کند یم يرویپ ریناپذ رییتغ یاش را خسته است از قانون نهیس يکه خار

مرگش  دنیشکافد از فرارس یاش را م نهیکه خار س يا هلحظ یحت. ردیم یاش را به خار بسپارد و آوازخوانان م نهیس

.نماند یباق شیدر گلو ییصدا گریو به همان قانع است که آن قدر بخواند و بخواند تا د ستیگاه نآ

 یادامه م م،یده یهمه ادامه م نیو با ا میکن یدرك م م،یدان یم م،یکن یمان فرو م نهیدر س يکه خار یما ، هنگام یول
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