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 .خرد يگفت كه گل را خودش م يدلُوِ خانم

در دل گفت، عجب  يخانم دلُوِ. نديايب ريِقرار بود درها را از پاشنه در آورند، قرار بود كارگران رامپِلم. گرفتار بود يليخ يلوس آخر

همراه با  ،يوقت شهيآخر هم! يا رجهيچه ش! يچه چكاوك. شود يكودكان م بيكه در ساحل نص ييار آن صبح ها زيدل انگ _ يصبح

 نيزد، هم يم رجهيآزاد ش يكرد و در بورتن به درون هوا يرا باز م يقد يپنجره ها د،يشن يكه حال م ا،لواله فيضع ريج ريج

موج؛  ةصبحِ زود؛ مثل لپ لپِ موج؛ بوس يچه آرام، ساكن تر از امروز صبح البته، هوا ز،يچه دل انگ. داد ياحساس به او دست م

بود،  ستادهيباز كه ا ةعبوس، چون آنجا جلو پنجر) كه آن زمان بود يا لهسا جدهيدر چشم دخترِ ه( حال نيخنك و گزنده و با ا

كه  اهيس يهاشد و كالغ  ياز آنها بلند م چانيكرد، به درختان كه دود پ يداد؛ همان طور كه به گل ها نگاه م يبد م يِدلش گواه

را گفته  نيهم _ »جات؟يسبز انيغور در م« :گفت يوالش م تريپ نكهيكرد تا ا يبود نگاه م ستادهيآمدند؛ ا يخاستند، فرود م يبرم

. والش تريپ _رفته بود گفته بود  يسرِ صبحانه كه او به مهتاب يرا؟ حتماً صبح نيا _» دهم  يم حيآدم ها را به گل كلم ترج«  _بود؟ 

مالل آور  تينها يب شيها مهنبود كدام، آخر نا ادشي ه،يژوئ ايروزها قرار بود از هندوستان برگردد، ماه ژوئن  نياز هم يكي

محو  يبه كل زيها چ ونيليم ياش و، وقت يياش، لبخندش، ترشرو يبيج يماند؛ چشمانش، چاقو يآدم م اديبه  شيبودند، گفته ها

 .ماند يم اديكلم به  ةدربار نيمثل ا يچند گفته ا _! بيچه عج _شده بود 

شناخت همان قدر كه هر كس  يكه او را م(  سياسكروپ پِرو. منقبض شد، صبر كرد وانت دارتنال رد شود يجدول كم ةلب بر

جاق، سبزِ كبود، سبك،  يپرنده هاست، ج هيشب ياست؛ كم يبا خود گفت زن جذاب) شناسد يم نسترياش را در وست م هيهمسا

بود، اصالً  ستادهيجدول ا ةآنجا بر لب. شده است ديسف يليخ شيموها يماريزمان ب زنده، گرچه عمرش از پنجاه گذشته است، اسرز

 .رد شود، كامالً شقّ و رقّ ابانيبود، منتظر تا از خ دهياو را ند

 اي ،يها حت ليآمد شد اتومب ةانيدر م _سال  ستياز ب شيبود؟ ب شيچند سال پ _كرده باشد  يكه زندگ نستريآدم در وست م آخر

 ؛يوصف ناشدن يكرد؛ وقفه ا ياحساس م يا ينيسنگ ايخاص،  ينداشت، سكوت ديترد سايشب، كالر ةانيشدن در م داريوقت ب

. غرش را شروع كرد! آهان. بن زنگ بزند گيب نكهياز ا شيپ)  دهيگفتند از آنفلونزا صدمه د يقلبش بود كه م ديشا اي(  يقيتعل

گذشت،  يكه م ايكتوريو ابانياز عرض خ. شدند يدر هوا محو م يسرب يحلقه ها. ريبعد ساعت، برگشت ناپذ ن؛ياخطار، آهنگاول 
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سازد، به دورِ  يآن را م ند،يب يم نيدارد، آن را چن تشهمه دوس نيآخر فقط خدا عالم است كه چرا ا. ما ميبا خود گفت، چه ابله

مفلوكان هم كه در درگاه خانه  نِيملول تر ،ياما زنانِ تجسمِ شلختگ ند؛يآفر يهر لحظه باز از نو م زد،ير يكند، فرو م يخود بنا م

آنها  ةمجلس از عهد نيشد با قوان يمن نيهم ينداشت كه برا يديكنند؛ ترد يكار را م نيهم)  شانيتباه يةما دنينوش( نشسته اند

 ليكالسكه ها، اتومب اهو،يرو؛ در نعره و ه نير قوس و تاب، پاكشان، و سنگدر چشمان آدم ها، د. را دوست دارند يزندگ: برآمد

 يسازها انِنوازندگ يروند؛ در دسته ها يم شيو پس و پ زانيكه افتان و خ ييها يفروش چيروباز، وانت ها، ساندو يها، اتوبوس ها

 يبود كه دوست م يزيآن باال چ ييمايهواپ بيو غر زيت ةو جلنگ جلنگ و تران يدر ظفرمند ؛يدندانه ا ياُرگ ها ؛يبرنج يِباد

 .لحظه در ماه ژوئن نيلندن؛ ا ؛يداشت؛ زندگ

در سفارتخانه داشت خون دل  شبيچون خانم فاكسكرافت كه د يكس يبود، جز برا دهيرس انيجنگ به پا. ژوئن بود ةانيم آخر

بِكسبورو كه،  يديل اي د؛يرس يم يبه عموزاده ا ستيبا يميقد يِكشته شده بود و حال عمارت ارباب نيخورد، چون آن پسر نازن يم

را افتتاح كرده بود؛ اما حاال تمام شده بود؛  هيريدردانه اش، كشته شده است، بازار خ زيعز ن،در دست، كه جا يگفتند، تلگرام يم

باشگاه لرد،  كت؛يكر يپا كوتاه، تپ تپِ چوب ها يبود، حركت چهار نعلِ اسب ها يماه ژوئن بود، ضرباهنگ. تمام _شكر خدا 

 يرود، از دورشان باز م يم شتريصبح، كه، هر چه روز پ يِآب _ ياكسترخ يهوا فيدر تورِ لط دهيچيآنها؛ پ يِاسكات، راخنالخ و باق

جهند، مردانِ  يباال م دهيرسن نيبه زم نشانيشيپ ينشانَد، كه پاها يم شانيچمن و باز يها نيپا كوتاه را بر زم يشود، و اسب ها

مضحك  يتا صبح، آمده بودند با سگ ها دنيرقص زحاال، بعد ا يبدن نما را كه، حت يجوانِ چرخان را، و دخترانِ خندان در ململ ها

 يها تيمأمور يهاشان در پ ليمحتاط با سرعت در اتومب ةوقت روز، بانوانِ سالخورد نيحاال، در ا يپشمالوشان بدوند؛ و حت

سبز  يها نهيسرفتند، سنجاق  يور م شانيو الماس ها يبا جواهرات بدل شانيها نيتريگذشتند؛ و مغازه دارها در و يمرموزشان م

 ديخر زابتيال يبرا دهينسنج ديكرد، نبا ييصرفه جو دياما با( ها را وسوسه كنند  ييكايتا آمر يجدهميقرن ه يبر بستر يآب _

در عهد  ياز آن بود، آخر اقوامش زمان يورِ مضحك و مؤمنانه آن را دوست داشت، چون بخش، و خودش هم، كه با آن ش)كرد

اما، وارد پارك كه شد، چه سكوت . بدهد يكند و نور برافشاند؛ مهمان يخواست چراغان يهم همان شب م وبودند، ا يجرج ها دربار

كه  يكس نيكنان؛ و كه ممكن است باشد ا يتات يهان تاتد سهيشاد آهسته شناكنان؛ پرندگانِ ك يمه؛ همهمه؛ اردك ها ؛يبيعج

اش  يميدوست قد تبرِد،يو ويمگر ه ديآ يم يمهمور به نشانِ سلطنت يانچمد يفيبا ك د،يدولت و، چنان كه با يپشت به ساختمان ها
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 !زيبرانگ شيستا يويه _ ويه

 »؟يعازم كجا هست«شناختند؟  يرا م گريهمد ياز كودك نكهيپرطمطراق گفت، آخر مگر نه ا يكم» !سايكالر ر،يصبحت به خ «

 ».است القييبهتر از قدم زدن در  م،يگو يواقعاً م. دوست دارم يليقدم زدن در لندن را خ« :گفت يدلُوِ خانم

را به گردش ببرند؛  شانيتماشا كنند؛ بروند اپرا؛ دخترها لميآمدند ف يمردم م يةبق. بروند دكتر _متأسفانه _آمده بودند كه  تازه

 نياوِل دنيبه د مارستانيدر رفته بود كه چند بار تا به حال در ب سايحسابش از دست كالر. »بروند دكتر«آمدند كه  يم تبردهايو

جذاب و روكش شده اش  تيخوش پوش، مردانه، به غا اريباال آوردنِ بدنِ بس اي دنيجور لب ورچ كي ارفته است، ب تبرديو

فهماند كه ) كه در دربار داشت يبود، با آن شغل كوچك يم نيچن ستياز حد خوش لباس بود، اما البد با ادهيكم ز و شيب شهيهم(

آنكه از او  يب ديفهم يكامالً م ،يميدوست قد ،يدلُوِ سايكالركه  ست،ين يا يجد زيدارد، چ يداخل يِماريجور ب كيهمسرش 

در  نكهيا بيخواهرانه به او دست داد و غر اريبس يو احساس ؛يا ياريعجب بدب د؛يفهم يآه، بله، البته كه م. ديتر بگو قيبخواهد دق

خواست برود، كالهش را  يبه عجله كه م و،ياولِ صبح نبود، نه؟ آخر ه يبرا يكاله مناسب. همان زمان حواسش به كاله خودش رفت

 يِساله است و البته كه به مهمان جدهيه يمثل دخترها ناًيد كه عدا يم نانيبرداشته بود و به او اطم زيغلوآم يبا حالت ينفهم يبفهم

كه مجبور بود  برودكاخ  يبه مهمان ديبرسد چون با رتريد يمصر است، فقط ممكن است كم اريكه بس نيامشبش خواهد آمد، اوِل

ها؛ اما به  يكرد؛ مثل دختر مدرسه ا يمقدار احساس م يب يخود را كم ويدر كنار ه شهيهم _را با خود ببرد  ميج ياز پسرها يكي

دانست، هر  يم يهم بود كه او را در نوع خودش آدم خوب نيشناخت، اما ا يعمر را م ةكه هم ليدل نيبه ا ياو دلبسته بود، بخش

 .بود دهينبخش ويوالش هم تا به امروز او را بابت عالقه اش به ه تريو پ د،يرس يبه جنون م شياز دست او كم و ب چارديچند ر

آن كودن  نهايا ةاو نبود، اما با هم فيوجه حر چيكه البته به ه ويه ن،يخشمگ ترِيپ _آورد  اديدر بورتن را به  يدر پ يپ يها صحنه

او را  ايخواست دست از شكار بكشد  ياز او م رشيكه مادر پ ييوقت ها. اريگفت نبود؛ كله پوك تمام ع يم تريهم كه پ ياريتمام ع

كه  تريگفتند، مثل پ يم نكهيدر وجودش نبود، و ا يگونه خودخواه چيكرد؛ واقعاً ه يكلمه حرف گوش م كيبه باث ببرد، بدون 

 ترِيپ گر،يمعلوم است د ست،يدر وجودش ن يسيانگل ةزاد بينج كيجز منش و پرورشِ  چيگفت، قلب ندارد، مغز ندارد، ه يم

نشود با او راه  يقيطر چيآمد به ه شيتحمل بشود؛ پ رقابليكه غ مدآ يم شيآمد؛ و گاه پ ي مباال شيكه آن رو يبود وقت زشيعز

 .بود زيبرانگ شيراه رفتن با او ستا نيچن نيا يآمد؛ اما در صبح
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ها از  اميپ. دادند يم ريبه نوزادانشان ش كويمليپ يةمادرانِ ناح. بود اندهيدرختان را بر شاخه ها رو يماه ژوئن تك تك برگ ها( 

و  دنديخراش يپارك را م يهوا ييگو يكادليو پ نگتونيآرل ابانيخ. ديرس يم ييايدر يروين يِبه فرمانده يسلطنت ييِايدر يروين

همه اش  ،يسوار دن،يرقص. كردند يداشت بلند م يدوست م سايبر امواجِ آن جنب و جوش كه كالر شان،را داغ، درخ شيبرگ ها

 .)را دوست داشته بود

گويي صدها سال بود كه از هم دور بوده اند،او وپيتر؛خودش هرگز نامه اي ننوشته بود و نامه هاي پيتر به خشكي چوب  رآخ

بعضي روزها،بعضي منظره ها دوباره او را به يادش مي _بودند؛اماناگهان به ذهنش رسيد كه اگر او حاال كنارم بود چه مي گفت؟

شايد پاداش عالقه به آدم ها بود؛اين صبح ِزيبا دروسط پارك سنت جيمزبه ياد او افتاده  كهم؛آوردند،با آرامش،بدون آن تلخي قدي

پيتر هرگز _روز هر قدر هم كه زيبا مي بود،و درختان و چمن،و دخترك ِصورتي پوش_اماپيتر!چه جور هم به يادش افتاده بود_بود

وضعيت جهان بود كه توجهش را جلب .گذاشت؛نگاه مي كرد ميعينكش رااگر كالريسا مي گفت به چشم .چيزي از اين هانمي ديد

چقدربا هم بگومگو مي !مي كرد؛واگنر،شعر پوپ،ْشخصيت آدم ها تابي نهايت،وعيب هاي خود روح كالريسا،چقدر مالمتش مي كرد

دراتاق (ناميده بود رآخرش حتما بايك نخست وزير عروسي مي كرد وباالي پله ها مي ايستاد؛اورا بانوي ميزبان تمام عيا!كردند

 .،مي گفت تمام خصوصيات الزم را دارد تا يك بانوي ميزبان تمام عيار بشود)خوابش ازاين حرف او گريه كرده بود

همين متوجه شد كه هنوز درپارك سنت جيمز داردبحث مي كند،هنوز به خود مي قَبوالند كه حق داشته بااو ازدواج  براي

درزندگي مشترك،آدم هايي كه هرروز وهرروز زير يك سقف زندگي مي كنند بايد براي زيرا .كامال حق داشته است_نكرده

مثال امروز صبح كجا بود؟كميته اي .(يكديگر اندكي آزادي،اندك استقاللي قائل باشند؛كه ريچارد برايش قائل بود واو براي ريچارد

كه قابل تحمل .گذاشت؛همه چيز بايست وارسي مي شداما باپيتر همه چيز را بايست درميان مي .)هرگز نمي پرسيد كدام.جايي

كرد يااينكه نابود مي شدند،هردوشان تباه  مينبود،و وقتي به صحنه ي آن روز كنار فواره ي باغ كوچك رسيد،بايست رابطه را قطع 

مي شدند،ترديدي نداشت؛هرچند اين اندوه،اين رنج را سال ها همچون تيري در قلبش با خود كشانده بود؛وبعد وحشت ِآن لحظه 

اين ها  يدباهرگز ن!كه كسي دركنسرتي به اوگفت كه پيتر بازني كه دركشتي درراه هندوستان بااو آشنا شده بودازدواج كرده است

گفته بود كه هرگز نتوانسته درك كند كه پيتر چقدر به او عالقه داشته .پيتر اورا سنگدل،زهدفروش ناميده بود!رافراموش كند

زيرا پيتر .وبيهوده برايش دل سوزانده بود.تهي مغزهاي ابله،زيبا،سست عنصر_پس البد آن زنان هندي ْدرك مي كردند.است
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و اطمينان داده بود؛بااينكه هرگز يكي ازكارهايي را هم كه حرفش رازده بودند انجام نداده كامالخوشبخت بود،خودش به ا

 .هنوز هم اين حرفش اورا عصباني مي كرد.بود؛گفته بودسراسر زندگي اش شكست هاي پي در پي بوده است

 .لحظه اي ايستاد،به اتوبوس روباز در پيكادلي نگاه كرد.دروازه ي پارك رسيده بود به

سخت احساس جواني مي كرد؛درعين حال سالخورده .درباره ي هيچ كس در اين دنيا نمي گفت كه فالن است يابهمان است لحا

به تاكسي ها كه نگاه مي .همه چيز راهمچون چاقو مي شكافت؛درعين حال بيرون بود،نظاره مي كرد.چنان كه به وصف نمي آيد

ِدور تادريا و تنها؛هميشه احساس مي كرد كه زيستن حتي يك روزش هم  وركرد،احساس مي كرد همواره بيرون است،بيرون،د

به عقلش نمي رسيد كه چطور توانسته باهمان چندريزه .نه اينكه خود راباهوش بداند،يابسيار غير متعارف.بس خطرناك است

تاريخ؛اين روزها به ندرت  ان،نهزبهيچ نمي دانست؛نه .دانشي كه فروالينْ دانيِلز تحويلشان داده بود زندگي راپشت سر بگذارد

كتاب مي خواند،جزكتاب خاطرات دررختخواب؛وبا اين حال سخت مسحورش مي كردند؛همه ي اين ها،تاكسي هايي كه مي 

 .گذشتند؛ودرباره ي پيتر نمي گفت،درباره ي خودش نمي گفت،من فالنم،من بهمانم

اگرباكسي دراتاقي مي .كم به غريزه آدم ها رامي شناسدكه مي رفت،باخودگفت تنها استعدادش اين است كه بيش و  راه

د ِوِنشر هاوس،باث هاوس،خانه ي با طوطي ِ كاكلي ِ چيني .گذاشتندش،عينا مثل گربه پشتش راخم مي كرد؛يا خُر خُر مي كرد

قص تاصبح؛وارابه هايي كه كلي آدم؛ور_سيتن را به يادمي آورد دند؛وسيلويا،فرِد،سليْ،زماني ديده بود همه را كه غرق نور مي ش

سنگين به جانب بازار مي گذشتند؛وراندن تاخانه ازميان پارك يادش آمد يك بار يك شيلينگ در درياچه ي سر پِنتين ْ پرتاب 

قدم زنان به .برابرش؛زن چاق درتاكسي ينجا،اكنون،دراما همه چنين خاطره اي داشتند؛چيزي كه دوست داشت،اين بود،ا.كرده بود

ابان ِ باند ْ،ازخودپرسيد،پس اهميتي دارد،اهميتي دارد كه بايد الجرم به طوركامل توقف كند؛همه ي اين ها بايد بدون او طرف خي

هاي لندن،در اوج و فرود  رخيابانادامه يابند؛مايه ي بيزاري اش بود؛با اين كه تساليي بود كه باور كند مرگ پايان مطلق است؟اما د

ه نحوي باقي مي ماند،پيتر باقي مي ماند،دريكديگر مي زيستند،او،مطمئن بود،جزئي از درختان خانه همه چيز،اينجا،آنجا،او ب

 هبود؛جزئي ازآن خانه درآن جا،زشت،كه داشت ذره ذره از هم مي پاشيد ومي رمبيد؛جزئي ازآدم هايي كه هرگز نديده بود؛مثل م

اورا برشاخه هاشان باال مي بردند،همان طور كه ديده بود درختان مه را مي گُسترد ميان آدم هايي كه بهتر از بقيه مي شناخت،كه 

با اين حال،چه خيالي مي بافت وقتي به ويترين كتاب .باال مي برند،اماتا به دور دست هاي دوردست مي گُسترد،زندگي اش،خودش
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سپيد در ييالق،آن گاه كه دركتاب خواست چه چيزي را بازيابد؟كدام تصوير سحرگاهان ي  كرد؟ميفروشي هچِرد ْ نگاه مي 

 :گشوده خواند

 مهراس ازگرماي خورشيد ديگر

 از خشم ِ طوفاني ِ زمستان ْ يا

اشك و اندوه؛شجاعت و استقامت؛حالتي .عصر تجربه ي پيرانه سر درهمه شان،همه ي مردان و زنان،چشمه ي اشك نشانده بود اين

 .ه ازهمه بيشتر مي ستود،ليدي بكسبورو كه بازار خيريه را افتتاح مي كردمثال همين زني ك.بسيار شق ّ و رقّ و خويشتن دار

سفرها و شادي هاي جوراكز بود؛سوپي اسپانچ؛وخاطرات خانم اسكوئيث بود ،وشكار حيوانات بزرگ درنيجريه ْ،همه  كتاب

هيچ چيز نبود كه .ر آسايشگاهش بردكلي كتاب آنجا بود؛اما هيچ كدام دقيقا همان نبود كه بتوان براي اوِلين ويتبرد د.گشوده

سرش را گرم كند وسبب شود كه آن زن ريز قامت،با آن خشكيدگي وصف ناپذير،وقتي كالريسا وارد مي شد،فقط يك لحظه گرم 

و صميمي جلوه كند؛پيش از آن كه بنشينند برسر صحبت بي وقفه ي معمول درباره ي بيماري هاي زنان،كالريسا دردل گفت چقدر 

و دوباره به سمت خيابان باند  د،وبرگشتاينكه وقتي وارد مي شود ببيند گل از گل ِ آدم ها مي شكف_ين را مي خواهددلش هم

چقدر ترجيح مي داد ازآدم هايي باشد مثل ريچارد كه كار را .رفت،آزرده،چون احمقانه بودكه آدم كاري را به داليل ديگري بكند

كار انجام  نكه ازخيابان رد شود،با خود گفت،نيمي از اوقات كارها را فقط براي نفس آ براي خود كار مي كردند،حال آنكه،منتظر

وحاال مامور پليس دستش را (نمي داد؛بلكه مي كرد تاآدم ها با خود بگويند كه فالن يا بهمان؛حماقت محض بود؛مي دانست

برپياده رو كه قدم !دگي اش را ازسر شروع كندكاش مي شد كه دوباره زن.چون هيچ كس هرگز لحظه اي فريب نمي خورد)باالبرد

 !گذاشت،در دل گفت،حتي با شكل و شمايلي ديگر

از همه اينكه موهاي تيره داشت مثل ليدي بكسبورو،باپوستي چون چرم چروكيده و چشماني زيبا،كُند و باشكوه مي بود،مثل  اول

درعوض حاالاندامش .عمارتي اربابي؛بسيارموقر،بسيار گرمليدي بكسبورو؛كمي درشت اندام؛عالقه مند به سياست مثل مردها؛با

قبول كه حركات و سكناتش شكيل بود؛ودست ها و پاهاي .مثل پرنده ها وچك،تيزباريك و تركه اي بود؛صورتش مضحك وك

ستاد تا اي(اما اين روزها اغلب اين تني كه داشت.زيبايي داشت؛و،به رغم پول كمي كه خرج لباس هايش مي كرد،خوش لباس بود

احساس غريب نامرئي بودن به او .هيچ لقامط_،اين تن،با تمام قابليت هايش،به نظرش هيچ مي رسيد)به تابلويي هلندي نگاه كند
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بچه دار نشدني،اما فقط همين پيشروي حيرت آور .دست مي داد؛ديده نشدن؛شناخته نشدن؛اينكه ديگر ازدواجي دركار نيست

 چارده شمال خيابان باند،اين بود خانم دلُوي بودن؛حتي كالريسا هم ديگر نبود؛اين بود خانم ريوبيش و كم خشك و جدي با بقيه،ب

 .دلُوي بودن

باند مسحورش مي كرد؛خيابان باند درصبح روزي در اين فصل؛پرچم هايش در اهتزاز؛فروشگاه هايش؛بي تزئينات  خيابان

ي كه پدرش پنجاه سال كت و شلوارهايش را ازآن جا خريده رنگين؛بي ريخت و پاش؛يك توپ پارچه ي پشمي در فروشگاه

 .بود؛چندتايي مرواريد؛ماهي آزاد روي يك قالب يخ ْ

بعدازمكثي دربرابر ويترين دستكش فروشي ْكه پيش ازجنگ مي »همه اش همين است«ماهي فروش نگاه كردو گفت، به

فت كه يك خانم را ازروي دستكش ها و كفش هايش مي وعمو ويليام پيرش مي گ.شددستكش هاي تقريبا بي عيب از آن خريد

دستكش و »ديگر بسم است«گفته بود،.يك روز صبح درميانه ي جنگ روي تختخوابش از اين دنده شده بود.شود شناخت

 .كفش؛خودش عاشق دستكش بود؛اما دخترش،اليزابتش،به هيچ كدام اين ها ذره اي اهميت نمي داد

مي رفت،به سوي گلفروشي اي كه هروقت مهماني داشت برايش گل كنار مي گذاشت،در دل گفت،ذره  راهش در خيابان باند كه به

با اين حال طفلك .تمام خانه امروز صبح بوي قير مي داد.واقعا اليزابت بيش ازهرچيز ديگري فقط به سگش اهميت مي داد.اي

 خلقيگريزِل بهتر از دوشيزه ي كيلمن بود؛كج 

 

اما . بهتر است نياز ا يزيهر چ ديآمد بگو يبدش نم! با كتاب دعا يبهتر بود تا حبس كردن خود در اتاق خواب ايقضا يو باق ريق و

اما چرا عاشق . عاشق شده است ديشا. كنند يم يكه همه دخترها ط يگفت، مثل دوره ا يم چارديگذرا باشد، همان طور كه ر ديشا

 ياست، ذهن يگفت كه زن قابل يم چارديو ر رد،يرا هم در نظر بگ نيا ستيبا يكه البته در حقش ظلم شده بود؛ م لمن؟يك زهيدوش

 يچه لباس نكهيرفت؛ و به ا يم يربان يدختر خودش، به مراسم عشا زابت،يبودند، و ال ريناپذ ييبه هرحال جدا. دارد يخيواقعا تار

همان طور ( يبود كه شور مذهب دهيبه تجربه د. داد ينم تياهم يكند، ذره ا ربا مردم چطور رفتا ديآ يناهار م زيسر م يبپوشد، وقت

روس ها  يحاضر بود برا يهركار لمنيك زهيدوش رايكند، ز يكند؛ احساساتشان را كند م ياحساس م يآدم ها را ب) يكه هر آرمان

احساس بود، با آن  يكرد، از بس كه ب يم مالداد، اما در خلوت شكنجه مثبت اع يم يها به خودش گرسنگ يشيبكند، به خاطر اتر
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او را  ياتاق بود و برتر كيبا او در  قهيشد پنج دق يوقت نم چيكرد؛ ه يعرق م د؛يپوش يرا م يتمام سال همان باران. سبزش يباران

 ايتخت  اي الشبدون ب يآدم چقدر متمول است؛ چطور در آلونك نكهياست؛ ا دستياو چه ته نكهيخود را؛ ا يحس نكرد؛ فرودست

بود زنگار گرفته بود، اخراجش از مدرسه در  دهيها كه به آن چسب هيكند، تمام روحش با آن گال يم يزندگ گريد زيهرچ اي چهيقال

 زهايچ يليشك خ يآمد، از مفهوم او بود، كه ب يآخر آدم از خود او نبود كه بدش م! موجود بداقبالِ تلخ كام يطفلك –زمان جنگ 

از آن بختك  يكيجنگد،  يشده بود كه آدم شب ها با آنها م يياز آن بختك ها يكينبود به خود گرفته بود؛  لمنيك زهيرا كه دوش

 رايمكند، سلطه گران و مستبدان؛ ز يجانش را م رهياز ش يميآن طرف آدم، ن ييطرف و پا نيا ييپا ستاده،يكه شب ها، ا ييها

اما نه ! داشت يرا سخت دوست م لمنيك زهيدوش د،يآمد و نه سف يباال م اهياگر س ت،نشس يم گرينبود كه تاس اگر جور د يديترد

 .نه. جهان نيدر ا

خش خش شاخه ها و احساس كوبش سم ها در اعماق  دنيشن! داد يرحم كه در درونش نشسته بود آزارش م يب يواليه نيا اما

ممكن بود بجنبد،  واليهر لحظه ه رايز من،يا يبه تمام ايبود،  ياضر يهرگز نتوان به تمام نكهيبار از برگ، روح؛ ا نيآن جنگل سنگ

پشتش؛  رهيدر ت يشود، احساس يم دهيشد كه احساس كند از درون تراش ياش، گاه سبب م يمارينفرت كه، خاصه از زمان ب نيا

از احساس سالمت، از دوست داشته شدن و  ،ياز دوست ،ييبايحظّ از ز يشد تمام يشد، با باعث م يدر او م يجسمان يدرد هيما

آن  يتمام ييكَند، گو يها را م شهيبود كه ر ييواليه يبه راست ييكاشانه خود را سعادتمند كردن بجنبد، بلرزد و خم شود گو

 !نفرت نيا! نبوده جز حب نفس چيه تيمجلّلِ رضا شينما

 !يعجب مزخرفات ،يزد، عجب مزخرفات اديود فرشد، بر سر خ يكه داخل م يمالبر يگلفروش يبادبزن يدرها از

سرخ پر رنگ بود انگار آنها  شهيصورت پخ، كه دستانش هم مِيپ زهيشقّ و رقّ، تا بالفاصله دوش اريرفت، سبك، بلند قامت، بس شيپ

 .را با گل ها در آب سرد گذاشته باشد، سالمش كند

 نيهم يبرا –و بله . رز هم بود؛ زنبق بود. خكيم يانبوه خك،يبنفش؛ و م اسي يزبان در قفا، خلر، دسته ها: ها آنجا بودند گل

 يكمك ها ونيزد كه خود را مد يحرف م ميپ زهيبود با دوش ستادهيهمان طور كه ا ديكش يخاك باغچه را به دم در م نيريش يبو

 يم رترياما امسال به نظرش پ اديكرده بود؛ لطف ز يبه او لطف يخانوم دلُوِ شيسال ها پ رايز دانست، يو او را مهربان م د،يد ياو م

چرخاند، با  يطرف و آن طرف م نيبنفش كه سر خم كرده بودند سرش را به ا اسيزنبق ها و رزها و گُله گُله  انيم يوقت د،يرس
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و بعد، كه چشم باز كرد، رزها چه . گوارا را يخنكا د،يكش يبه دم در م راخوش  حهيرا ابان،يخ ياهويبسته، بعد از ه مهيچشمان ن

سرخ  يها خكيو م ؛يريحص يها ينيدر س خانهيتازه برگشته از رختشو زِيدارِ تم نيكردند، همچون كتانِ چ يتر و تازه جلوه م

انگار  –رنگ  هديپر ،يبرف ديبا ته رنگ بنفش، سف شان،يخلر ها گسترده در قدح ها يباال گرفته؛ و تمام يو موقر، با سرها رهيت

 اهش،يبه س ليما يو كم آب شيبا آسمان ب ،يتابستان يروز عال كي انيململ آمده باشند تا در پا يها راهنيشب باشد و دختران با پ

ساعت شش و هفت كه همه گل ها  انيبود م يو لحظه ا نند؛ياش، خلر و رز بچ يپوريش يگل ها ش،يها خكيم ش،يزبان در قفاها

افروزد، به  يخود برم ييگو يهر گل ره؛يت يبنفش، سرخ، نارنج د،يدرخشند؛ سف يم –بنفش  يها اسيها، زنبق ها،  خكيرزها، م –

رفتند،  يآمدند و م يرا كه چرخان م ديسف – يخاكستر يمه گرفته؛ و چقدر دوست داشت شاپرك ها يناب در باغچه ها ،ينرم

 !شب يها پامچالبر فراز  الس،يگ كيك يرو

 

آرام  ،يعجب مزخرفات ،يگفت، عجب مزخرفات يكرد، در دل م يگلدان به آن گلدان رفت، انتخاب م نياز ا ميپ زهيه دوشهمرا به

 يبود كه م يداشت، به او اعتماد داشت، موج يكه او را دوست م ميپ زهيرنگ، و دوش نيعطر، ا نيا ،ييبايز نيو آرام تر، انگار ا

 يصدا! يوا –طور او را باال و باالتر برَد كه  نيو هم ابد؛يبر همه اش غلبه  ابد،يغلبه  واليآن ه رت،گذاشت بپوشانَدش و بر آن نف

 !ابانياز خ رون،ياز ب يكيشل

بغل خلر  كيبر لب با  يو به طرف پنجره رفت تا نگاه كند، و برگشت و لبخند عذرخواه» ها، نيماش نياز ا يوا«گفت،  ميپ زهيدوش

 .او باشد ريها، همه اش تقص لياتومب كيها، الست ليمبآن اتو ييبازگشت، گو

بود كه  يليكشاند از اتومب يرا به جانب پنجره و به عذرخواه ميپ زهيرا از جا پراند و دوش يكه خانم دلُوِ يديانفجار شد يصدا

شدند فقط فرصت  رهيو خ ستادنديكه طبعا ا يرهگذران. رو كشانده شده بود ادهيبه كنار پ يفروشگاه مالبر نِيتريدرست مقابلِ و

 يزيچ گريمردانه پرده را بكشد و د يدست نكهياز ا شيپ ننديروشن بب يخاكستر يرا بر متن تودوز يهمم اريچهره آدم بس افتندي

 .روشن يبه رنگ خاكستر يماندن نماند جز مربع يبرا

شد،  يجار گريدر جهت د نسنيانك يجهت، و تا عطر فروش نيآكسفورد در ا ابانيباند تا خ ابانيخ انهيبالفاصله از م عهيشا اما

 نيفرو افتاد كه هم ييابر بر چهره ها يو سكون ناگهان تيبر تپه، درست با همان جد يصدا چون ابر، شتابان، چون تور يب ،يينامر
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با  نيبودند؛ روحِ د دهيتدار را شناق يبود؛ صدا دهياما حال راز بالِ خود را بر آنها كش. برهم بودند ودرهم  يبه كل شيلحظه پ كي

 عهد،يول. دانست چهره از آن كه بوده است يكس نم چياما ه. آمده بود رونيكامال گشوده ب يچشمان كامال بسته با چشمبند و لبان

 .دانست ينم يچهره كه بود؟ كس ر؟يملكه، نخست وز

 ».رياتولِ نُخُس وز«: گفت يكه بشنوند، البته با لودگ يورحلقه به دور دستانش، ط يسرب يبا كالف لوله ها س،يواتك. يجِ ادگار

 .ديباز كند، حرفش را شن تيجمع انيتوانست راهش را از م يكه نم ت،يوارِن اسم موسيسپت

با  يقهوه ا يبا چشمان مدار،ين ييو پالتو يقهوه ا يبا كفش ها ،يعقاب ينيرنگ، ب دهيساله، پر يحدودا س ت،يوارِن اسم موسيسپت

اش را برافراشته است؛ بر كجا آن را فرود خواهد  انهيجهان تاز. هم نگران شوند بهيغر يشد آدم ها ينگران كه سبب م ينگاه

 آورد؟

داغ شده بود  يبيبه طرز غر ديخورش. ديتپ يتن م كينامنظم در  يها چون نبض ليضربان موتور اتومب. متوقف شده بود زيچ همه

 يروباز چچترها ياتوبوس ها يتوقف كرده بود؛ بانوان سالخورده در طبقه باال يشگاه مالبرفرو نيتريجلو و لياتومب نيچون ا

بغل خلر به سمت  كيكه با  يخانم دلُوِ. باز شد يآنجا با پقِ كوتاه يچتر قرمز نجا،يا يسبز يرا باز كردند، چتر آفتاب اهشانيس

. كردند ينگاه م ليهمه به اتومب. را نگاه كرد رونيبود ب دهيدر هم كش يگلرنگش كه به كنجكاو زيپنجره رفته بود، با صورت ر

و،  ده،يكش يبود، با پرده ها ستادهيآنجا ا ليو اتومب. راه بندان شد. دنديجه نييپسربچه ها از دوچرخه ها پا. نگاه كرد موسيسپت

مركز  كي يبه كنار هم به سو زيهمه چ يجيشدن تدر دهيكش نيو ا شان،يمثل درخت رو يبيدر دل گفت، با طرح غر موسيسپت

شعله ور شود، وحشتزده  هاندم و آن بخواهد ناگ نيسطح آمده باشد و هم يكيتا نزد يموجود هولناك ييدر برابر چشمانش، گو

 نكهيمگر نه ا. من ام كه راه را بند آورده ام نيدر دل گفت ا. و ممكن بود شعله ور شود ديلرز يو م ديجنب يجهان م. كرد ياش م

 هماند نيرو، سنگ ادهيشده بر پ خكوبيآنجا، م يبه منظور نكهيدادند، مگر نه ا يكردند و با انگشت او را نشان م يهمه نگاهش م

 بود؟ اما به چه منظور؟

 ».ميبرو ايب«: گفت ،ييايتاليا يدخترك ،يو مهتاب زيت يدرشت در صورت يبا چشمان زنقش،ير همسرش،

 يم ديملكه كه به خر –بود  ليمملكه سوار اتومب. پرده ها يكرد و به طرح درخت رو ينگاه م ليبه اومب ارياخت يخود ب ايلوكر تز اما

 رفت؟
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 .بست، پشت فرمان نشست يرا م يزيچرخاند، چ يرا م يزيكرد، چ يرا باز م يزيداشت چ شتريكه پ شوفر،

 ».ميبرو ايب«: گفت ايتز لوكر

، انگار كه »!باشد«: گفت تيخورد، و با عصبان كّهي د،يبود كه ازدواج كرده بودند، از جا پر يشوهرش، آخر چهر پنج سال اما

 .مزاحمش شده باشد

زل زده بودند؛ مردم  نيبا خودش گفت، مردم، به جماعت نگاه كرد كه به ماش. دنديد يشدند؛ مردم حتما م يحتما متوجه م مردم

 موشيبودند، چون سپت» مردم«كرد؛ اما حال  يم نشانيشد گفت تحس يكه م شان،يو اسبهاشان و لباسها شانيبا بچه ها ،يسيانگل

 يدلش م. باشند چه؟ به جماعت نگاه كرد دهيرا شن شياگر صدا. زده بود ي؛ چه حرف وحشتناك»كشم يخوردم را م«: گفته بود

در  دهيچيپ موس،يگذشته بود كه با سپت زييپا نيهم! كمك! بزند، كمك، كمك اديخواست خطاب به شاگرد قصاب ها و زن ها فر

خواند، و او روزنامه را از دستش  يم روزنامهبه عوض حرف زدن  موسيبودند و سپت ستادهيا مزيت وارهيد يباالپوش، رو نيهم

 ييجا ياو را با خود به پارك ديحاال با. كند ياما آدم شكست را پنهان م! بود دهيخند دشانيد يكه م يرمرديبود و رو به پ دهيقاپ

 .ببرد

 ».ابانيآن طرف خ ميبرو ايب«: گفت

داد كه آن همه ساده بود، آن  يم ييرا به دست او يپاره استخوان. در آن نبود يهرچند حس و حال رد،يرا بگ شيداشت كه بازو حق

را ترك كرده بود ايتاليدر انگلستان، كه به خاطر او ا يدوست چيه يو چهار سال داشت، ب ستيفقط ب ،يهمه حس. 

همچنان با  ره،ينگاه خ رِيرفت، همچنان ز شيپ يكادليپ يبه سو رشيو حالت خوددارانه نفوذناپذ دهيكش يبا پرده ها لياتومب

داند، دگرگون  يم يه كسچ ر،ينخست وز اي عهديملكه، ول ياخترام برا رهيرا با همان رد ت ابانيخ يدو سو يكه چهره ها يابهت

 چيه ياما جا. اختالف نظر بود تشيبر سر جنس يحت. بودند دهيد هيچند ثان يبار برا كيخود آن صورت را سه نفر فقط . كرده بود

باند، با فاصله چند وجب از  ابانِيدست خ نييكند، نهان، به پا يعبور م يدر داخلش نشسته است؛ عظمت ينبود كه عظمت يديترد

شكوه شاهانه انگلستان قرار گرفته باشند، نماد ماندگار  شرسِبار ممكن بود در گو نيو آخر نياول يبرا نكيكه ا يمردمان عاد

از علف  دهيپوش يكه لندن معبر يآشكار خواهد شد، زمان نديپاال يزمان را م يها رانهيشناسان كنجكاو كه و قهيكشور كه بر عت

خواهند بود با چند حلقه ازدواج  ناستخوا يگذرند مشت يرو م ادهيصبح چهارشنبه از پ نيخواهد بود و همه آنان كه به شتاب در ا
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 .آن گاه شناخته خواهد شد لياتومب نيسرنش. دهيپوس يشمار دندان ها يپر كننده ب يبا غبار و طال ختهيآم

در آفتاب با  يو لحظه ا. آمد با خود گفت احتماال ملكه است؛ ملكه يم رونيب يمالبر يكه از گلفروش شيبا گل ها يدلُوِ خانم

با خود گفت،  سايكالر. دهيكش يآهسته از كنارش گذشت، با پرده ها يليخ ليآن گاه كه اتومب ستاديا يمفرط كنار گلفروش يوقار

 .را افتتاح كند يا هيريرود بازار خ يرود؛ ملكه است كه م يم يمارستانيملكه است كه به ب

بند  ابانيچه خبر بود؟ آخر خ نگم،يباشگاه لُرد است، اَسكات، هرل د،يپرس ياز خود م. از حد بود شيوقت روز ب نيدر ا ازدحام

 ينشسته بودند، و بله حت شانيروباز با بسته ها و چترها ياتوبوس ها يدر طبقه باال يكبريكه  سيطبقه متوسط انگل. آمده بود

شباهت تر از آنچه بتوان تصور كرد به هر آنچه تا كنون بوده  يبه نظرش مضحك تر بودند، ب ن،يچن يوست در روزدر پ دهيچيپ

مانده  فيبروك بالتكل ابانيطرف خ كي سايكالر. توانست عبور كند ياست؛ و راه شخص ملكه را سد كرده بودند، شخص ملكه نم

سر جان سالها حكم صادر كرده بود و از زنان خوشپوش (بود  لياتومب انشانيآن طرف، و م ريپ يبود؛ سر جان با كهرست، قاض

نشانش داد كه او احترام گذاشت و دستش را  ايگفت  سيبه مامور پل يزيبه جلو خم شد، چ يكه شوفر مختصر) آمد يخوشش م

صدا به  يب اريبسآهسته دو . بور كردع ليكرد و اتومب تيطرف هدا كيبلند كرد و سرش را ناگهان چرخاند و اتوبوس روباز را به 

 .راهش ادامه داد

 كيمنقور با  يفلز يمدور، در دست گماشته، صفحه ا ،ييجادو د،يسف يزيبود چ دهيدانست؛ د يالبته م سايحدس زد؛ كالر سايكالر

كه كوچك شد، نا  ديرا د لياتومب سايكالر(گداخت  شيبه پ يتأللؤش، راه يرويكه، به ن – ر؟ينخست وز عهد،ينام ملكه، ول –نام 

زادگان انگلستان،  بيو همه همكارانش، نج تبرديو ويبه برگ بلوط، ه نيشقّ و رقّ مز يها نهيها، س اغچلچر اني، تا در م)شد ديپد

پلكان خانه اش  يشقّ و رقّ شد؛ بر باال يكم. داد يم يهم مهمان سايو كالر. ستارگان فروزان برافروزد نگاميآن شب در كاخ باك

 .ستاديخواهد ا نيچن نيا

 ابانيدو طرف خ يخانه ها اطيها و خ يها و كاله فروش يگذاشته بود كه از دستكش فروش يبر جا يرفته بود، اما موجك لياتومب

ش انتخاب خواستند دستك يبانوان كه م. ليپنجره اتومب يبه سو –بود  دهيسو چرخ كيهمه سرها به  يا هيثان يس. باند عبور كرد

. رخ داده بود ياتفاق د،يرس انيمتوقف شدند؛ جمله شان كه به پا –روشن؟  يبا خاكستر ييمويل ،باالتر ايتا آرنج باشد  –كنند 

ارتعاش را  نيتوانست ا ينم ن،يچ يهرچند هم قادر به مخابره لرزه ها ،ياضيابراز ر چيدر تك لحظات كه ه يچنان جرئ ياتفاق
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ها  يكاله فروش يدر تمام رايز زد؛يو كم پر ابهت بود و توانست احساسات همگان را برانگ شيحال در كل و ب نيثبت كند؛ با ا

 يفرع يابانيدر خ يا خانهيدر م. يبه پرچم؛ به امپراتور دند؛يشيبه هم نگاه كردند و به مردگان اند بهيغر يخانه ها آدم ها اطيخ

كه تا آن طرف  ،يهمگان يشكسته آبجو، و الم شنگه ا يها وانيو ل ديبگو مگو انجام اهانت كرد كه نزريبه كاخ و ينيمستعمره نش

 رايز. افكند بيغر ينيطن دنديخر يشان م يعروس يپاك برا ديسف يبا روبان كار ديسف ريكه لباس ز يدر گوش دختران ابانيخ

 .را در اعماق سوده بود يزيكرد چ يدر گذر كه فروكش م لياتومب يآشوب سطح

 يخوشپوش با كت ها يتنومند، مردان يمردان بلند قامت، مردان. ديچيپ مزيسنت ج ابانيبه خ يكادليپ دانيخرامان از م لياتومب

كه  يليبه دال شان،يبرده به پشت دم كت ها يشانه خورده به عقب كه با دستها يو موها دشانيسف يها نهيس شيو پ نگياسموك

 يكه عظمت افتنديدر زهيكردند، به حكم غر يرا نگاه م رونيبودند ب ستادهيا تيباشگاه وا يِاندشوار است، پشت پنجره كم زشانيتم

بالفاصله خبردارتر از . بود دهيتاب يدلُوِ سايهمان طور كه بر كالر دييبر آنها تا ريرنگ حضورِ فناناپذ دهيگذرد، و نورِ پر ياز آنجا م

به دهانه  نهيافتاد، س ازينعمتشان، اگر ن يهمراه با ول. آماده بودند ايو گو داشتندو دستانشان را از پشت بر ستادند،يا يحت شيپ

مجله تتلر و  ياز نسخه ها دهيپوش نهيكوچك در پس زم يزهايو م ديسف يها متنهين. از آنها شيپ اكانشانيتوپ بدهند، چنان كه ن

انگلستان بودند؛ و همهمه  يارباب يو عمارت ها اجمو يمظهر گندم ها ييكردند؛ گو يم قيتصد ييآب گازدار گو يها يبطر

و مطنطن به قوت  افتهيرا وسعت  ييكه تك صدا يتاالر زمزمه ا يوارهايگرداندند، همچون د يرا باز م لياتومب يچرخ ها يگذرا

كرد  ريخ يدعا نيازنپسرِ ن يرو برا ادهيدر پ شيمال پرَت شال بر دوش با گل ها. گردانَد يبازم تيماالمال جمع يجامع يسايكل

صرف و خوار داشت فقر به  يِرا از سر سرخوش –دسته گل رز  كي –آبجو  ليپات كي يو معادل بها) است عهدينبود كه ول ديترد(

 يم يرلنديا يِ سالخورده زن يكند، سد سرسپردگ ينگاهش م سيبود كه مامور پل دهيكرد اگر ند يپرتاب م مزيسنت ج ابانيخ

 .كرد دييدادند؛ مامور نگهبان ملكه الگزاندرا تا يسالم نظام مزيسنت ج نگهبانان. شود

رمق، اما مطمئن  يب دست،يته يهمگ يمردمان. گرد آمده بود نگهاميكاخ باك يدر مقابل دروازه ها يضمن جماعت كوچك نيهم در

پله  ش،يو بر فراز سكو دهيبرآماس ا،يكتوريو كرهيكردند؛ به پ يبه خود كاخ با پرچم در اهتزاز نگاه م دند؛يكش يبه خود، انتظار م

 يكيو بعد آن  نيكردند نخست ا يكه در مال حركت م ييها لياتومب انيرا؛ از م يشمعدان يگل ها ،ستودند يپله آب روانش را م

خود را به  شكشيآمده بودند؛ پ رونيب يسوار لياتومب يكردند كه برا يم يبه عبث نثار مردمان عاد يجانيكردند؛ ه يرا نشان م
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در  عهيشا. گذاشتند يكردند؛ و تمام مدت م يگذشت مصرف م يم يكيو آن  لياتومب نيآن گاه كه ا ستيآوردند كه نبا يم ادي

كند؛  يمقام سلطنت نگاهشان خواهد كرد بلرزاند؛ ملكه كه سر خم م نكهيرا از فكر ا شانيرگهاشان انباشه شود و اعصاب ران ها

عزّا؛ فكر خانه  يها ميو تعظ ماناند؛ فكر مالز دهيشاهان بخش هيكه كه مالئك  يملكوت اتيدهد؛ از فكر آن ح يكه سالم م عهديول

به  بيگفتند عج يكه م! عهديول! آه –آه  عهديازدواج كرده، و ول يسيانگل يكه با مرد يملكه؛ فكر شاهدخت مر يميقد يعروسك

دار يد ياما ممكن بود برا ست؛يز يم مزيدر كاخ سنت ج عهديول. اندام تر از اوست كيبار اريشباهت دارد، اما بس ريشاه ادوارد پ

 .ديايمادرش امروز صبح به آنجا ب

خانه  يواريد يِبخار رِيضرب گرفته بود انگار كه جلو جرقه گ نيگفت، و با پاها بر زم يبچه به بغل با خود م يرا سارا بلچل نهايا

گذراند و به مستخدمه  يكاخ را از نظر م يكوتز پنجره ها يليداشت، همان وقت كه ام يز مال برنمباشد، اما چشم ا كويملياش در پ

خود به او  نِيبا سگ اَبِرد يانساليم يشمار، و آقا يب يشمار، اتاق خواب ها، اتاق خواب ها يب يها خدمهكرد، مست يها فكر م

 ياتاق داشت و هر منفذ يكه در آلبان زنقش،ير يِبول يآقا. شد يم شتريو ب شتريبدون شغل و مشغله، جماعت ب يملحق شد، مردان

 را يزندگ قِيعم رِيرو به ذخا

 

 ر،يزنان فق _ ياحساسات ست،يناشا يممكن بود مهر و مومش را بردارد، ناگهان، به گونه ا زهايجور چ نيو موم كرده بود، اما ا مهر

از  ك،يدرختان بار انيكه آن همه گرم از م يمينس. عاً اشك به چشم آوردواق _نچ نچ  _كودكان، جنگ  ن،يكوچك نازن يبچه ها

به  ليبلند كرد و او، همان هنگام كه اتومب يبول يآقا ييِايتانيبر ةنيرا بر س يدر سرتاسرِ مال برخاست پرچم ،يكنار قهرمانانِ مفرغ

به او  كويمليشد مادرانِ نگونبخت پ يو سبب م شد يم كينزد ليكاله از سر برداشت و همان طور كه اتومب د،يچيداخل مال پ

 .به حركت ادامه داد لياتومب. ستاديسر نگاه داشت و شق و رق ا يبچسبند، آن را باال

 يآمد از فرازِ درختان و دود. جماعت فرو رفت يدر گوش ها دكنانيتهد ييمايهواپ يصدا. كوتز ناگهان به آسمان نگاه كرد خانم

 .همه به آسمان نگاه كردند! نوشت يم يزيداشت چ يراست يو راست د،يچيپ يو م ديتاب ياز عقب رها كرد كه م ديسف

و دور زد، سرعت گرفت، فرو افتاد، اوج گرفت، و هر  ديچياوج گرفت، پ ميكرد، به خط مستق يسقوط م يكه داشت به كل مايهواپ

 يم ييو غلتان بر آسمان حرف ها چانيكه پ ديلول يم رونيب بهيآشفته ا مِيضخرفت، از عقبش ستونِ  يكرد، هر جا كه م يكار كه م
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 يكردند و وا م يماندند؛ بعد حركت م يحركت م يلحظه ب كيكه فقط  Lبود و بعد  E ؟بود Cحرف  ؟ييچه حرف ها. نوشت

 ديشا اي، E، و K كيآسمان نوشتنِ  ةدست نخورد يرفت و دوباره در فضا شتريپ مايشدند، و هواپ يم ليرفتند و در آسمان مستح

Y؟ راشروع كرد. 

بود و  رهيبود و همچنان صاف به باال خ رهيو همچنان صاف به باال خ* »oGlax«:مضطرب و بهت زده گفت ييكوتز با صدا خانم

 .بود رهيدر آغوشش، به باال خ ديفرزندش، آهار زده و سف

حركت باال نگه داشته بود، صاف به آسمان  يكه كالهش را كامالً ب ،يبول يقاآ. »eemorK«:مثل خوابگردها زمزمه كرد يبلچل خانم

صدا شده  يجهان كامالً ب يكردند، تمام ينگاه كه م. كردند يبودند و به آسمان نگاه م ستادهيدر سرتاسر مال مردم ا. كرد ينگاه م

سكوت و آرامشِ  نيو در ا گر،يد يكيبود، بعد  شاهنگيكه پ يياياز آسمان گذشت، اول مرغ در ييايمرغ در يبود، و دسته ا

 .محو شد ييايمرغانِ در انيبار نواختند، و صدا در م ازدهيخلوص، زنگ ها  نيدر ا ،يرنگ باختگ نيخارق العاده، در ا

 _بازان تيرها، مثل اسك ع،يزد، سر يم رجهيرفت و ش يم شيزد و به سرعت پ يكرد دور م يهر طور كه اراده م قاًيدق مايهواپ

 _رقصندگان  اي _بود  ي، خانم بلچل«E نوشت«

، و دودش را قطع كرد، و )نگاهش كرد ياز دروازه به داخل رفت و كس ليو اتومب(  _» .است يجور تاف كي«:زمزمه كرد يبول يآقا

 .ابرها جمع آمد ةو گسترد ديبه سرعت دور و دور شد، و دود محو شد و به گرد اَشكالِ سف

 ييبه آنها ملحق شده بودند، آزادانه حركت كردند، گو L اي E ،Gكه حروف  ييابرها. آمد ينم ييصدا. پشت ابرها بودبود،  رفته

. بس مهم يتيمأمور _بود  نيبس مهم، كه هرگز آشكار نخواهد شد، از غرب تا شرق بروند، و قطعاً هم هم يتيقرار بود در مأمور

مردم در مال، در  ِيآمد، صدا در گوش تمام رونيابرها به سرعت ب انيقطار از تونل، دوباره از م كهچنان  پما،يبعد ناگهان، هوا

 گريد يحرف يدر پ يو فرو افتاد، و اوج گرفت و حرف ديچيپارك، فرو رفت، و ستونِ دود پشتش پ جِنتزيدر ر جنت،ير ابانِيخ

 نوشت؟ يداشت م ياما چه كلمه ا _نوشت 

 .پارك، به باال نگاه كرد جنتزير يِدر گذرِ اصل يمكتينشسته كنار شوهرش برن ت،يوارن اسم ايلوكرتز

ندارد و  يا يمشكل جد چيكه ه(كند شوهرش يآخر دكتر هولمز به او گفته بود كه كار» !نگاه كن موس،ينگاه كن، سپت«:زد اديفر

 .از خودش توجه كند رونيب ييزهايبه چ) ناخوش است يفقط كم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  وولف ويرجينيا–دالوويخانم                                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧

توانست آن  ينم يعني ؛يدر واقع نه با كلمات واقع. دهند ينگاه كرد و در دل گفت پس دارند به من عالمت م به باال موسيسپت و

 زبان را هنوز

 ينگاه م يمتاللو، و اشك در چشمانش جمع شد همان طور كه به كلمات دود ييبايز نيا ،ييبايز نياما كامالً ساده بود، ا بخواند؛

 ييِبايبا ز گريشكل د ياز پ يشكل انهيگشاده رو يِكيو ن زاليشدند و با آن شفقت ال يپژمردند و حل م يكرد كه در آسمان م

در  شتر،يب ييِبايبه او بود، ز ييبايكردند كه همانا بذلِ ز ياو مخابره م يرا برا تشانيداشتند و ن يم هاز حد تصور بر او عرض رونيب

 .شد ياشك در چشمانش جار! گاه كردنابد، فقط در قبالِ ن يبرا چ،يمقابلِ ه

 f ...o ... t...كردند  يبا هم هج. كنند يم يتاف غياست، دارند تبل يگفت، تاف ايبه رتز يبچه ا پرستارِ

خوش آهنگ، اما  ي، بم، نرم، همچون اُرگ»آر... كا «:ديگو يگوشش م كيكه نزد ديشن موسيو سپت» ...R...K...« :گفت پرستار

مغزش باال فرستاد كه آنجا  يلذتبخش داد و امواج صدا را به سو يپشتش را خراش ةريكه ت رك،يرجيبود مثل ج شيدر صدا يخَش

بود، از همه  يعلم ديآخر با( يخاص يِجو طيانسان در شرا يصدا نكهيا_يدرخشان كشفالحق كه چه . در تصادم با هم شكستند

بار  نيكه سنگ ياو گذاشت طور يهنگفت بر زانو يادمان دستش را با وزنش ايرتز! تواند در درختان جان بدمد يم) يمهم تر علم

آمدند و فرو  يبرگ هاشان شعله ور بر م ةبا هم تندنشس يآمدند و فرو م يدرختانِ نارون كه برم جانِيشد، وگرنه ه خكوبيشد، م

سر بانوان،  يرو يسر اسب ها، پرها يرو يمثل شاهپرها ،يتوخال يتا سبزِ موج ها يشد و از آب يم ظيو غل قينشستند و رنگ رق

چشمانش را خواهد . شدنخواهد  وانهياما د. كرد ياش م وانهينشستند، آن همه با شكوه، د يآمدند و فرو م يكه آن همه با غرور م

 .دينخواهد د يزيچ گريبست، د

متصل  مكت،يها رشته به تن او، آنجا بر ن ونيليو برگ ها كه با م. كردند؛ برگ ها زنده بودند؛ درختان زنده بودند يم شيصدا اما

مضرس  يزدند، در آبنماها يكه بال بال م يگنجشكان. كرد نيبردندش؛ شاخه كه دست دراز كرد او هم چن يم نييبودند، باال و پا

از  يا ياصوات هارمون. اهيس يشاخه ها لهيم لهيپشت م ،يو آب دينقش بودند؛ سف نياز ا يبخش مدند،آ يشدند و فرود م يبلند م

چنان كه مقرر  يدر دورها بوق. كرد هيگر يكودك. صداها معنا داشت ةآنها به انداز انيم يساختند؛ سكوت ها يم دهيشياند شيپ

 _تازه بود ينيد الديم يبا هم به معنا نهايا ةهم. بود به صدا در آمد

 .شدند يجه محتماً مردم متو. او را از جا پراند» !موسيسپت« :گفت ايرتز
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 ».گردم يروم و برم يمن تا آبنما م« :گفت

او  يوقت نديتوانست كنارش بنش ينم! كاش مرده بود. ستين شيطور چيه ديدكتر هولمز بگو ديشا. تحملش را نداشت گريد آخر

كردند، چارچرخه  يم يكه باز ييكرد؛ آسمان و درخت، بچه ها يرا وحشتناك م زيو همه چ ديد يشد و او را نم يم رهيطور خ نيا

 يتوانست به كس يكشت؛ و او نم يخودش را هم نم. افتادند؛ همه اش وحشتناك بود يزدند، م يسوت م دند،يكش يهاشان را م

با خودش گفت دوست . ديتوانست بگو يرا م نيبه مادرش فقط هم _»بود اديز يليخ موسيچند وقت فشارِ كارِ سپت نيا« د،يبگو

كه با آن  دشيو به پشت سر كه نگاه كرد، د م،ه موسيبه سپت يحاال حت د،يبگو يتوانست به كس ينم. كند يداشتن آدم را تنها م

كُشد بزدالنه است، اما  يخودش را م ديمرد بگو كي نكهيو ا. نشسته است ره،يقوز كرده، خ مكت،ين يتنها، رو مدارش،ين يپالتو

كاله تازه اش را به سر گذاشته . تورش را به گردن بسته بود ةخي. نبود موسيسپت گريحاال د نيبود؛ شجاع بود؛ ا دهيجنگ موسيسپت

. خودخواه بود! زيچ چيكرد؛ ه يشاد نم موسياو را بدون سپت زيچ چياما ه. بود؛ و بدون او سعادتمند بود دهيبود و او اصالً نفهم

! بفرما. برد و از هم گشود شيانگشتانش را پ. ستين شيطور چيدكتر هولمز گفته بود كه ه. نبود ماريچون ب. طورند نيمردها هم

 .ديبگو شيرا نداشت كه برا ياما كس _برد  ياو بود كه داشت رنج م. بس كه الغر شده بود _خورد  يلق م دواجشاز ةحلق

كه هر شب پر  ييابانهايكردند، و خ ينشستند و كاله درست م يكه خواهرانش در آن م يو اتاق ديسف يو خانه ها ايتاليدور بود ا چه

چرخدار،  يها يزنده باشند، گلوله شده در صندل مين نجاينه آنكه مثل مردمِ ا دند،يخند يزدند، بلند م يشد كه قدم م يم ياز مردم

 !زشت فرو كرده در گلدان ها چند تا گلِ يبه تماشا

 اما به كه ؟» .ينيرا بب النيم يباغ ها ديآخر با«:گفت بلند

شوند، ظلمت  يم مشيكه راه خود را در شب شكافتند، تسل شياخگرها. شود يفشفشه هم محو م. حو شدندكلماتش م. نبود يكس

اما شب  ستند،ين گريد. زندير يشوند و فرو م يتپه ها نرم م رِيدلگ ةدامن زد؛ير يافتد، بر خطوط خانه ها و برج ها فرو م يفرو م

تواند  يروز نم حيكه نور صر زديخ ياز آنها برم يزيچ ابند،ي يم يتر يجد يِهست ،يا چهيدر چيه يماالمالِ آنهاست؛ رنگ باخته، ب

كه آنجا در ظلمت بر هم انباشته اند؛ در ظلمت بر هم انباشته اند؛ در ظلمت بر هم كپه شده  ييزهايچ قِيرنج و تعل _انتقال دهد 

 ينشان كردن تك تك جام ها وارها،يكردن داندود  يد و خاكستريبا سف يآورد وقت يكه سحرگاه م ياند؛ محروم از آسودگ

چشمان  شيپ گريبار د زيچرند، همه چ يكه آرام م يقهوه ا _قرمز  يكردنِ گاوها يپنجره ها، برداشتن مه از چراگاه ها، مرئ
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! ميتنها م،يزد، تنها اديفر) بشيو صل يبه آن هند رهيخ(پارك جنتزيدر ر يكنار آبخور. شود يهست م گريشود؛ بار د يآراسته م

ها  يگردد، همان گونه كه روم يرفته است، كشور به شكل كهنش باز م انيمرزها از م يتمام يشب، وقت مهيدر ن ديچنان كه شا

 جادانستند ك يكه نم ييبه جا چانينداشتند و رودخانه ها پ يگذاشتند، و تپه ها نام يبه خشك يكه پا يابرناك افتاد، زمان افتندش،ي

با خود گفت كه زنِ اوست،  ستد،يبا شيبزند و او رو رونيچون رف ب يكه ناگهان، انگار سنگ يبود؛ وقت نيظلمت او چن _رفتند  يم

و رف فرو افتاد؛ و او به  ديچرخ! است وانهيازدواج كرده بودند، زنش، و هرگز، هرگز نخواهد گفت كه او د النيدر م شيچند سال پ

 ريتا خودش را ز _كرده بود بكُشد  ديرفته تا خودش را همان طور كه تهد _آخر رفته بود، با خود گفت . كردسقوط  نييو پا نييپا

بلند بلند داشت  ره،يبر هم انداخته، خ يبا پاها مدارش،ينشسته بود، با پالتوِ ن مكتين ياما نه؛ آنجا بود؛ هنوز تنها رو! ندازديب يگار

 .زد يحرف م

كس  چيه. جهان را دگرگون كن.) نوشت يمكاشفات را پشت پاكت ها م نيا. (هست ييخدا. درخت ها را قطع كنند ديها نبا آدم

كنان چهار  كيج كيرو به رو ج ةنشسته بر نرد يگنجشك. گوش داد. صبر كرد). را نوشت نيا(به همه بگو. كُشد ياز سر نفرت نم

 تيسر حال و نافذ بخواند كه از جنا يونانيتا به زبان  د،يكش يرا م شيمه هاداد، نغ دامهو ا موسيسپت موس،يپنج بار گفت سپت اي

آن  يدر مرغزار زندگ ياز فراز درختان يونانيكشدار و نافذ به زبان  يو هر دو با صدا وستيبه او پ گريد يو گنجشك ستين يخبر

 .ستين يكنند خواندند كه از مرگ خبر يكه مردگان از آن گذر م يرود يسو

اوِنز پشت . اما جرئت نداشت نگاه كند. آمدند يروبه رو جمع م ةپشت نرد يديسف يزهايچ. بود؛ مردگان آنجا بودند نجايا دستش

 !نرده ها بود

 »؟ييگو يچه م يدار«:نشست، ناگهان گفت يكنارش كه م ا،يرتز

 .شد يمزاحمش م شهيهم! مزاحمش شده بود باز

 يِطوالن بِيبود و ش يدرخت ريها ز يكه صندل يياز مردم دور شوند، از آنجا دي، با)ديجه ياز جا كه م(گفت _ ديمردم دور شو از

دور و  يخانه ها يبود و برج و بارو شيبر باال دهيبر كش يو صورت ياز دود آب يپارچه ا يسبز با سقف يپارك همچون قواره ا

رنگ  يخاكستر _ يقهوه ا واناتيو در سمت راست ح مترنم بود يدانيآمد شد در م ينامنظم بود، فرو رفته در غبار دود، صدا

درخت نشسته  كي ريآنجا ز. دنديكش يكردند، زوزه م يكردند، پارس م يحصارِ باغ وحش دراز م يدرازشان را از باال يگردن ها



 

 

كتابخانه نودهشتيا  وولف ويرجينيا–دالوويخانم                                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠

 .بودند

 يرفت و رو يكه پاكشان م يكيو  كت،يكر يرا نشانش دا با چوب ها ييگروه كوچك پسربچه ها» نگاه كن،« :گفت ملتمسانه

 .كند يم يرفت، انگار كه در تماشاخانه دلقك يو پاكشان م ديچرخ يپاشنه م

 كتيتوجه كند، به كنسرت برود، كر يواقع يزهايكند كه او به چ يچون دكتر هولمز گفته بود كار» نگاه كن،« :گفت ملتمسانه

 .خورد يبه درد شوهرش م يباز نيآزاد، هم ير هواد يباز ،يباز نيهم قاًيگفت دق يدكتر هولمز م _كند  يباز

 ».نگاه كن« :گفت باز

كه  موس،ينوعِ بشر بود، سپت انيبشر در م نيكه حال با او ارتباط داشت كه بزرگتر ييداد، صدا يبه او فرمان م دهيكن، آن ناد نگاه

افتاده بود،  يكه آمده بود تا جامعه را نو كند، كه همچون روانداز يكنده و به مرگ برده شده بود، خداوند ياز زندگ يبه تازگ

خواست، ناله كرد،  ياما نم ،يزوال، جاودانه در رنج، بال رگدان، رنجبرِ ابد يجاودانه ب د،يكوب يبر آن م ديرشكه فقط خو يلحاف برف

 .را از خود دور كرد يابد ييِآن تنها ،يبا حركت دستش آن رنج ابد

 .زد ياز خانه بلند با خودش حرف م رونيب ستيآخر نبا» نگاه كن،« :گفت باز ايرتز

 .نيهم. گوسفند يينبود كه نگاه كند؟ چندتا يزياما چ» نگاه كن، ،يوا« :گفت ملتمسانه

 يم _ ديپارك رس جنتزير يمترو ستگاهيراه ا دييشود لطفاً بگو يم _ ديپارك رس جنتزير يمترو ستگاهيبه ا ديكدام طرف با از

از  شيتازه دو روز پ. ديپرس يجانسن بود كه م يزيم _پارك از كدام طرف است  جنتزير يمترو ستگاهيراه ا دييشود لطفاً بگو

 .آمده بود نبورگياد

 .نديرا بب موسيمبادا سپت د،يو او را كنار كش» !از آن طرف _طرف نه  نياز ا« :بلند گفت ايرتز

بارش بود كه به لندن  نيبود، اول بيعج يليدر نظرش خ زيهمه چ. رسند يبه نظر م بيجانسن با خود گفت هر دوشان عج يزيم

زوجِ نشسته بر  نيگذشت، ا يپارك م جنتزيو صبح كه از ر رد،يهال بگ دنيل ابانيدر خ شيدر فروشگاه عمو يآمده بود تا كار

شد  يم ريهم پ يليكه اگر خ يداشت، طور بيعج يماند، مرد ظاهر يها م يبه خارج جوانظاهرِ زنِ : زهره تَرَكش كردند يصندل

 انياز م زيت ييپارك عبور كرده بود با صدا جنتزيرا كه از ر شيتابستان پنجاه سال پ يِآورد و آن روزِ آفتاب يم اديهمچنان او را به 

ندن آمده بود؛ و حاال چه ببرد، به ل شيبود حرفش را پ توانستهآخر فقط نوزده سال داشت و باالخره . ختيانگ يخاطراتش بر م
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 يليظاهر خ _بود، و مرد  دهيخورده بود و دستش را كش كهيبود، و دختر كه  دهيرا از آنها پرس يكه نشان يزوج نيبود، ا بيعج

 نيا ةهست؛ و حاال هم يخبر ستدان يم د؛يشدند، شا ياز هم جدا م شهيهم يشده بود؛ داشتند برا شانيدعوا ديداشت؛ شا يبيعج

در  ليشان عل شتريشق و رق، مردان و زنان كهنسال، ب يگل ها ،يسنگ ي، حوضچه ها)برگشته بود يآخر باز به گذر اصل(آدم ها 

اندك  يجانسن به آن جماعت آهسته پاكشان، با نگاه يزيو م. بودند بيعج اريبس نبورگيهمه بعد از اد _چرخدار  يها يصندل

مشوش گنجشكان  يكردند، دسته ها يم زينشستند و خود را تم يسنجاب ها بر شاخه م _ توسيپ يكه م م،ينس ةبوس ريز ره،يخ

 يگرم و مطبوع آنها را در بر م يمشغول با نرده ها، مشغول به هم، آن گاه كه هوا ينان، سگ ها يپرپرزنان به دنبال خرده ها

 يزيم _ افتهي نيو تسك گوشانهيداد باز يم يزيشدند، چ يم يزندگ يرايكه با آن پذ ،يرياز غافلگ يگرفت و به آن نگاه ثابت بر

 يدانست خبر يم. زهره تركش كرده بود يصندل يآن مرد جوان رو يآخر!(يبزند وا اديفر ديكرد با يجانسن قاطعانه احساس م

 ).هست

 .)طور خواهد شد نيمردمِ خود را ترك كرده بود؛ به او هشدار داده بودند كه ا!(وحشت! بزند، وحشت اديخواست فر يم دلش

 .را چرخاند ينرده آهن ةريزد كه چرا همان خانه ام نماندم؟ و دستگ اديفر

با خود گفت ) خورد يپارك م جنتزيداشت و اغلب ناهارش را در ر يسنجاب ها نگه م ينان را برا يكه خرده ها(دمستر خانم

. معتدل باشد يكم رانه،يسهلگ يقاطع، كم يخبر ندارد؛ و واقعاً هم به نظر او بهتر بود توقعات آدم كم يزيچ چيدخترك هنوز از ه

توانست  يرا گذرانده بود و نم يدوران سخت. با خود گفت، خوب، پسر داشتن بهتر است سترخانم دم. خورد يمشروب م يپِرس

در دل گفت، . يدار يخوب يآخر بر و رو ،يكن يخانم دمستر در دل گفت، شوهر م. رديمثل او بگ يجلو لبخند زدنش را به دختر

خانم دمستر در دل گفت، اما اگر . خود را دارد يخو وخلق  يهر مرد. حرف ها نيآشپزها و از ا ،يوا ،يفهم يم يشوهر كه كرد

پر چروك  ةسيبر ك د؛يجانسن بگو يزيدر گوشِ م يخواست كلمه ا ينه، و دلش م ايكردم  يانتخاب را م نيدانستم، هم ياز قبل م

 يزندگ نيا يكه برا هاچه . بود يسخت يِخانم دمستر در دل گفت، آخر زندگ. ترحم را احساس كند ةبوس رشيپ ةصورت فرسود

 .)دامنش كشاند ريگره گره را به ز ةدو گلول.(مه شيتناسبِ اندامش؛ و پاها ش؛يگلِ گونه ها! نداده بود

ها، و  دنيبا آن خوردن ها، نوش ،يآخر راستش را بخواه. جان زيهمه اش مزخرفات است، عز. تمسخر در دل گفت، گل و بلبل به

دمستر حاضر نبود  يكَر م،ياصالً همه اش گل و بلبل نبوده، و تازه، بگذار به ات بگو يخوب وبد، زندگ يها، روزها يريجفت گ
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 يزياز م. از گلِ گونه ها كه از دست رفتند فيح. فيگفت ح ياما ملتمسانه م! تاون عوض كند شيدر كنت يزن چيسرنوشتش را با ه

 .خواست بر او ترحم كند يبود، م ستادهيسنبل ا يجانسن، كه كنار باغچه ها

 مايهواپ. بود يداشت كه مبلغ مذهب يبرادرزاده ا ند؟يت خارج را ببخواس يدلش نم شهيمگر خانم دمستر هم! چه مايآن هواپ اما

را  ياز ساحل دور شود، اما تحمل زنان يليخ نكهينه ا ا،يرفت، به در يم تيبه مارگ شهيهم. رفت يگرفت و برق آسا م ياوج م

خانم . آمد يباز باال م. ديدرآ نهيخواست از س يقلبش م. نشست يآورد و فرو م يهجوم م كه. دنديترس ينداشت كه از آب م

مثل  ماياز چشم، دور و دور هواپ ديو ناپد عيرفت، سر يرفت و م يو م ماست،يسوار هواپ يدمستر با خود شرط بست كه مرد جوان

تا  ه،يسنت پل و بق ،يخاكستر يساهايكوچك كل ةريآن جز فرازگرفت؛ بر  يدكل ها اوج م يو تمام چينيبر فرازِ گر: رفت يبرق م

با نگاه  ز،يماجراجو، جسورانه در جست و خ يطُرقه ها ره،يت يِقهوه ا يگستردند و جنگل ها يآنكه در دو طرف لندن دشت ها م

 .بار، دو بار، سه بار كيكوفتند،  يربودند و بر سنگ م يشتابزده، حلزون را م يها

كه با  يبنتل يبه نظرِ آقا(از  ينماد ،يتمركز ،ياقيبراق نبود؛ اشت يكه جز اخگر يشد، تا وقت يمثل برق دور و دورتر م مايهواپ

دورِ درخت سرو را  ،يبنتل يروح انسان؛ عزمِ آن، آقا) كرد يلوله م چينيخانه اش را در گر اطياز چمنِ ح يا كهيحرارت داشت بار

 يةنظر ات،ياضيز ،يگمان زن ن،ينشتيا شه،ياندبه مدد  ش،يرستن از تن، برون جستن از ماوا يگفت، برا دكرد، با خو يكه جارو م

 .شد يمثل برق دور م مايهواپ _مندل 

 ستاد،يجامع سنت پل ا يسايكل يبه دست بر پله ها يچرم يفيك دهيژول يبا سر و وضع يمعمول يوقت، همان موقع كه مرد آن

فاتح  ةافراشته بر فرازشان، به نشان ييها رقيچند مقبره با ب ،يهست، چه استقبال باشكوه يدودل، كه آخر مگر در داخل چه مرهم

 سا،يكل نكهيام شده است، و مهمتر ا يكاريب يةما نكيدر عذاب كه ا يجو قتيشدن نه بر لشكرها، كه، به اعتقاد او، بر آن روحِ حق

آورد،  يد؛ مصاحبت آدم ها را فراهم مخوان يجامعه م كيبه  وستنيآورد، آدم را به پ يبا خود گفت، مصاحبت آدم ها را فراهم م

در راهش جان باخته اند؛ با خود گفت، چرا  يدانيتعلق دارند؛ شه آنبه  يخواند؛ مردان بزرگ يجامعه م كيبه  وستنيآدم را به پ

 انباشته از يِچرم فيداخل نشوم، و ك

رس جستجو و طلب و سر هم كردن كلمات،و همه كه اوج گرفته بود فراتر از دست يزيچ ،نماديبيگذاشت،صل يرا جلو محراب جزوه

 تيالدگ دانياز فراز م مايبا خود گفت چرا داخل نشوم؟و همان طور كه مردد مانده بود،هواپ-جسم،شبح وار يروح شده بود،ب
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به .شود ينم تيهدا ديرس يبه نظر م.ديها شن ليآمدشد اتومب يشد در صدا ينم ار ييصدا چيه.صدا بود يبود؛ب بيعج.گذشت

ناب،از  يوجد رد،بايگ يكه در جذبه اوج م يزيبه باال و باال،صاف به باال،همچون چ چانيو حال،پ.رفت يخود به سرعت م ياراده 

دارند ":كه در را باز كرد گفت يا مستخدمهبه  يدلو سايكالر.نوشتF كيو T,O كيو  ختير رونيحلقه زنان ب ديعقبش دود سف

 "كنند؟ يرا تماشا م يچ

كه  يوقت ديرا شن يدامن لوس ريچشمانش بلند كرد و صف يدست به سو يخانم دلو.خانه چون سرداب خنك بود يسراسر

 يآشنا و پاسخ به باورها يكند حجاب ها ياست كه جهان را وانهاده و احساس م يبست،احساس كرد راهبه ا يمستخدمه ذر را م

او بود،و سر خم كرده بر  يزندگ.ديرا شن ريتحر نيتق تق ماش يصدا.زد يآشپز در آشپزخانه سوت م.چديپ يبه دورش م يميقد

 ريكند تبرك و تطه ياحساس م:داشت با خود گفت يكه بر م يتلفن غاميرا با پ ادداشتي يخم شد،دسته  ريتأث نيا ريسرسرا،ز زيم

فقط در  ييبايگل رز ز ييگو(د،ظلمت ان ياند،گل ها يدرخت زندگ يجوانه ها نيچون ا يشده است و در دل گفت،چطور لخظات

 شتريو ب شتريب:؛با خود گفت داشتيرا كه برم ادداشتيهم خدا را باور نداشته بود؛اما، يلحظه ا يحت)او شكفته باشد دگانيبرابر د

 يصداها- بود نهايا يهمه  انيبن چارد،همسرش،كهيها و مهمتر از همه ر يروزمره در حق سگ ها و قنار يدر زندگ ديبا

ها را  ادداشتي يدسته - زد يبود و تمام روز سوت م يرلنديزد ،آخر خانم واكر ا يسبز،آشپز كه سوت م يه،چراغهاشادمان

خواست  يبود و م ستادهيكه كنارش ا يپنهان لحظات درخشان جبران كرد و لوس ي عهيود نياز ا ديداشت،در دل گفت با يكهبرم

 "يدلو يخانم،آقا"دهد كه  حيتوض

 "خورند؟ يناهار م شانيامروز با ا يدلو يبروتن مابل اند بدانند آقا يديل":خواند يتلفن يها ادداشتي يه دست يرو سايكالر

 ".خورند يم رونيكه ناهار را ب ميگفتند به شما بگو يدلو يخانم آقا"

 انيم يخواست؛هماهنگ يشد چنان كه خود او م مياو سه)اما نه درد( ياحساس سرخوردگ نيدر ا يو لوس!داد يا":گفت سايكالر

خود را با آرامش  ي ندهيورزند؛آ يپولدار چطور به هم عشق م يآدمها نيآن دو را احساس كرد،اشاره را گرفت؛با خود گفت كه بب

گذارد،از پس آنكه با افتخار در  يم نيبر زم يمقدس كه الهه ا يگرفت،همچون سالح را يخانم دلو يكرد؛و چتر آفتاب بيتذه

مهراس از  گريد"مهراس گريد":گفت سايكالر.گذاشت ياش را انجام داد ،آن را به دست گرفت و در جا چتر فهيظنبرد و دانيم

بود  ستادهيرا كه در آن ا يكرده بود،آن لحظه ا ترا بدون او به ناهار دعو چارديبروتن ر يديضربه،كه ل نيا د؛آخريخورش يگرما
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به  نيچن زياو ن.مرتعش شده بود نيچن زياو ن:لرزد يگردد و م يدر گذر را م ييپارو يبر بستر رود كه ضربه  ياهيلرزاند،مثل گ

حسادت  چيه.بود هجالب اند،او را دعوت نكرد تيناهارش به غا يها يگفتند در مهمان يبروتن،كه م سنتيليم.لرزه افتاده بود

كنده بر  يساعت يصفحه  ييبروتن ،گو يديورت لبر ص د،ويترس ياما از خود زمان م.جدا كند چارديتوانست او را از ر ينم يمبتذل

چه  گريكه مانده بود د يا هيكه حاش.خورد يسال سهم او برش م يخواند؛كه چگونه سال از پ يرا م يرفتن زندگ ليسنگ سرد،تحل

كه از  يجوان يرا داشت،بر خاتف سالها يهست يروشن ها هيزها،سايرنگ ها،لطف چ دنيآمدن،در آشام شك شياندك گنجا

 يخود م ييراياتاق پذ يبر آستانه  يكرد و اغلب همانطور كه مردد لحظه ا يگذشت،اتاق را پر م يدر كه م يآستانه 

آن  ايدرنگ كند و در ايزدن در در رجهياز ش شيپممكن است  يشد،همانطور كه غواص يناب م يقياحساس تعل ستاد،دستخوشيا

را بشكافند و بغلتند و پنهان  شيخو ي هيرو متيرود فقط به مال يم دنشانيفروپاش ميبشود و روشن شود و موج ها كه  رهيت نييپا

آهشته،دست بر .گذاشتسرسرا  زيم يرا رو ادداشتي يدسته .كنند يم رورويز ديببندند آنگاه كه علف ها را با مروار هيرو. كنند 

او را در  ياو،صدا يچهره  كيدوست و گاه آن  نيآمده باشد كه در آن گاه ا رونيب يا ينرده،از پله ها باال رفت،انگار كه از مهمان

 قيقبهتر،د ايز،يتنها در برابر شب هراس انگ يكريبود،پ ستادهيرفته بود و تنها ا رونيدر را بسته بود و ب.گذشته نشانش داده باشند

 يرا م نيگل رز،ا ياز فروزش گلبرگ ها پرلطافت يئن؛در نظر برخ<صبح معقول ماه ژ نيا ي رهيتر،در برابر نگاه خ

سگ ها را مكث كه  يداد،عوعو يباز پاگرد پله ها،كه كركره ها را بال زنان به درون راه م يكرد كنار پنجره  يدانست،احساس م

 روني،شكفتن روز را ب دني،وز دنييتخت،در دل گفت كه سا ي نهيشده،با س ري،پناگهان مچاله شده  نكهيكرد با احساس ا

 يها يگفتند مهمان يبروتن كه م يدياز بدن و ذهن او كه حال درمانده بود چون ل رونيب.دهد يپنجره،به درون راه م رونيدرها،ب

برج،از پله ها باال  كيبه اكتشاف  يكودك ايتگاه،به جانب خلو يهمچون راهبه ا.جالب اند او را دعوت نكرده بود تيناهارش به غا

 ريداشت؛اتاق ز يحفره ا يقلب زندگ.كرد يكه چكه م يريهم كفپوش سبز و ش نيا.كرد،وارد حمام شد  يرفت،كنار پنجره درنگ

بالشتك فرو كرد و  رسنجاق را د.جامه ها را بكنند ديظهر گاهان با.گرانبها را از تن به در آورند يجامه ها ديزنان با.يا يروانيش

تخت  يسو تا آن سو نياز ا يديبودند،چون نوار پهن سف زيفه ها تمتختخواب گذاشتومال يزردش رو يكالهش را با آن پرها

سوخته بود و بخش اعظم خاطراات بارون  مهيشمع تا ن.تر خواهد شد كيتر و بار كيتختخوابش بار.شده بودند دهيمحكم كش

كه  ديكش يبه درازا م روقتيآخر جلسات مجلس چنان تا د.از مسكو را خوانده بود ينيشب عقب نش روقتيد.را خوانده بود ويمار
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از مسكو  ينيعقب نش يداد ماجرا يم حيو واقعا هم ترج.بدون مزاحمت بخوابد دياو ،اصرار كرده بود كه با يمارياز ب چارد،بعدير

 خواند،آخر يو م ديكش يو آنجا كه دراز م.بود كيتخت بار.بود نيهم يابر يروانيش رياتاق ز.دانست يرا م نيا چاردير.را بخواند

دلربا .بود دهيمانده بود و مثل لفاف به او چسب يهم باق مانيرا از خود دور كند كه با زا يتوانست احساس بكارت يبدخواب بود،نم

روح سرد،نتوانسته بود به  نيانقباض ا ليدلكه به  ودنيجنگل در كل يپا ريرود ز يمثال رو- آمد ي،ناگهان لحظه ا يدر دخترانگ

 يزيچ.شعور نبود.نبود ييبايز.توانست بفهمد كه چه كم دارد يم.و دوباره و دوباره هيو بعد در قسطنطن.پاسخ دهد چارديخواهش ر

آخر .اختاند يشكافت و در تماس سرد مرد و زن،زنان با هم موج م يها را م هيگرم كه رو يزيچ.شد يكه منتشر م يبود اساس

 ايداند از كجا آمده بود  يداشت كه خدا م يذهن ياش بود،مشغله ا يزاريب ي هيما.توانست ادراك كند يرا به ابهام م يكي نيا

به  ميتسل يتوانست بر وسوسه  يدر هر حال گاه نم.كرده بود بشينص)هماره خردمند نيا(عتيكرد ،طب يچنان كه خود احساس م

و چه .كرد ياعتراف م يا يوانگي،د يه اكردند ،به مخمص يكه نزد او،چنان كه اغلب م يكند،زن لبهدختر،غ كيزن،نه  كي تيجذاب

قدرت (هيهمسا ولنيو ايف،يخف يا حهيمثل را–بر حسب تصادف  ايمسن تر بودن خودش، ايآنها، ييباياز ترحم بود،چه ز يناش

 كيفقط .كردند يكرد كه مردان احساس م يمشك آن زمان همان را احساس  يب)است بيخاص چه غر ياصوات در لحظات

 .نبود يكاف نيلحظه؛اما هم

 

اي ناگهاني بود، ته رنگي مثل گل انداختن گونه كه آدم تالش مي كند جلوش را بگيرد و بعد، وقتي پخش مي شود، آدم به  مكاشفه

آبستن . گسترش آن تسليم مي شود و به دورترين لبه مي شتابد و آنجا مي لرزد و احساس مي كند جهان نزديك تر مي آيد

پوسته نازكش را مي شكافد و بيرون مي زند و با قدرت التيامي خارق العاده بر ترك ها  هي فشار وجد، كمعنايي حيرت انگيز، جور

معنايي دروني كه بفهمي نفهمي . بعد، در همان لحظه نوري ديده بود، كبريتي فروزان در گل زعفران. و ناسوري ها فرو مي ريزد

 ...مي شد؛ تمام مي شد رمنچه سخت بود ناما آنچه نزديك بود عقب مي نشست؛ آ. عنوان شده است

و بارون ماربو و شمع نيم ) كالهش را كه بر تخت مي گذاشت ( تختخواب بود ) با زنان نيز ( لحظه در مقابل چنين لحظه هايي  آن

لند مي كرد سوخته، بيدار دراز كشيده بر تخت؛ كف اتاق جير جير مي كرد؛ خانه روشن ناگهان تاريك مي شد و اگر سر از بالش ب

را بشنود كه ريچارد كه پاورچين بدون كفش به باالي پله ها آمده بود، آن را بسيار آهسته  گيرهمي توانست صداي تق ضعيف دست



 

 

كتابخانه نودهشتيا  وولف ويرجينيا–دالوويخانم                                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦

 !كالريسا چقدر مي خنديد! رها مي كرد، و بعد بيشتر وقت ها كيسه آب گرم از دستش رها مي شد و ناسزايي مي گفت

مثالً سلي سيتن؛ رابطه اش در آن قديم ها با . ، اين عاشق زن ها شدن)در مي آورد در دل گفت كتش را كه ( اين قضيه عشق  اما

 سلي سيتن، يعني عشق نبود؟

روي زمين نشسته بود با دستاني حلقه شده به دور زانوانش، سيگار مي  -اولين تصويرش از سلي اين بود  - زمين نشست  روي

چون خاطره دوري ) آخر نمي توانست به ياد بياورد ( جونزها؟ در يك مهماني - انه كينالچيعني كجا بود؟ خانه منينگ ها؟ خ. كشيد

و چقدر يكه ( و مرد گفته بود، گفته بود والدين سلي با هم نمي سازند  "اين ديگر كيست؟  "داشت كه به مرد همراهش گفته بود 

زيباييش از آن نوع خارق . نتوانسته بود چشم از سلي بردارد اما تمام آن شب! ). پدر و مادر آدم با هم دعوا كنند -خورده بود 

آن كيفيتي كه، چون خود از آن بي بهره بود، هميشه مايه رشك او  االعاده اي بود كه بيش از همه مي ستود، چشمان درشت تيره، ب

ميان خارجي ها معمول تر است تا  يك جور القيدي، انگار از او بر مي آمد هر حرفي بزند، هر كاري بكند، كيفيتي كه در –. بود

ذكورش با ماري آنتوانت سر و  دسلي هميشه مي گفت كه خون فرانسوي در رگ هايش جريان دارد، يكي از اجدا. زنان انگيلسي

زده؛ يك شايد آن تابستان كه آمده بود در برتون بماند، كامالً سر. سرّ داشته، او را گردن زده بودند، انگشتر عقيقي از او مانده بود

كه هرگز او  بود،شب بعد از شام، بي اينكه ديناري در جيب داشته باشد، وارد شده بود و عمه هلناي بيچاره را به حدي آشفته كرده 

سنجاق سينه اي ... آن شب كه به سراغشان آمد، پشيزي به همراه نداشت. در خانه شان دعواي سختي به راه افتاده بود. را نبخشيد

سلي . تمام ساعات شب به حرف زدن نشسته بودند. دستخوش طوفاني عاطفي بيرون دويده بود. بود تا بتواند بيايد رو گرو گذاشته

ي ^*&س@#$ن$#*چيزي از روابط ج. كرد او براي اولين بار احساس كند، زندگي در بورتن چه بي تشويش است يبود كه كار

گاوها را درست بعد از  –يده بود كه در كشتزاري افتاده و مرده بود يك بار پيرمردي را د. از مشكالت اجتماعي –نمي دانست 

وقتي سلي كتاب ويليام ماريس را به او ( اما عمه هلنا هرگز دوست نداشت درباره چيزي بحث كند . تولد گوساله شان ديده بود

ابش در طبقه باال، از زندگي حرف مي مي نشستند، تا دمدم هاي صبح در اتاق خو). داد، مجبور بود با كاغذ قهوه اش جلدش كند 

خصوصي تأسيس كنند، و واقعاً هم  الكيتمي خواستند انجمني براي امحاي م. زدند، اينكه چطور مي خواهند جهان را اصالح كنند

دازه به اما چندي نگذشت كه او هم به همان ان -فكرهاي بكر، البته از سلي بود . نامه اي نوشته بودند، هرچند آن را نفرستادند

 .قبل از صبحانه ساعتي در رختخواب افالطون مي خواند؛ ماريس مي خواند؛ شلي مي خواند -هيجان آمد 
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در بورتن هميشه گلدان هاي شق و رق كوچك . مثالً كاري كه با گلها مي كرد. سلي حيرت آور بود، استعدادش، شخصيتش قدرت

انواع و اقسام گل هايي كه هيچ كس هرگز كنار هم  -مي چيد، كوكب  سلي بيرون مي رفت، ختمي. را سرتاسر ميز مي گذاشتند

وقتي آدم  –تأثيرش خارق العاده بود . سرشان را مي چيد و مي گذاشت روي آب در كاسه هاي بزرگ شناور شوند - نديده بود 

ثالً فراموش مي كرد ليفش را بردارد و يا م). البته به نظر عمه هلنا اين رفتار با گل ها ظالمانه بود ( غروب ها براي شام مي آمد 

 "اگر يكي از آقايان ديده بود چه؟  " –آن مستخدمه پير عبوس، الن آتكينز، راه مي رفت و غر مي زد . برهنه در راهرو مي دويد

 .پاپا مي گفت شلخته است. به راستي دود از سر آدم ها بلند مي كرد

بي هيچ . مثل احساس آدم به يك مرد نبود. وص، صداقت احساسش به سلي بودعجيب، حاال كه به گذشته نگاه مي كرد، خل چيز

از جانب او . چشم داشتي بود؛ و به عالوه، كيفيتي داشت كه فقط بين زنان امكان پذير بود، بين زناني كه تازه بالغ شده اند

از ازدواج ( ديد آنها را از هم جدا مي كرد بر مي آمد، دلشوره وقوع چيزي كه بي تر يمانيحمايتگرانه بود؛ از نوعي احساس هم پ

، كه سبب اين بلندنظري مي شد، اين احساس حمايتگري كه بيشتر از جانب او بود تا سلي، زيرا )هميشه چون فاجعه ياد مي كردند 

رخه سواري مي كرد؛ كارها را مي كرد؛ روي طارمي مهتابي دوچ تريندر آن روزها سلي كامالً بي پروا بود؛ از سر بي باكي احمقانه 

اما جاذبه اش، دست كم او را، مقهور مي كرد، طوري كه به ياد مي آورد در . خيلي مضحك –مضحك بود . سيگار برگ مي كشيد

! زير همين سقف است... استزير همين سقف  ": حمامش در طبقه باالي خانه ايستاده بود؛ سطل آب داغ به دست، و بلند مي گفت

" 

اما به ياد آورد كه از فرط . حتي نمي توانست پژواكي از احساس قديمش را باز يابد. رايش مطلقاً معنايي نداشتنداين كلمات ب نه،

سنجاق سرهايش را كه در آورد و روي ميز آرايش ( هيجان يخ مي كرد و در حالتي چون خلسه موهايش را درست مي كرد 

، با كالغ هاي سياهي كه در نور )يمي كم كم برايش زنده شدآن احساس قد يش،گذاشت و شروع كرد به درست كردن موها

من اگر  "صورتي غروب باال و پايين مي پريدند، و لباس مي پوشيد و پايين مي رفت، وقتي از سرسرا مي گذشت احساس مي كرد، 

ترديدي نداشت، به مي كرد،  احساسشاحساس اتللو، و  –احساسش اين بود  ". مي بايست اينك بميرم، سخت خوشبخت مي مردم

همان قوتي كه شكسپير مي خواست اتللو احساس كند، همه اش به اين دليل كه در پيراهني سفيد براي شام پايين مي آمد، به نزد 

 .سلي ستين
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مي شود باور كرد؟ اما به هر حال، همه نور، فروزان مي نمود، همچون پرنده يا بالني كوچك  –پيراهن تور صورتي پوشيده بود  او

هيچ ) و مگر جز عشق بود؟ ( اما وقتي آدم عاشق است . كه به درون پرواز كرده باشد، لحظه اي خود را به خاربني چسبانده باشد

. عمه هلنا بعد از شام به دنبال كارش مي رفت؛ پاپا روزنامه مي خواند. آدم هاي ديگر عجيب نيست ملكاچيز به اندازه بي اعتنايي 

پيتر والش ممكن بود آنجا باشد، و دوشيزه كامينگز پير، يوزف برايتكوف حتماً بود، چون هر تابستان مي آمد، مرد بيچاره، هفته ها 

خواند، اما در واقع با پيانو برامس مي زد و بي آن كه صداي خوشي داشته باشد مي  يو هفته ها و تظاهر مي كرد كه با او آلماني م

 .خواند

كنار شومينه كه مي نشست و با آن صداي زيبا كه هر چه را مي گفت، به نوازش مانند مي . همه پس زمينه اي براي سلي بود اينها

كرد كه يكي از كتاب هايش را به او قرض داده و بعد كتاب هرگز فراموش نمي ( كرد، با پاپا صحبت مي كرد كه بر خالف ميلش 

و  "! خجالت دارد آدم توي اتاق بنشيند ": كم كم جذب او شده بود، ناگهان مي گفت) بود  هرا خيس آب روي مهتابي پيدا كرد

او و سلي با . رف مي زدندپيتر والش و يوزف برايتكوف يكسره درباره واگنر ح. همه مي رفتند بيرون، به مهتابي و قدم مي زدند

. رسيد كه از كنار گلدان سنگي با گل هايش مي گذشتند تيبعد ناب ترين لحظه تمامي زندگي اش وق. فاصله پشت سر مي آمدند

بقيه ناپديد شدند؛ او آنجا با سلي تنها بود، و احساس ! انگار تمامي جهان زير و رو شد. سلي ايستاد؛ گلي چيد؛ لب هاي او را بوسيد

الماسي، چيزي بي نهايت ... كرد كه به او هديه اي داده شده، پيچيده در لفاف، و گفته شده كه فقط نگاهش دارد، به آن نگاه نكند

، آن را باز كرد، يا تأللؤش سوزان )از سر به ته مهتابي، از ته به سر( گرانبها، پيچيده در لفاف، كه همان طور كه راه مي رفتند 

 .كه يوزف پير و پيتر رو در رويشان شدند - ! احساس مذهبي بيرون آمد، مكاشفه،

 "ستاره هاي آسمان را مي شماري؟  ": گفت پيتر

 !تكان دهنده بود، وحشتناك بود! با صورت در تاريكي به ديواري از سنگ خارا خورده باشد انگار

به خاطر خودش، فقط احساس مي كرد كه سلي همين حااليش هم آزار ديده، با او بدرفتاري شده؛ خصومت پيتر را احساس مي  نه

 –همه اينها را ديد، همان طور كه آدم در برق آذرخش منظره اي را مي بيند . كرد؛ حسادتش؛ عزمش براي رخنه در مصاحبت آنان

يوزف پير را واداشت . خنديد. با دلبري تمام او را مغلوب ناشده به در برد! ) كرده بودكه هيچ وقت اين همه ستايشش ن( و سلي 

 .نام ستارگان را شنيد. گوش داد: آنجا ايستاد. نام ستارگان را برايش بگويد كه دوست داشت با جديت تمام اين كار را بكند
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 .ي لحظه سعادت او را خواهد گسست، تلخ خواهد كردانگار تمام مدت مي دانست كه چيز "! واي از اين وحشت": خود گفت با

هميشه وقتي به ياد او مي افتاد به ياد بگومگوهايشان بر سر چيزي مي افتاد . اين حال بعدها چه اندازه مديون پيتر والش شده بود با

 :كلماتي را مديون او بود. چون سخت مي خواست كه حسن نظر پيتر را جلب كند، شايد –

فالن كتاب احساساتي . هر روز زندگي اش با اين كلمات شروع مي شد؛ انگار او محافظتش مي كرد "متمدنانه  "، "احساساتي  "

از خودش . ، شايد خودش هم كه به گذشته ها فكر مي كرد چنين بود"احساساتي  ". بود؛ فالن نگرش به زندگي احساساتي بود

 ؟پرسيد وقتي برگردد چه فكري خواهد كرد

ير شده است؟ همين را مي گويد، يا وقتي برگشت، مي بيند كه پيتر دارد پيش خود مي گويد كالريسا پيرتر شده است؟ او پ اينك

 .درست هم بود، از زمان بيماري تقريباً همه موهايش سفيد شده بود

يال بود، به چنگال هاي سينه اش را كه روي ميز مي گذاشت، دچار انقباضي ناگهاني شد، انگار همان وقت كه در فكر و خ سنجاق

ماه ها و ماه ها هنوز . تازه وارد پنجاه و دو سالگي شده بود. هنوز پير نشده بود. سرد فرصت داده بود تا محكم در بدنش فرو روند

 به سمت ميز آرايش كه مي رفت( همه شان بيش و كم كامل مانده بودند و كالريسا ! ژوئن، ژوئيه، اوت. دست نخورده مانده بودند

اين لحظه صبحگاه ژوئن كه تمامي  –، انگار بخواهد قطره فرو چكان را بگيرد، به ميان لحظه شيرجه زد، ميخكوبش كرد، همانجا )

آن ( را، و تمامي شيشه هاي روي آن را از نو ديد، تمامي خود را  آرايشصبح هاي ديگر بر آن سنگيني مي كردند، آينه را، ميز 

در يك نقطه جمع كرد، چهره ظريف و گلرنگ زني را ديد كه همان شب مي خواست مهماني بدهد؛ )  هنگام كه در آينه نگاه كرد

 .چهره كالريسا دلوي؛ جهره خودش

وقتي در آينه نگاه مي كرد لب ها را به هم مي ! ميليون بار صورت خود را ديده بود و هميشه با همين انقباض نامحسوس چند

اين خود او بود وقتي تالشي، فراخواني او را برمي . تيز؛ مثل تير؛ قاطع - خود او بود. ز شودبراي اين بود كه صورتش تي. فشرد

فقط خودش مي دانست كه چه متفاوت است، چه ناهمساز و براي ارائه . به سوي هم مي كشاند اانگيخت تا خودش باشد، اجزائش ر

ك زن كه در اتاق پذيرايي خانه اش مي نشست و نقطه يك الماس، ي. به جهان اين گونه، فقط در يك مركز، جمع آمده است

تنهايان كه به سويش بيايند، شايد؛ به جوان  برايملتقايي مي ساخت، تأللؤي در برخي زندگي هاي مالل آور، بي شك؛ پناهگاهي 

ي جنبه هاي ديگرش هايي كمك كرده بود كه قدردانش بودند، كوشيده بود كه هميشه بر يك منوال باشد؛ هرگز نشانه اي از تمام
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سرانجام كه (  هخطاها، حسادت ها، غرورها، بدگماني ها، مثل اين ليدي بروتن كه به ناهار دعوتش نكرده بود؛ ك –بروز ندهد 

 خوب، لباسش كجاست؟! چه بي شرمانه: با خود گفت) موهايش را شانه مي زد 

. ه آرامي لباس سبز را بيرون آورد و آن را به سوي پنجره بردكالريسا دست در نرما فرو برد، ب. شبش در گنجه آويزان بود لباس

در مهماني سفارت احساس كرده بود كه وسط چين هاي باالي لباس جر . كسي پا روي دامنش گذاشته بود. پاره اش كرده بود

خدمتكارانش خيلي . رفويش مي كرد. سبزي اش زير نور مصنوعي مي درخشيد، اما حاال در آفتاب رنگ باخته بود. خورده است

اسمش چه بود، بله، انگشتانه اش را مي برد به اتاق  -قرقره هاي نخ ابريشم، قيچي، . امشب آن رامي پوشيد. گرفتار بودند

 .راه باشد بهپذيرايي، چون بايست چيزي مي نوشت و سركشي مي كرد كه همه چيز در مجموع رو 

كل الماس گون را جمع آورد، كه همين يك نفر، چه عجيب كه خانم خانه در پاگرد كرد، با خود گفت، چه عجيب، و آن ش مكثي

صداهاي ضعيفي مارپيچ از چاه پله ها باال مي آمد؛ غيژ ! دقيقاً آن لحظه، دقيقاً آن حال و هواي خانه اش را چه خوب مي شناسد

ايي كه در زيرزمين پيامي را تكرار مي كه وقتي در خانه باز مي شد به درون مي آمد؛ صد ازمين شور؛ تپ تپ؛ تق تق؛ سر و صد

 .همه چيز براي مهماني بود. كرد؛ جرينگ ظرف هاي نقره روي سيني نقره هاي برق انداخته براي مهماني

و لوسي، سيني بر دستان دراز كرده، وارد اتاق پذيرايي شد، شمعدانهاي عظيم را روي پيش بخاري گذاشت، صندوقچه نقره در ( 

مي آمدند؛ مي ايستادند؛ با آهنگ پركرشمه اي كه او مي توانست تقليد كند . ال را به سمت ساعت چرخاندوسط، دلفين كريست

بانوي نقره، كتان، چيني، زيرا خورشيد، نقره ها، درهاي از ... همه، خانم او دلرباترين بود مياناز . حرف مي زدند، خانم ها و آقايان

اقوي پاكت بازكن را روي ميز منبت كاري مي گذاشت، سبب شدند احساس كند پاشنه درآمده، كارگران رامپلمير، وقتي چ

! نانوايي، در كيترم، اولين محل كارش گفت، بنگريد رخيره در شيشه، خطاب به دوستان قديمي اش د. دستاوردي حاصل شده است

 . )او ليدي آنجال بود، در ركاب شاهدخت مري، كه خانم دلوي وارد شد

اوه، قبل از آخرش مجبور شدند  ": گفت "نمايش ديشب چطور بود؟  "لفين كريستال را كه صاف مي كرد، د "راستي، ": گفت

 ": خانم دلوي گفت ". براي همين نمي دانند آخرش چه شد ": گفت "! بايست ساعت ده برمي گشتند ": گفت "! بيايند بيرون

واقعاً كه چه  ": گفت. ) جازه مي گرفتند مي توانستند بيشتر بيرون بماننداگر از او ا رانشآخر خدمتكا(  ". واقعاً كه چه بد بياري اي

 :و كوسن كهنه گر را از وسط كاناپه برداشت و در دست لوسي گذاشت و به ماليمت هولش داد، و فرياد زد "! حيف
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 "! از اينجا ببرش! سالم مرا برسان و اين را بده به خانم واكر ": فرياد زد "! ببرش "

كنار در اتاق پذيرايي ايستاد، كوسن به دست و با خجالت زياد، با گونه هايي كه كمي گل انداخته بود، گفت نمي تواند  لوسي و

 كمك كند و لباس را رفو كند؟

 .دلوي گفت كه آخر خود او همين طوري هم كلي كار دارد، آن قدر كار دارد كه ديگر به اين يكي نرسد خانم

با لباس روي زانو، قيچي اش، قرقره ( و پشت هم گفت ممنون، ممنون  "ال ممنون لوسي، خيلي ممنون، به هر ح ": دلوي گفت خانم

، پشت هم گفت، ممنون، ممنون، به نشان احساس امتنان در برابر خدمتكارانش كه كمكش مي كردند )هايش روي كاناپه نشست

كجايش پاره  –خوب حاال اين لباس . انش دوستش داشتندخدمتكار. مهربان، نيكدل ،چنين باشد، آن چيزي باشد كه مي خواست

اين يكي از لباس هاي محبوبش بود، از لباس هاي سلي پاركر، تقريباً آخرين لباسي . شده بود؟ حاال بايست سوزنش را نخ مي كرد

گفت، اگر فرصتي پيدا كنم  كرد، و كالريسا با خود ميكه او دوخته بود، حيف آخر سلي حاال بازنشسته شده بود، در ايلينگ زندگي 

آخر، با خود گفت، براي خودش شخصيتي بود، هنرمندي . مي روم به ايلينگ به ديدن او) اما هرگز ديگر فرصتي دست نمي داد ( 

شد آنها را در  مي. به ياد بعضي چيزهايش افتاد كه كمي غير عادي بودند؛ اما لباس هايش هرگز عجيب و غريب نبودند. واقعي

 .در هتفيلد آنها را پوشيده بود، در كاخ باكينگهام. پوشيد؛ در كاخ باكينگهامهتفيلد 

كه نخ ابريشم را در مكث ماليمش به دنبال مي كشيد، چين هاي سبز را كه جمع مي آورد و به سبكي تمام به سجاف كمر  سوزنش

واج اين چنين جمع مي آيند، تعادل از در يك روز تابستاني نيز ام. متصل مي كرد، سكوت وجودش را گرفت، آرامش، رضايت

همه  ": و فرو مي ريزند و تمام جهان انگار پرطمطراق تر و پرطمطراق تر مي گويد ددست مي دهند و فرو مي ريزند؛ جمع مي آين

دل مي گويد . تا اينكه حتي دل در تن كه در آفتاب بر ساحل آرميده است هم مي گويد همه اش همين است "اش همين است، 

اندوه ها آه مي كشد و از سر مي گيرد،  تماميدل مي گويد ديگر مهراس، بارش را به دريايي مي دهد كه يكجا براي . ديگر مهراس

شكستن موج، صداي پارس سگ ! راه مي افتد، جمع مي آورد، مي گذارد كه فرو بريزد، و تن فقط به زنبور گذران گوش مي سپرد

 .مي كند كه در دوردست پارس مي كند و پارس

 .گوش داد؛ برانگيخته "! واويال، زنگ در ": سوزن را متوقف كرد و فرياد زد كالريسا

لوسي را با مالطفت كنار مي زد و از پله ها به سرعت تمام  ". خانم دلوي مرا خواهند پذيرفت ": جاافتاده در سرسرا مي گفت مرد
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 ". بعد از پنج سال در هندوستان، كالريسا مرا خواهد پذيرفت. اهد پذيرفتمرا خو. بله، بله، بله ": باال مي دويد، زير لب مي گفت

با خود گفت كه سرزده آمدن ساعت (  " –يعني چي  –يعني چه كسي  ": دلوي، صداي پا را كه بر پله ها شنيد، از خود پرسيد خانم

است لباسش را پنهان كند، همچون باكره اي خو. صداي دستي را روي در شنيد. ) يازده صبح روزي كه مهماني داشت وقيحانه است

بس كه از ديدنش غافلگير ! يك لحظه نامش را به ياد نياورد –در باز شد و . برنزي لغزيد يرهدستگ. كه حريمش را پاس مي دارد

آمده  شده بود، خوشحال شده بود، خجالت زده شده بود، بس كه يكه خورده بود كه در اين صبح پيتر والش بي خبر به ديدنش

 . )نامه اش را نخوانده بود! ( باشد

وقتي مي نشست، با . هر دو دستش را گرفت؛ هر دو دستش را بوسيد "حالت چطور است؟  ": والش، كه عمالً مي لرزيد گفت پيتر

كند،  با خود گفت دارد نگاهم مي. با خود گفت كه اين را به او نخواهد گفت، آخر پيرتر شده بود. خود گفت پيرتر شده است

دست در جيب برد، چاقوي جيبي بزرگي را در آورد و تيغه اش را تا نيمه . بود سيدهناگهان معذب شد، هرچند دستانش را بو

 .بيرون كشيد

درست مثل قديم ها؛ همان حالت عجيب؛ همان كت و شلوار چارخانه، صورتش كمي يكبري شده، كمي : در دل گفت كالريسا

 .اهرش كه خيلي خوب است، و درست مثل سابقالغرتر، خشك تر شايد، اما ظ

 .با خود گفت همان كاري كه از او انتظار مي رود. پيتر چاقويش را در آورده بود "! چه نعمتي كه دوباره مي بينمت ": زد فرياد

 چاردياوضاع چطور است ، همه خوبند ؟ ر نكهيبرود ، و ا روني؛ بالفاصله مجبور است از لندن ب دهيبه شهر رس شبيكه تازه د گفت

 ؟ زابتي؟ ال

 ؟ ستيچ گريد نهايا: را به طرف لباس سبز او گرفت و گفت  شيچاقو

 . كنديمن را مالمت م شهياست ، آن وقت هم دهيآراسته لباس پوش يليبا خود گفت ، خ سايكالر

كه من در  ي، تمام مدت كنديمعمول لباسش را رفو م ، طبق كنديلباسش را رفو م نجايوالش با خود گفت ، نشسته است ا تريپ

تا مجلس و  دهيدوي؛ با خود گفت ، م رفتهيم ي؛ عاطل و باطل ؛ مهمان كردهي، لباسش را رفو م نجايهندوستان بوده ام نشسته بوده ا

 يبرا ايدر دن زيچ چيگفت ، آخر هبرافروخته تر و برافروخته تر شد ، آشفته تر و آشفته تر ، در دل  وكارها ،  نيو از ا گشتهيبر م

 نيبا خود گفت ، هم.  نينازن چارديمحافظه كار ، مثل ر ي؛ و داشتن شوهر استي؛ و س ستياز ازدواج ن انبارترياز زن ها ز يبعض
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 .بست  يقت يرا با صدا شيطور است ، و چاقو نيطور است ، هم

 . تهيرفته كم چاردير. خوب است  يليحالش خ چاردير: گفت  سايكالر

 دارند ؟ يندارد كار لباسش را تمام كند ، چون امشب مهمان ياش را باز كرد ، و گفت ، اشكال يچيق و

 يستيكه تو دعوت ن:  گفت

 !من  زيعز تريپ:  گفت

ها ؛ همه  يلذت بخش بود ، نقره ها ، صندل زيدر واقع همه چ! من  زيعز تريحرف از دهان او چه لذتبخش بود ، پ نيا دنيشن اما

 !لذت بخش بود  زيچ

 ؟ كندياش دعوتش نم يكه چرا به مهمان ديپرس

 مينتوانستم تصم چوقتيكه چرا ه ديآ يم ادميحاال !  كنديكامال سحر م!  كندي، آدم را سحر م گريبا خود گفت ، خوب د سايكالر

 گرفتم ، آن تابستان وحشتناك با او ازدواج نكنم ؟ مي، و چرا تصم دي، و از خود پرس رميبگ

 .لباسش بر هم گذاشت  يو دستانش را رو!  يشد كه امروز صبح آمد ياما چه عال: زد  اديفر

 ؟ زدنديدر بورتن پرده ها چطور بال بال م ديآ يم ادتي:  گفت

 ي؛ كه مرده بود ؛ و او برا خورديو تنها صبحانه مبا پدر ا يمعذب تيآمد كه با چه وضع ادشيو به . هست  ادميبله : گفت  تريپ

 ني، جاست ساي، پدر كالر يكج خلق سست را رمردينداشت ، پ ريپ يِبا پِر يخوب انهياما خودش هرگز م. ننوشته بود  يزيچ سايكالر

 . يپِر

 .ام با پدرت بهتر بود  انهيكاش م ميگوياغلب م:  گفت

 يطور نيكه ا رديآمد ؛ و كم مانده بود زبانش را گاز بگ يكه ، از دوستانمان خوشش نم يوقت از كسان چياما او ه: گفت  سايكالر

 .كرده كه خواستگار او بوده است  يادآوري تريبه پ

 تماشا يكه از مهتاب يدر دل گفت ، البته كه بودم ؛ در دل گفت ، دلم هم شكست ؛ و اندوه بر او غلبه كرد ، كه همچون ماه تريپ

نكرده  يوقت به اندازه آن زمان احساس بدبخت چيدر دل گفت تا به امروز ه. ترسناك از نور روز فروشده  ييبايبرآمد ، با ز يكنيم

آنجا بر . ؛ دست دراز كرد ، بلند كرد ؛ انداخت  ديسر سايبه طرف كالر ينشسته باشد كم يمهتاب يهم رو قعام ، و انگار كه در وا
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 .نشسته بود ، در مهتاب  يانگار او هم كنارش در مهتاب. د ، آن ماه فراز سرشان معلق بو

 . روميروزها اصال به آنجا نم نيمن ا. حاال هربرت آنجاست :  گفت

حال چون  نينشده دچار مالل شده است ، و با ا چيكه ه شوديكم كم شرمنده م يكيمهتاب  ريز يدرست همانطور كه در مهتاب بعد

،  كنديرا جا به جا م شيپا كي نيحرف بزند ، ا خواهدي، و نم كنديحركت ، با اندوه به ماه نگاه م ي، كامال ب ندينشيساكت م يگريد

 نيوالش هم حاال هم تري، پ ديگوينم چي، اما ه جنبانديرا م ي، برگ شوديم زيم هيپا يرو يطومار آهن جه، متو كنديرا صاف م شيگلو

كند رنج  ي؟ چرا كار اورديب اديوادارش كند دوباره به  ديطور به گذشته رفت ؟ چرا با نيا ديدر دل گفت آخر چرا با. كار را كرد 

 ؟ چرا ؟ بودشده  يآن عذاب دوزخ هيما شيكه برا يببرد وقت

را  شيگلو يها چهيكه قلبش را منقبض كرده بود ، ماه يهست ؟ متاثر از فشار احساس ادتيرا  اچهيدر: ناگهان گفت  سايكالر

اردكها پرتاب  يپدر و مادر كه نان برا نيبود ب يآخر كودك.  اچهيدر: كه گفت  يرا منقبض كرده بود وقت شيبود ، و لبها خشكانده

 شديم كشانيبودند ، همانطور كه نزد ستادهيا اچهيآمد كه كنار در يبالغ كه به نزد پدر و مادرش م دبو يحال زن ني، و در ع كرديم

كامل ، كه  يزندگ كي،  شديم يزندگ كيكل  نكهيتا ا شديه بود ، در دستانش بزرگتر و بزرگتر ماش را در دستانش گرفت يزندگ

چه ؟ امروز صبح  يو از آن چه ساخته بود ؟ به راست!  نيا! است آنچه من از آن ساخته ام  نيا:  گفتيو م گذاشتيم نيكنارشان زم

 ؟ كردينشسته بود دوخت و دوز م تريكه آنجا با پ

؛ اشك آلود بر او  دي، مردد به او رس كرديوالش نگاه كرد ؛ نگاهش ، كه از خالل آن همه زمان و آن همه احساس عبور م تريبه پ و

.  روديو پر پر زنان م زديخيو بر م ديسا يم يبر شاخه ا يكه لحظه ا ينشست ؛ و برخاست و پر پر زنان رفت ؛ همچون پرنده ا

 .فقط چشمانش را خشك كرد 

دلش .  داديكه به وقت بر آمدن سخت آزارش م ديكشيرا به سطح بر م يزيچ سايكالر ييبله ، بله ، بله گو: گفت . بله :  گفت تريپ

 يسنش تازه كم. وجه  چيبود ؛ به ه دهينرس انياش به پا ينشده بود ؛ زندگ ريآخر پ! بس است ! بزند بس است  اديفر خواستيم

اما ، در دل گفت .  ديرا به او بگو زيرك و پوست كنده همه چ خواستينه ؟ دلش م اي ميگفت به او بگو دبا خو. از پنجاه گذشته بود 

و آن وقت .  ديرسيبه نظر م يمعمول نشستيم ساياگر كنار كالر يزياش ؛ د يچيسرد است ؛ مشغول دوخت و دوز ، با ق يادي، ز

نداشت ؛ شكست  يبله ، البته ، شك. اش هست  ييدلُوِ ي؛ در معنا تسهم ه ني، كه ، در دل گفت ، هم نديبيمرا شكست خورده م
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 يصندل هيو شمعدانها ، رو نيآن ، دلف يپاكت باز كن كار گذاشته رو ي، چاقو يمنبت كار زي، م نهايبا همه ا سهيخورده بود ، در مقا

 چاردي؛ كار ر زارميب ايقضا نياز نخوت كل ا در دل گفت چقدر! ، شكست خورده بود  يمتيق يميمĤب قد يسيانگل يها و گراوورها

خم  ي، اما وقت شتريب يوارد شد ، با نقره ها ، نقره ها يلوس نجايدر ا( با او ازدواج كرده بود  ساي؛ هر چند كالر ساياست ، نه كالر

 زيمن ، و بالفاصله انگار همه چ و در دل گفت ،. ) است  ليو شك كيدر دل گفت ، چه جذاب ، بار تريبگذارد ، پ نييشد تا آنها را پا

و با ! عاشقانه ؛ كار ، كار ، كار  ي؛ ماجراها جيبر يها ؛ دوره ها يي؛ دعواها ؛ ماجراجو هاي؛ سفرها ؛ سواركار ديتاب رونياز وجودش ب

گذشته  لسا يس نيحاضر بود قسم بخورد ا ساياش را كه كالر يميقد يدسته شاخ يرا در آورد ؛ چاقو شيآب تاب تمام چاقو

 .همراهش بوده است ، و در آن مشت فشرد 

، چنان كه  ارياست تمام ع يوراج ابله نكهيمغز ؛ ا يكند ؛ ته يسبكسر شهياست ؛ هم يبيبا خود گفت ، چه عادت غر سايكالر

 يكه نگهبانانش به خواب رفته و او را ب يياما ، در دل گفت ، من هم ، و سوزنش را برداشت ، همچون شهبانو.  كردياحساس م

و او را كه  ديايبتواند به درون ب يكه هر كس يطور) خورده بود ، آشفته شده بود  كهيدار كامال يد نياز ا. ( حفاظ رها كرده باشند 

را كه دوست  ييزهايفرا خواند ؛ چ شيخو ياريبه  كرديرا كه م يياست تماشا كند ، كارها دهيتمشك آرم يزخم بوته ها ريز

و  ندي، همه را فرا خواند كه به گردش فراهم آ شناختينم نحاال چندا تري؛ خالصه خودش را ، كه پ زابتيداشت ؛ شوهرش ؛ ال

 .دشمن را پس برانند 

طرف و آن  ني، سر به ا كوبنديم نياز آغاز نبرد كه اسب ها سم بر زم شيطور است پ ني؟ هم يخوب ، چه كارها كرده ا:  گفت

رنگ ،  يهم ، نشسته كنار هم بر كاناپه آب سايوالش و كالر تريپ.  خمدي؛ گردنشان م تابديم گاهشاني؛ نور بر ته تكاننديطرف م

گوناگون  يرا از جناح ها زهايانواع و اقسام چ. قرار و در تب و تاب بود  يدر درونش ب تريپ يقوا. را به مبارزه خواندند  گريكدي

چطور عاشق شده  نكهي؛ ا دانستيدرباره اش نم چيه سايها ؛ دوران كارش در آكسفورد ؛ ازدواجش ، كه كالر ني؛ تحس فراهم آورد

 .است ؛ و در مجموع كارش را خوب انجام داده است 

احساس  نيآوردند و او را دستخوش ا يم ورشيسو و آن سو  نيكه حال به ا شيو دلگرم از تجمع قوا! هزار تا كار : زد  اديفر

 .برد  يشانيبه شتاب در حركت است ، دستها را به پ دشانيدينم گريكه د ييكه در هوا بر دوش آدمها كردنديترسناك م

 .او حبس كرد  نهيكامال شق و رق نشست ؛ نفس را در س سايكالر
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كه  يگرفته است ، همانطور يجا ييبر بلندا يكيكه در تار يمن عاشق شده ام ، البته نه خطاب به او ، كه خطاب به كس:  گفت

 .گذاشت  يكيچمن ها در تار يتاج گل را رو دياو را لمس كرد اما با توانينم

 . نديآن را بب خواهديهر جور كه م توانستيم سايو كم خشك به كالر شيب يعاشق ، و حاال با لحن: كرد  تكرار

چشمانش به سرعت ! است  دهيكوچكش به كام كش ونيآن پاپ سن و سال با نياو را در ا واليعجبا كه آن ه! عاشق : گفت  سايكالر

اما ته دلش ، به هر حال ، ! بر گردن او نمانده است ؛ دستانش سرخ اند ؛ و شش ماه از من بزرگتر است  يبرق ثبت كرد كه گوشت

 .، عاشق شده است  ديديحال را در او م نيا.  ستآن را احساس كرد ؛ عاشق شده ا

؛  شي، به پ شي، به پ شيبه پ ديگويكه م ي؛ رود اندازديرا به خاك م فيحر انيرسخت كه همواره لشكرس يآن خودپرست اما

سر سخت رنگ  يخودپرست ني؛ ا شي، به پ شينباشد ؛ و باز به پ مانيرو شيپ يگونه هدف چيكه ممكن است ه كنديگرچه اذعان م

نخ  يبر دامن نشسته بود ، و سوزنش را به دست گرفته بود كه انتها راهنيآنجا پ كهكرد كه همانطور  يبه رخسارش دواند ؛ كار

نه ! عاشق شده بود . درخشان  يگلگون ، با چشمها اريجوان برسد ، بس اري، به نظر بس ديلرزيم يسبز را به دنبال داشت ، و كم

 .جوان تر البته  يعاشق زن. عاشق او 

 هست ؟ يخوب ، ك:  ديپرس

 .نشاند  انشانيآورد و م نيياز باال پا ستيمجسمه را با نيا حاال

 .است در ارتش هندوستان  يمتاسفانه شوهر دارد ، زن سرگرد:  گفت

 .لبخند زد  بيطنز آلود و غر ي، با مالحت داديقرار م سايشكل مضحك در برابر كالر نيهمانطور كه او را به ا و

 . )، عاشق شد است  نهايدر دل گفت ، با همه ا سايكالر( 

درباره طالق  ميبا وكال نجايپسر ؛ و من هم آمده ام ا كيدختر و  كيدو تا بچه كوچك دارد ؛ : معقول ادامه داد  اريبس يلحن با

 .مشورت كنم 

به نظرش  گذشتيو هر لحظه كه م! اند  نيبفرما ، هم!  سايبا آنها بكن ، كالر يخواست يهر كار! اند  نيبا خود گفت ، بفرما ، هم و

، دوست  كندينگاهشان م سايو دو فرزند خردسالش ، همانطور كه كالر) او  يِزيد( كه همسر سرگرد ارتش هندوستان  ديرسيم

آنجا در  بيدلفر ينور تابانده باشد و درخت يدر بشقاب يخاكستر ي، انگار كه بر گلوله ا شونديتر م يتر و دوست داشتن يداشتن
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،  كرديدركش نم سايكس به اندازه كالر چيه ييآخر از جنبه ها. ( باشد  دهيبال انناشياُنس م يايخنك آغشته به نمك در يهوا

 . انشانيانس درخشان م)  ديفهمياحساسش را نم

؛ آن زن ، همسر سرگرد ارتش هندوستان ، را با سه ضربه  كنديم شي، اغوا كندياش را م يدر دل گفت كه آن زن چاپلوس سايكالر

كرده بودند ؛  رونشيخورده بود ؛ اول كه از آكسفورد ب بيهمانطور فر ترياش پ يتمام زندگ!  يچه حماقت!  فيچه ح. چاقو ساخت 

سرگرد ، شكر كه حاضر نشده بود با او ازدواج  كيعازم هندوستان ازدواج كرده بود ؛ و حال زن  يبعد كه با ان دختر مسافر كشت

 .، عاشق شده بود  نشينازن ترياش ، پ يميهمه عاشق شده بود ؛ دوست قد نياما با ا! كند 

و مشاورها ،  يدعاو ي، وكال نكلنيل ياز كانون وكال يتليهوپر و گر اني؟ گفت ، خوب آقا يچه كن يخواهيخوب ، م:  ديپرس

 . كرديرا كوتاه م شياش ناخن ها يبيج يو واقعا داشت با چاقو. خودشان عهده دار كارها خواهند بود 

نا متعارف بودن احمقانه اش ،  نيهم! خدا ، آن چاقو را كنار بگذار  يزد محض رضا اديدر دل فر يمهار نشدن يا يقرار يب با

آزارش داده بود ، و حاال  شهي، هم داديدارد ، آزارش م يچه احساس يگرينداشت كه د يريتصو نياصال كوچكتر نكهيضعفش ؛ ا

 !سن و سال ، چه احمقانه  نيهم با ا

در برابر چه قرار گرفته  دانمي، با خود گفت ، م ديكشيكه م شي؛ انگشت بر سر تاسر لبه چاقو دانميفت ، همه اش را مبا خود گ تريپ

كه ناگهان  يمهار نشدن يروي، با آن ن يناباور تينشان خواهم داد ، و بعد ، در نها ساي؛ اما به كالر شانيو باق يو دلو سايام ، كالر

كرد ؛ اشك از  هي، نشسته بر كاناپه گر يشرم نيكوچكتر يكرد ؛ ب هيافتاد ؛ گر هي، به هوا پرتابش كردند ، به گر پرتابش كردند

 . ختيريچشمانش فرو م

بود ، عمال صورت خود را بر صورت  دهيبود ، بوس دهيخود كش يبه جلو خم شده بود ، دست او را گرفته بود ، او را به سو سايكالر و

را  ييآخته نقره تابِ همچون علف پامپاس در تندباد استوا يبتواند شاهپركها سايكالر نكهياز ا شيس كرده بود پاحسا سايگالر

را نوازش  شيهنوز دست او را در دست داشت ، زانوها سايدهد ، و باد كه فروكش كرد ، كالر ياش جا نهيآورد و در س نييپا

ضربه به ذهنش خطور كرد ، اگر با او ازدواج كرده  كيدر  زيسبكبال ، همه چ تريراحت با پ تي، و عقب كه نشست ، به غا كرديم

 !تمام روز از آن من بود  يشادمان نيبودم ، ا

، تنها از برج باال رفته بود و آنها را تنها گذاشته  كيشده بود و تختخواب بار دهيمالفه محكم كش. تمام شده بود  شيبرا زيچ همه
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النه پرندگان ، چشم انداز چه  يايو بقا ختهيفرو ر يغبار گچ ها انيدر بسته شده بود ، و آنجا ، در م.  ننديبود در آفتاب تمشك بچ

زد ،  ادي، و فر) به خاطر آورد  تيآن بار را بر فراز تپه ل(  دنديرسيبود ، و صداها نازك و سرد به گوش م دهيدور به نظر رس

بروتن دوباره  يديناهار با ل.  كنديدراز م يكيبه استمداد در تار يو دست پردياز جا م كه در شب يهمچون خفته ا!  چاردي، ر چاردير

 .ابد تنها مانده ام  ي، در دل گفت ، برا گذاشتيزانو بر هم م يرا كه رو انشمن رفته است ؛ دست يب. آمد  ادشيبه 

مسلط و خشك و وانهاده .  تكانديرا م يد ، دستمالبو ستادهيوالش بلند شده بود و به طرف پنجره رفته بود و پشت به او ا تريپ

در دل گفت  زهيبه حكم غر سايكالر.  كرديم نيباالتر برده بود ؛ داشت محكم ف ينازك شانه اش كتش را كم ي، استخوانها نموديم

 جانيه اريكه بس يشيپنج پرده نما ييشده ؛ و بعد ، لحظه بعد ، گو ييايدر ياز همان جا عازم سفر تريپ يي، مرا با خود ببر ، تو گو

كرده بود ، و حاال  يزندگ تريباشد ، با پ ختهيباشد و گر ستهيدر آنها ز يو تكان دهنده بوده حال تمام شده باشد و او عمر زيانگ

 .تمام شده بود 

تا  شودي، و بلند م شيرااپ ني، دستكشش ، دورب شي، ردا كنديرا جمع و جور م شيزهايكه چ يوقت حركت بود ، و همچون زن حاال

 .رفت  تريبرود ، از كاناپه بلند شد و به نزد پ ابانياز تماشاخانه به خ

قدرت را  نياست كه او هنوز ا بيآمد ، در دل گفت كه چقدر غر يكنان و خش خش كنان م نگيجر نگيكه او جر ي، وقت تريپ و

 . ديبر آ يدر آسمان تابستان يبود ، در بورتن در مهتاب زاريهمه از آن ب نيكند كه ماه ، كه ا يدارد ، كه كار

 ، چاردي؟ ر سايكالر ي، خوشبخت نميبگو بب: را گرفت و گفت  شيها شانه

 .باز شد  در

 .من  زابتيهم ال نيا: متظاهرانه ، گفت  ديزده ، شا جاني، ه سايكالر

 .خوشوقتم : آمد گفت  يكه م شيپ زابتيال

مالحظه ،  ياعتنا ، ب ي، ب يجوان ، قو يمرد ييانداخت ، گو نيطن انشانيخارق العاده م يبا قوت زديرا م ميبن كه ضربه ن نگيب يصدا

 . داديطرف و آن طرف تاب م نيدمبل ها را به ا

 يب.  سايخداحافظ كالر: گفت  رفتيكه م زابتيچپاند ، به سرعت به طرف ال بشيدستمالش را در ج!  زابتيسالم ال: زد  اديفر تريپ

 .و در سرسرا را باز كرد  ديدو نييآنكه به او نگاه كند ، به سرعت از اتاق خارج شد ، از پله ها پا
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ناچار شد ! نرود  ادتيمن امشب  يمهمان! من  يمهمان: زد  اديفر!  تريپ!  تريپ: زد  اديبه دنبالش به پاگرد رفت و فر سايكالر

 اديكه فر شي، صدا زدنديساعتها كه زنگ م يتمام يو صدا رونيمقهور آمدشد بخانه باال ببرد ، و  رونيب ياهويرا در ه شيصدا

 . بستيوالش در را م تريكه پ يوقت ديدور به گوش رس اريو لرزان و بس فيضع! نرود  ادتيمن امشب  يمهمان:  زديم

 98صفحه  انيپا تا

حرف  نيآهنگ ينرود ، با خودش به لحن ادتيمن  ينرود ، مهمان ادتيمن  ي، گفت مهمان گذاشتيكه پا م ابانيوالش به خ تريپ

در دل . )  شديدر هوا محو م يسرب يحلقه ها. (  زديضربه م ميبن كه ن گيو قاطع ب حيصر يصدا ، صدا اني، هماهنگ با جر زديم

بخواهد او را مالمت كند  نكهي؟ نه ا دهديمها را  يمهمان نيبا خود گفت ، چرا ا.  سايكالر يها يهمانها ، م يمهمان نيگفت ، امان از ا

 توانستينفر در جهان م كيفقط .  Ĥمديرا كه به طرفش م يدر جادكمه ا يخكيو گل م يمرد با كُت دم چلچله ا كيآدمك  نيا اي

كارخانه  شگاهينما يقد شهيدر ش رشيخوش اقبال ، خود او بود ، كه تصو دنفر ، آن مر كيو آن . چنان باشد كه او بود ، عاشق 

دو برابر  يا هيوبا ؛ ناح وعيهندوستان را پشت سر داشت ؛ دشتها ؛ كوهها ؛ ش يتمام. افتاده بود  ايكتوريو ابانيدر خ يخودروساز

با خود . اش عاشق شده بود  يبار در زندگ نياول يبراوالش كه حال واقعا  تريگرفته بود ، او ، پ ييكه به تنها يماتي؛ تصم رلنديا

شده است ،  يهم احساسات يمعركه ، ظن برد كه عالوه بر آن اندك يها لياتومب يشده ؛ و مشغول تماشا يجد ساي، كالرگفت 

اختراع كرده بود  يشيخود خ هيداشت ؛ در ناح يكيبروند ؟ آخر استعداد مكان نيبنز تريبا چند ل لومتريبا سرعت چند ك توانستنديم

 نهاياز ا سايحاضر نبودند از آنها استفاده كنند ، كه كالر يغربت ي، اما كارگرها اورنديب يدست ي، سفارش داده بود از انگلستان گار

 . دانستينم چيه

هم  زابتيو ال. بود  ي؟ تصنع زابتيهم ال نيا:  ديچرا آدم فقط نگو. آزرده اش كرده بود  نيا! من  زابتيهم ال نيا: كه گفت  آنطور

. بود  ميو ن ازدهي؛ هنوز زود بود ؛ تازه  مي؛ زنگ ن لرزاندياطرافش را م يهوا مياشات غرش عظارتع نيهنوز آخر. (  امديخوشش ن

 ي، حت شهيهم. بود  سايدر وجود كالر يا يسرد شهيبا خودش گفت هم. آمد  ي؛ از آنها خوشش م كرديم ركآخر جوانها را د) 

 شهيو كم با مالل كه به اعماق ش شيشده بود و ب ليبه متعارف بودن تبد يانساليخجول داشت ، كه در م يكه دختر بود ، حالت يزمان

 نيدر ا دارشيبا رفتن به د ديشا دياست ، كار آدم تمام است ، و از خود پرس م، با خود گفت آن وقت كار آدم تما كردينگاه م يا

شده است ؛ همه  يكرده است ؛ احساسات هيربوده است ؛ گ ياحمق نينيساعت او را رنجانده بوده ؛ ناگهان غرق خجالت شد كه چ
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 . شهي، مثل هم شهيرا به او گفته است ، مثل هم زيچ

زمان بر .  شوديتالش متوقف م.  افتديافتد و بر ذهن فرو م ي، سكوت بر لندن فرو م گذرديم دياز برابر خورش يگونه كه ابر همان

عادت است كه قامت انسان را سر پا نگاه  يخشك ، فقط استخوانبند.  ميستيا ي؛ آنجا م ميشويآنجا متوقف م.  خورديتاب م ركيد

 هيتخل يشده است ، درونش به تمام يخال كردي؛ احساس م ستين يگريد زيچ چيكه ه ييوالش به خود گفت ، جا تريپ.  دارديم

 .را رد كرد  ميتقاضا سايركال گفتيبود و با خود م ستادهيآنجا ا. را رد كرد  ميتقاضا سايبا خود گفت ، كالر. شده است 

كه مهمانانش  نديب يو م شوديخود م ييرايكه درست با زنگ ساعت وارد اتاق پذ يزبانيسنت مارگرت گفت ، اوه ، مثل م يسايكل

، كه  شيصدا. حال ، هر چند حق كامال با اوست  نيبا ا. است  ميو ن ازدهي قاينه ، دق ديگويم. نكرده ام  ريمن د. زودتر آمده اند 

ساعت  ديگويم. حال  يبرا يا ي، نگران شوديگذشته مانعش م يبرا ياندوه. خود اكراه دارد  تيفرد ليم، از تح زبانهاستيم يصدا

زنده  يزي، همچون چ كنديو در حلقه صدا خود را مدفون م جهديقلب م يايناقوس سنت مارگرت به زوا ياست و صدا ميو ن ازدهي

والش با خود گفت ، همچون خود  تري، پ ارامديب ياز شاد يلرزه ا ايكند ، خود را پراكنده كند ، خود را محبوس  خواهديكه م

كننده  جيحال گ نيروشن و در ع تي، و خاطره به غا قيعم يبا احساس.  ديآ يم نييپوش از پله ها پا ديكه سر ساعت سف سايكالر

وافر نشسته بودند ،  يوارد اتاق شده باشد ، كه در لحظه انس شيزنگ ها سالها پ ني، انگار كه ا ساستياو ، با خود گفت ، خود كالر

اما كدام اتاق ؟ كدام لحظه ؟ . بار از لحظه  نيبا عسل ، سنگ يرفته و از اتاق خارج شده باشد ، چونان زنبور يگريبه نزد د يكيو از 

رفت ، در  ليحلت تيسنت مارگار يصدا يبود ؟ بعد ، وقتهمه شادمان  ني، در عمق وجودش ا نواختيساعت داشت م يو چرا وقت

ضربه آخر ناقوس مرگ بود  يناگهان يآمد ؛ و بلند ادشيقلبش بود ، .  كرديم انيبوده ، و صدا رخوت و رنج را ب ماريدل گفت ، ب

! نه ! زد نه  اديفر. افتاد  ياش ، م ييرايبود ، در اتاق پذ ستادهيكه از همانجا كه ا ساي، كالر كرديم ريغافلگ يزندگ انهيكه در م

، بر او گشوده بود  انيپا ياش ، پر شور ، ب ندهيكه آ ييهال باال رفت ، گو تي، و محكم از وا ستمين ريزد ، من پ اديفر! است  دهنمر

. 

، و  تبردي، خانواده و ينواده دلو، خا داديم تيچقدر اهم گفتنديبه آنچه درباره او م نكهيو ا. خشك ، ابدا  اي،  يجد اينشده بود ،  ريپ

كمكش  توانديم نديمتوسل شود تا بب چارديالبته ناچار شده بود به ر يهر چند گهگاه(  ي، پر كاه دادينم تياهم يمحفلشان ، پر كاه

د ، درست از آكسفورد اخراج شده بو. ماند  رهيخ جي، به مجسمه دوك كمبر نيشلنگ اندازان ، خشمگ. ) و پا كند  ستد يكند كار
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تمدن در دستان مردان  ندهيهمه ، با خود گفت ، آ نيبا ا. معنا شكست خورده ، درست است  كيبود ، به  ستياليسوس. است 

از  شانيبرا دادندي؛ كه سفارش م ي؛ با عشقشان به اصول انتزاع شيسال پ يس ،چون او كه بود  يچون اوست ؛ مردان جوان يجوان

در دستان  ندهيبا خود گفت ، آ.  خواندندي، كه فلسفه م خواندنديكتاب بفرستند ؛ كه علوم م ايمااليه يدر كوه ها يلندن تا به قله ا

 .چون اوست  يمردان جوان

خفه و  يخش خش اصطكاك ، و گرومب گرومب يمثل برگها در جنگل از پشت سرش آمد ، و همراه با آن صدا يتپ تپ يصدا

. هال باال برد  تيدخالت او ، از وا يمنضبط ، ب يافكارش را به كوبش طبل ، با قدمها گرفتيسبقت م منظم ، كه همانطور كه از او

، با دستان خشك ، و حالت  رفتندي، قدم رو م رفتنديدوخته به روبرو ، قدم رو م يچشمان اپوش ، تفنگ به دوش ، ب فرمياون يپسرها

، عشق به انگلستان نوشته  ي، امتنان و وفادار فهيوظ شيدر ستا يمجسمه ا هيابود كه دورادور پ يافسانه ا يصورتشان چونان حروف

 .شده است 

الغر  شترشانيب. نداشتند  ياما ظاهر تنومند. اند  دهيخوب آموزش د يلي، خ شوديوالش با خود گفت ، دارد با آنها همگام م تريپ

.  ستنديبا شخانيپ يصابون رو يبرنج ، قالب ها يفردا پشت كاسه ها نيشانزده ساله ، كه ممكن بود هم يبودند ، پسرها يمردن

برده  يتا به مقبره خال ومنتيپ ينزبريبود كه از ف يحلقه گل يروزمرگ يمشغله ها اي يبا لذت حس ختهياميوقار ن شانيبر چهره ها

 .ا توقف كردند رفت و آمد به آن احترام گذاشت ؛ وانت ه انيجر. سوگندشان را خورده بودند . بودند 

 كردنديم يشرويطور پ نيبروم ، و قطعا هم شانيپا به پا توانمي، با خود گفت ، نم رفتنديهال باال م تيوالش ، همانطور كه از وا تريپ

 ي، و زندگ داديحركت م كپارچهيرا  شانيواحد پاها و دست ها ياراده ا يي، گو گذشتندي، از همه م گذشتندي، با آن نظمشان از او م

گل گذاشته شده بود  يو حلقه ها ادبودي يسنگفرش بناها ري، ز شيها ياش ، ناخود دار يختگي، با مهار گس شيها ي، با گونه گون

 يآدم را به خنده م ديبه آن احترام گذاشت ؛ شا ستيبا. شده بود  ريتخد رهيخشك اما خ يو به مدد انضباط به صورت جنازه ا

كه  نيكرد ، با خود گفت ، بب يوالش ، بر لبه جدول كه مكث تريپ.  گذارديآدم الجرم به آن احترام مانداخت ، اما ، به خود گفت ، 

 تريپ( آنها هم ترك نفس كرده بودند  ييبودند ، گو ستادهيسربازان بزرگ چشم دوخته به جلو ا ييآن تماشا ي؛ و تمام رونديم

كوب همان وسوسه ها ، و سرانجام به نگاه  د؛ لگ) كه خودش هم آن ترك نفس را از سر گذرانده است  كرديوالش احساس م

 گرانيآمد كه در د ي، هر چند از او بر م خواستيخود نم يبرا رهينگاه خ نيوالش اصال ا ترياما پ. بودند  افتهيدست  يمرمر رهيخ
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 ديديابان استرند ناپيپسرها ، كه قدم رو در جهت خ. به آن احترام بگذارد  آمد كه در پسرها ياز او بر م. بدان احتراك بگذارد 

 ستاديا يمجسمه گوردن كه م ري، و ز شديكه رد م اباني، از عرض خ شناسنديتن را نم ي، با خود گفت آنان هنوز دردسرها شدنديم

برافراشته و دستها قالب  ييبا پا ستادهيوردن تنها ا، در دل گفت ، آنچه من از سر گذرانده ام ؛ گ ديپرستيم يكه در بچگ ي، گوردن

 .گوردن  چارهي، در دل گفت ، ب نهيبر س دهش

 رهي، هنوز جز ييايرا ، پس از سفر در ني، و زم ساياو در لندن است ، به جز كالر دانستينم يكه هنوز كس ليدل نيبه ا قايدق و

 ني، ا دياز خود پرس. شد  رهيترافالگار ، بر او چ دانيدر م ميو ن ازدهي، زنده ، ناشناس ، در ساعت  ستادني، غرابت تنها ا ديديم

و ذهنش ساكن شد همچون مرداب ، و سه احساس . كار را بكند ؟ به نظرش طالق ابلهانه بود  ني؟ و چرا آدم ا مي؟ من كجا ستيچ

در  يي؛ گو يو متعال يسركوب نشدن يآن دو ، شاد جهيدر نت ييانجام ، گو؛ و سر ميعظ يكرد ؛ درك ؛ انساندوست رشيغافلگ ميعظ

 يب يابانهاينداشت ، هنوز در آستانه خ يدخالت چيكرد ، و او ، كه ه باز، كركره ها را  ديتارها را كش گريد يدرون مغزش دست

 .نكرده بود  يهمه احساس جوان نيسالها بود كه ا. اگر بخواهد در آنها پرسه بزند  توانستيبود كه م ستادهيا يانيپا

حفاظ ، خم  يب يكه ذهن ، همچون شعله ا ي، وقت ديآ يم شيعادت پ يزيمطلقا آزاد بود ، همان طور كه در فرور! بود  ختهيگر

 يهمه احساس جوان نيبا خود گفت ، سالها بود كه ا تريپ. بجهد  رونيحاالست كه از چنگش ب نيهم ييو گو شوديو دوتا م شوديم

است كه از در  يكودك نكهيهمان باشد كه بود ، و احساس ا قايدق نكهياز ا) دو ساعت  يكيمدت  هالبته فقط ب(  زيگر! نكرده بودم 

 دانياما ، همانطور كه از م.  دهديربط دست تكان م يب ياز پشت پنجره ا رشيپرستار پ نديبيم دنيو و وقت دو روديم رونيب

با خود گفت عجب جذاب  شدياز كنار مجسمه گوردن رد م يتآمد كه وق يجوان ي، زن كرديماركت عبور م يترافالگار در جهت ه

 يافتد ، تا وقت يحجاب فرو م يبا خود گفت انگار حجاب از پ) شده بود  يريهر تاث يرايدر آن حالت كه پذ( والش  ترياست ، و پ

 .مو ، اما افسونگر  اهيدر ذهن داشت ؛ جوان ، اما با وقار ؛ سرخوش ، اما خوددار ، س شهيكه هم يبشود همان زن كه

 ييبا آنكه پشتش به او بود گو ي، به راه افتاد كه حت جانيه نياش ور رفت و به دنبال زن ، ا يبيج يبا چاقو يبرافراشت و پنهان قد

نظم رفت و آمد نام او را از  يب ياهويه ييبود ، گو دهيكه او را برگز ي، نور زديم ونديتاباند كه ان دو را به هم پ يم يبر او نور

گفت ، تو فقط تو ، و زن .  دينامياش كه او در ذهن خود را با آن م ي، كه نام خودمان تريپور شده نجوا كرده بود ، نه پيدستان ش انيم

 ابانيبلند و نازك ، كه به وقت گذر از كنار فروشگاه دنت در خ يبعد ردا. گفته بود  شيو شانه ها ديسف يرا با دستكش ها نيا
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تا خستگان را به  شونديكه گشاده م يسوگوارانه ، گشاد شده ، همچون بازوان ي، با لطافت ريدلپذ يكاكسپر باد آن را آشفت ، با مهر

 . رنديبر گ

اش  نهيبر س شديترافالگار رد م دانياز م يكه وقت يسرخ خكيجوان ، م يليه ؛ جوان است ؛ خبا خود گفت ، اما ازدواج نكرد تريپ

 .اما كنار سنگ جدول منتظر ماند . بود دوباره در چشمان زن شعله ور شد و لبانش را سرخ كرد  دهيد

،از خود پرسيد،يعنى زن محترمى زن كه حركت كرد.دنيا دوست نبود،مثل كالريسا؛ثروتمند نبود،مثل كالريسا.در او بود وقارى

،بذله گويى )آخر بايد از خود ساخت،بايد اندكى مشغوليت بر خود روا داشت(است؟ با خود گفت،بذله گو،با زبان چاالك سوسمارها 

 .اى خونسردانه و شكيبا،بذله گويى اى برق آسا؛نه پر سر و صدا

با اين همه اگر مى ايستاد،پيتر مى .نمى خواست او را معذّب كنداصال .كرد؛عرض خيابان را طى كرد؛پيتر به دنبالش رفت حركت

 ".اوه بله":،و او در كمال سادگى جواب مى داد"بياييد برويم بستنى بخوريم":گفت

دنبالش كرد؛زن .آدم هاى ديگر در خيابان بين آن دو قرار گرفتند،راه او را سد كردند،زن را از پيش چشمانش محو كردند اما

ونه هايش گل انداخته بود؛در چشمانش تمسخر بود؛با خودش گفت كه ماجراجويم،شجاع،چابك،پر جرئت،در واقع گ.تغيير كرد

يك دزد دريايى رمانتيك،بى توجه به تمام اين آدابِ لعنتى،رب دوشامبرهاى ) مگر نه كه همين ديشب از هند رسيده بود؟(

شهرت و شب نشينى ها و پيرمردهاى آراسته با پيش سينه هاى  زرد،پيپ ها،چوب هاى ماهيگيرى در ويترين مغازه ها؛و حسن

طرف و به خيابان ريجنت،پيشاپيش  نزن مى رفت و مى رفت،از اين طرف پيكادلى به آ.دزد دريايى بود.سفيد زير جليقه هاشان

تا آن روح زرق و برق و او،ردايش،دستكش هايش،شانه هايش با شرابه ها و تورها و شال هاى پردار در ويترين ها تلفيق مى شد 

تفنن را بسازد كه از مغازه ها به بيرون،به پياده رو،فرومى كاست،مثل نور چراغى كه شب بر فراز پرچين ها در تاريكى مى 

زن،خندان و سرخوش،از عرض خيابان آكسفورد و خيابان گرِيت پرتلند عبور كرده بود و به يكى از خيابان هاى فرعى .لرزد

اال لحظه بزرگ فرا مى رسيد،زيرا گام ها را كندتر كرد؛كيفش را باز كرد،و با نگاهى به سوى او،اما نه به خود پيچيده بود،و ح

را جمع بندى كرد و پيروزمندانه آن را كنار زد،براى ابد،كليد را در سوراخ جا داده بود،در  وضعيتاو،نگاهى كه بدرود مى گفت،كُلِّ 

كالريسا كه مى گفت،مهمانى من يادت نرود،مهمانى من يادت نرود،در گوش هايش طنين  صداى! را باز كرده بود،و رفته بود

به باال به سبدهاى آويخته .تمام شده بود.بفهمى نفهمى ناشايست ىخانه از آن خانه هاى آپارتمانى سرخ بود با سبدهاى گل.انداخت
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تفريحش،آخر،خودش _و خرد و خسته شده بود.مشمعدانى هاى كمرنگ نگاهى كرد و با خود گفت،خوب،تفريحم را كردم؛كرد

خود گفت،مثل  اخيلى خوب مى دانست،نيميش را خود ساخته بود؛اختراع كرده بود،اين ماجراجويى با دختر را؛ساخته بودش،ب

اما .خودش را مى سازد؛او را مى سازد؛مشغوليتى بى نقص مى سازد،و چيزى بيش_كسى كه بخش زيادى از زندگى را مى سازد

 .خُرد و خسته شده بود_ب بود،و كامال حقيقت داشت؛هيچ كدام اينها را نمى شد هرگز با كسى در ميان گذاشتعجي

آقايان هوپر و _باال دست خيابان رفت،در فكر كه جايى پيدا كند بنشيند،تا وقت رفتن به كانون وكالى لينكلن برسد برگشت؛به

پوتين هايش روى سنگفرش ضرب .دست خيابان،بعد به طرف ريجنتز پاركبه باال .بايست كجا مى رفت؟ فرقى نمى كرد.گريتلى

 .خيلى زود بود وز؛آخر زود بود،هن"فرقى نمى كند":مى گرفت

ناشى گرى اى در كار .زندگى،همچون ضربان قلبى كامال سالم،صاف از ميان خيابان ها مى گذشت.معركه اى هم بود صبح

ى داد،دقيق،سرِ وقت،بى صدا،دقيقا در لحظه درست،آنجا اتومبيل جلو در شتابان مى رفت و تغيير جهت م.ترديدى_نبود

،پياده )آخر تفريحش را كرده بود(در چشم او نه چندان جذاب امادختر،با جوراب ابريشمى،آراسته به پر،اثيرى،.ايستاد

پيشكارهاى تحسين برانگيز،سگ هاى چاو به رنگ زرد سوخته،تاالرهاى سنگفرش با لوزى هاى سياه و سفيد با پرده هاى .شد

شكوهمند،لندن؛موسم  وداز همه چيز گذشته،در جاى خود دستاوردى ب.پيتر از درِ باز نگاه كرد و تأييد كرد.سفيد در دست باد

با خود (هندى محترمى مى آمد كه دست كم سه نسل امور يك قاره را بر عهده داشتند_اويى كه از خانواده انگليسى.سرور؛تمدن

،لحظاتى بود كه )گفت،عجيب است كه چنين احساس مى كند،اويى كه هندوستان را، و امپراتورى را،و ارتش را دوست نداشت

چشمش چون مايملكى شخصى عزيز بود؛لحظات باليدن به انگلستان؛به پيشكارها؛سگ هاى  درعش،تمدن،حتى از اين نو

و پزشكان و بازرگانان و زنانِ قابل همه به كارِ خود .با خود گفت،عجب مضحك،اما همين است كه هست.چاو؛دخترانِ در امن و امان

هاى نازنين،كه مى شد زندگى خود را به دستشان  دمد،آمشغول،وقت شناس،هشيار،تنومند،به چشم او بس تحسين برانگيز بودن

به هزار و يك دليل،اين نمايش الحق كه بس تحمل پذير بود؛و .سپرد،همراهانى در هنرِ زيستن،كه تا به آخر همراه آدم مى ماندند

 .مى نشست در سايه و سيگارى مى كشيد

دل گفت چه عجيب كه فكر كودكى مدام به ذهنم خطور مى در _در كودكى در ريجنتز پارك قدم زده بود.پارك آنجا بود ريجنتز

به مكان ها وابسته مى .شايد نتيجه ديدن كالريسا باشد؛در دل گفت،آخر زن ها خيلى بيش از ما در گذشته زندگى مى كنند_كند
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فت،هرگز نمى بورتن جاى قشنگى بود،جاى خيلى قشنگى،اما،با خود گ.مى بالند شانزن ها هميشه به پدر_شوند؛و به پدرشان

بحثى درباره اين يا آن موضوع،چه موضوعى،به ياد نمى _يك شب واقعا قشقرقى به راه افتاد.توانستم با پيرمرد كنار بيايم

در سمت چپ كه از آن بالن هاى كوچك  كوچكىبله،ريجنتز پارك را به ياد داشت؛گذرِ دراز و مستقيم؛خانه .احتماال سياست.آورد

حاال كه كمى خواب (نمى خواست.به دنبال نيمكتى خالى گشت.ك با كتيبه اش جايى همان طرف هامىخريدند؛مجسمه اى مضح

پرستارى سالخورده و مو خاكسترى،با بچه كه در كالسكه اش خواب بود .كسى مزاحمش شود وساعت بپرسد) آلود شده بود

 .دكه مى شد بكند هيمن بود؛در منتهى اليه نيمكت آن پرستار بنشين ىبهترين كار

بزگر شده .خود گفت،قيافه عجيبى دارد،چون ناگهان اليزابت را به ياد آورد وقتى وارد اتاق شده بود و كنار مادرش ايستاده بود با

احتماال با كالريسا .بود؛حسابى بزرگ شده بود،چندان زيبا نبود؛بيشتر خوش قيافه بود؛و بعيد بود بيش از هيجده سال داشته باشد

مى خواست مثل بيشتر مادرها  _؟"اين هم اليزابت":چرا فقط نگفت _يك چنين چيزى_"هم اليزابت من ناي".خوب كنار نمى آمد

 .شورش را در مى آورد.با خود گفت،زيادى به جذابيتش متكى است.اوضاع را به گونه اى جلوه دهد كه در واقع نبود

رفت؛باز حلقه حلقه آن را بيرون داد،كه شجاعانه لحظه اى سينه پر مايه و پر مهر سيگار برگ خُنَك و پيچان از گلويش پايين  دود

بعد لق مىخوردند و _با خود گفت،بايد كارى كنم امشب بتوانم چند كلمه تنها با اليزابت حرف بزنم _به هو مى سپردند؛آبى، مدوِّر

ناگهان .ل هاى عجيبى در مى آيندشكل ساعت شنى به خود مى گرفتند و باريك مى شدند و محو مى شدند؛ با خود گفت،به چه شك

قلم مويى عظيم به نرمى بر ذهنش كشيده .چشمانش را بست،دستش را به زحمت بلند كرد،و ته سيگار سنگين را پرتاب كرد

 شد،شاخه هاى در حركت،صداى بچه ها،خش خش پاها، و آدم هايى كه رد مى شدند،و همهمه عبور اتومبيل ها،اوج و فرود آمد شد

 .فرو رفت و فرو رفت به درون كرك و پرهاى خواب،فرو رفت،و صداها فرو خفتند.ا را روييداتومبيل ه

در لباس خاكسترى،دست ها را .مو خاكسترى،وقتى خرناس پيتر والش بر نيمكت داغ كنار او آغاز شد،بافتن از سر گرفت پرستار

ن حقوق خفتگان مى نمود،چون يكى از آن موجودات كه خستگى ناپذير و با اين حال آرام حركت مى داد،چونان قهرمان نگهبا

مسافر تنها،درنوردنده معبرها،بر آشوبنده .ها كه در جنگل در گرگ و ميش برمى آيند هنامرئى و شبح وار ساخته از آسمان و شاخ

 .و مى بيندسرخس ها،و نابودگر گياهان عطيم شوكران،ناگهان كه سر باال مى كند،پيكر غول آسا را در انتهاى راه مال ر

هيچ چيز به نظر او بيرون از ما وجود ندارد مگر .سرور خارق العاده او را،كه كيشش شايد بى خدايى بود،غافلگير مى كرد لحظات
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اما با .وضعيتى ذهنى؛ميل به تسكين،به آسودگى،به چيزى بيرون از اين كوتوله هاى مفلوك،اين مردان و زنان ضعيف،زشت،جبون

را تصور كند،پس به نحوى وجود دارد،و همان طور كه در كوره راه چشم به آسمان و شاخه ها  نمى تواند آ خود مى گويد كه وقتى

پيش مى رود به سرعت به آنها زنانگى مى بخشد؛با حيرت مى بيند كه چخ جدى مى شوند؛چه باشكوه وقتى نسيم مى جنباندشان،با 

خود را به باال پرتاب مى كنند،با شاد حوارى اى لجام  هعد،ناگهان كلرزش تيره برگ ها نيكدلى،درك،آمرزش مى پراكنند،و ب

 .گسيخته زهد سيماى خويش را بر باد مى دهند

گونه اند تصاوير ذهنى كه شاخ هاى فراوانى عظيم پر از ميوه را به مسافر تنها تعارف مى كنند،يا مثل سيرن ها كه دوان دوان  اين

گوشش زمزمه مى كنند،يا همچون دسته هاى گل سرخ به صورتش پرتاب مى شوند،يا چون بر امواج سبز دريا دور مى شوند در 

چنين اند تصاوير .تقال كنان در ميان تُنداب ها مى روند تا در آغوش گيرند به سطح مى آيند نچهره هاى پريده رنگ كه ماهيگيرا

ت را در برابرش مى گذارند؛اغلب بر مسافر تنها چيره ذهنى كه بى وقفه به سطح امر واقعى مى آيند،كنارش گام مى زنند،چهره شا

از معبر جنگل كه به پيش (آرامشى كلى به او مى بخشند،گويى وضمى شود و درك خاك،ميل به بازگشت،را از او مى گيرند،و در ع

ده؛و اين هيأت تمامى اين تب و تاب زيستن نفس سادگى بوده؛ و هزاران چيز در يك چيز ممزوج ش)مى رود با خود مى انديشد

كه شكلى ممكن است  نانهمچ)پير شده،بيش از پنجاه سالش است(ساخته از آسمان و شاخه ها از ميان درياى طوفانى برآمده است

پس،به خود مى گويد،باشد كه هرگز به .از درون امواج به بيرون مكيده شود تا از دستان جليلش همدردى بباراند،درك،آمرزش

،به اتاق نشيمن؛هرگز كتابم را تمام نكنم؛هرگز به زير نور چراغ بازنگردم،به اتاق نشيمن؛هرگز كتابم را زير نور چراغ بازنگردم

پيپم را خاموش نكنم؛هرگز زنگ نزنم تا خانم ترنر بيايد ميز را جمع كند؛بهتر آن است كه يكراست به سوى اين  نم؛هرگزتمام نك

ى نور خويش سوار مى كند و مى گذارد همراه با بقيه پاى به هيچى هيأت عظيم بروم،كه،با تكان سرش،مرا بر ستون ها

ديرى نمى پايد كه مسافر تنها جنگل را پشت سر مى گذارد؛و آنجا،آمده تا درگاه با چشمانى زير .چنين اند تصاوير ذهنى.بگذارم

د در آن افتاده،زنى سالخورده كه گويا سايبان دست،احتماال چشم انتظار بازگشت او،با دستان باال گرفته،با پيشبند سفيدى كه با

رفته برآمده است؛به جستجوى سوارى فنا  دستبر فراز بيايان به جستجوى پسرى از )بس كه اين وسوسه تسليم قدرتمند است(

» بدين سان،مسافر تنها از خيابان دهكده،كه زنان در آ.شده؛تا هيبت مادرى باشد كه پسرانش در جنگ هاى جهان كشته شده اند

ماه  دربه بافتن نشسته اند و مردان باغچه را بيل مى زنند،پيش مى رود،عصرگاهان دهشتناك است؛هياكل ساكن؛گويى سرنوشتى 
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اوت،كه از آن با خبرند،بى هيچ بيمى انتظارش را مى كشند،همين دم و آن است كه همگيشان را با خود به انهدام كامل 

ه،ميز،هره ء پمجره با شمعدانى هايش،ناگهان پر هيب كدبانوى خانه،كه خم شده تا داخل خانه ميان چيزهاى معمولى،گنج.بكشاند

روميزى را بردارد،از نور نرم مى شود،مظهر و نمادى تحسين برانگيز كه فقط خاطره تماس هاى سرد انسانى مانع مى شود آن را 

 .مارماالد را بر مى دارد؛در گنجه مى گذارد و در را مى بندد.در آغوش بكشيم

 "امشب ديگر كارى با من نداريد،آقا؟"

 مسافر تنها به چه كس پاسخ مى دهد؟ اما

با .بدين سان پيتر والش خروپف مى كرد.سان پرستار سالخورده همچنان باالى سر كودك خفته در ريجنتز پارك مىبافت بدين

 ".مرگ روح"تكانى شديد ناگهان از خواب پريد،در همان حال كه با خود مى گفت،

اين كلمات به صحنه  ".مرگ روح"."!خداوندا،خداوندا"و قوس كه مى آمد و چشمانش را باز مى كرد،بلند با خود گفت، كش

 .روشن تر شد؛صحنه،اتاق،گذشته اى كه داشت خوابش را مى ديد.اى،اتاقى،گذشته اى متصل بودند كه خوابش را داشت مى ديد

كلى آدم آنجا بودند،مى خنديدند و حرف مى .وانه وار دلباخته كالريسا بودبورتن بود،همان تابستان،اوايل دهه نود كه دي در

داشتند از مردى مى گفتند كه با .زدند،بعد از چاى دور ميزى نشسته بودند،و اتاق غرق در نور زرد و انباشته از دود سيگار بود

با خدمتكارش ازدواج كرده بود،يكى از .از ارباب هاى همسايه،نامش را فراموش كرده بود ىخدمتكارش ازدواج كرده بود،يك

با خدمتكارش ازدواج كرده بود،و براى ديدار و معرفى اش او را به بورتن آورده .ارباب هاى همسايه،نامش را فراموش كرده بود

ايش را اد"عين طوطى كاكلى،"بود،كالريسا گفته بود، كردهدختر به نحو مضحكى در لباس پوشيدن اغراق .ديدار افتضاحى بود_بود

بعد يكى .كالريسا ادايش را درمى آورد.همين طور گفته بود،گفته بود و گفته بود.درآورده بود،و دخترك يكريز حرف زده بود

در آن روزها ( شود؟واقعا اگر بدانيد كه قبل از ازدواج بچه دار شده بودند احساستان عوض مى _سلى سيتن بود كه گفت؟_گفت

حال مى توانست كالريسا را ببيند كه رنگش صورتى پر رنگ مى شود؛ بفهمى .) گستاخانه بودگفتن اين حرف در جمعى مختلط 

و اينجا بود كه تمامى آدم هاى نشسته به  "!اگر اين طور باشد،ديگر با او حرف نمى زنم! واى"نفهمى منقبض مى شود،و مى گويد،

او را بابت اينكه به اين موضوع اهميت مى داد مالمت نكرده .وضعيت بسيار معذّب كننده اى بود.لق خوردند گاردور ميز چاى ان

بود،چون آن روزها دخترى با تربيتى چون تربيت او از هيچ چيز خبر نداشت،اما رفتارش بود كه دلخورش 
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 .كرد؛كمرو؛صلب؛متكبر؛زهدفرو ش

 .مرك روح او_به طور غريزى اين را گفته بود،چنان كه عادتش بود بر لحظه بر چسب زده بود ".مرگ روح"

مى توانست سلى سيتن را .لق خوردند؛همه انگار سر خم كردند،وقتى كه او حرف زد،و بعد جور ديگرى سر بلند كردند همه

ببيند،مثل كودكى كه شيطانى كرده باشد،به جلو خم شده بود،بيش و كم برافروخته،كه مى خواست حرف بزند،اما مى ترسيد،و 

دوست كالريسا بود،هميشه آن دوروبرها بود،موجودى جذّاب،خوش قيافه،با  بهترين. (زده مى كردكالريسا واقعا آدم ها را وحشت

موهاى تيره،و آن روزها بر سر زبان ها بود كه خيلى جسور است،و پيتر از سيگارهاى برگش به او مى داد،كه در اتاق خوابش آنها 

پير از هر دوى آنها به يك اندازه بدش مى آمد،كه  رىكرده بود،و پِرا مى كشيد،و با كسى نامزد شده بود يا از خانواده اش قهر 

بعد كالريسا،كه هنوز از حالتش پيدا بود كه به او برخورده است،بلند شد،عذرى .) همين خود رشته پيوند محكمى ميانشان بود

را روى سگ  دشخو.يد وارد شددر را كه باز كرد،آن سگ بزرگ پشمالو كه دنبال گوسفندها مى دو.آورد،و از اتاق رفت،تنها

مى دانم كه همين اآلن "_مى دانست هدفش تمام مدت اوست_انگار داشت به پيتر مى گفت.پرتاب كرد،از خود بيخود شده بود

 "!بابت آن زن به خودت گفتى كه چه ابلهم؛كه چه همدردى عظيمى در من هست؛ببين رابم را چقدر دوست دارم

بعد كارى كامال بديهى مى .فورا فهميد كه پيتر دارد مالمتش مى كند.بدون كالم را با هم داشتنداين قدرت غريب ارتباط  هميشه

نه .اما او هرگز فريب نمى خورد،هميشه دست كالريسا را مى خواند_كرد تا از خودش دفاع كند،مثل همين شلوغ كردن با سگ

 .شان اغلب همين طورى شروع مى شددعواهاي.نشست تماشا مى كرد ىاينكه چيزى بگويد،ابدا؛فقط محزون م

همچنان عاشق ماندن؛همچنان دعوا كردن؛همچنان _همه اش گويى بى فايده بود.پيتر بالفاصله به غايت افسرده شد.را بست در

ملكشان بسيار معمولى .(آشتى كردن، و رفت كه تنها پرسه بزند،در ميان ساختمان هاى بيرون،اسطبل ها،اسب ها را تماشا كند

و _كالريسا عاشق اسب سوارى بود_هميشه چند مهتر و كارگر اسطبل داشتند نبودند؛اماانواده پِرى هرگز چندان ثروتمند بود؛خ

و پرستارى پير،مودى پيره،گودى پيره،همچو چيزى صداش مى كردند،همان كه آدم را مى _اسمش چى بود؟_كالسكه چى اى پير

 .)قفس پرنده بردند به ديدنش در اتاقى كوچك با كلى عكس،كلى

 !شب كُشنده اى بود چه

و نمى توانست او را ببيند؛نمى توانست برايش توضيح .تر و محزون تر شد،فقط هم نه به همان دليل؛بابت همه چيز محزون
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بخش شيطانى .كالريسا طورى رفتار مى كرد انگار اتفاقى نيفتاده است_هميشه كسانى بودند.دهد؛نمى توانست درباره اش بحث كند

در اعماق وجودش،كه امروز صبح كه با او حرف زده بود دوباره احساس كرده  ىاين سردى،اين خشكى،چيز_ودش همين بودوج

كالريسا قدرت غريبى داشت كه بر عصب هاى آدم زخمه .با اين همه خدا مى داند كه عاشقش بود.بود؛يك جور نفوذناپذيرى

 .بزند،عصب هاى آدم را چون تارهاى ساز مى كرد،بله

 

عمه _شب كمى دير براپ شام رفته بود،با اين تصور ابلهانه كه كارى كند حضورش احساس شود،و كنار دوشيزه پِرى آن

آنجا نشسته بود با شال كشيمر سفيدش،با سر تكيه داده به .ميز بنشيند يخواهر آقاى پِرى نشسته بود،كه قرار بود در باال_هلنا

ا با او مهربان بود،آخر پيتر برايش گلى كمياب پيدا كرده بود،و گياه شناس درخشانى بود رعب آور،ام يسالخورده بانوي_پنجره

كنار او .كرد به راه مى افتاد يآويزان م شيشانه ها يرو يكبرينمونه كه  يسياه جمع آور يبود،با چكمه هاى كلفت و جعبه حلب

و بعد اواسط شام .آنجا نشست،به خوردن ت؛فقطهمه چيز انگار به سرعت از كنارش مى گذش.نشست، و نمى توانست حرف بزند

داشت با مرد جوانى در سمت راستش حرف مى .خودش را مجبور كرد كه براى اولين بار به كالريسا آن طرف ميز نگاه كند

 .نامش را حتى نمى دانست".با اين مرد ازدواج خواهد كرد":با خود گفت.شهودى به او دست دادناگهان كشف و .زد

صدايش مى كرد؛و همه  "ويكم"بله،همان روز بعدازظهر،درست همان روز بعدازظهر،بود كه دلُوِى آمده بود آنجا؛و كالريسا  آخر

 "ويكم"او را به همه به نام .الريسا نامش را اشتباه فهميده بودكسى او را همراه خود آورده بود؛و ك.چيز از همين شروع شده بود

مرد جوانى خوش سيما،مى شد  _اولين بار كه ريچارد را ديد همان وقت بود_"!اسم من دلوى است"ود،باالخره گفته ب.معرفى كرد

همين را چسبيد؛هميشه بعد سلى  _"!اسم من دلوى است":گفت بى دست و پا،كه روى صندلى راحتى نشسته بود و بى مقدمه گفت

 .ياد مى كرد "!است ياسم من دلو"از آن از او با 

نفس گير _در آن لحظه،كوركننده بود_ازدواج خواهد كرد يكه او با دلو_ياين يك.بود كه دايم دچار كشف و شهود بود يا دوره

؛حالتى مادرانه،حالتى مالطفت يك جور راحتى ديده مى شد _چطور مى شد گفت؟ _در رفتار كالريسا با او يك جور.بود

 .داشتند درباره سياست حرف مى زدند.آميز

 .مدت شام گوش تيز كرد كه بشنود چه مى گويند تمام
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كالريسا به طرفشان آمد،با آن آداب نزاكت .ايستاده بود ييادش مى آمد كه كنار صندلى دوشيزه پِرى پير در اتاق پذيراي بعدش

زد كه انگار پيش از اين هرگز  يحرف م يطور_كند يمعرف يخواست او را به يك يم ،ويميزبان واقع ينقصش،مثل يك بانو يب

شجاعتش را تحسين .با اين همه حتى همان وقت هم از اين بابت تحسينش كرد.نگيختهمديگر را نديده اند،كه خشمش را برا

و تمام  "بانوى ميزبان تمام عيار،":به او گفت.سين مى كردكرد؛غريزه اجتماعى اش را؛قدرتش را در به انتها رساندن همه چيز تح

بعد از اينكه او را با .اما قصدش اين بو كه همين احساس را در كالريسا برانگيزد.وجود كالريسا با شنيدن اين حرف مشمئز شد

س كرد كه همه با هم عليه و او احسا.همين كالريسا از پيشش رفت يبرا.بكند تا آزارش دهد يدلوى ديده بود،حاضر بود هر كار

ايستاده بود انگار كه از چوب تراشيده  يدوشيزه پِر يآنجا كنار صندل.زنند يپشت سرش مى خندند و حرف م _او توطئه كرده اند

يادش رفته بود  يحتما حت! تحمل نكرده بود يتا به اين حد دوزخ يهرگز،هرگز رنج.حرف زد يوحش يشده باشد،و درباره گل ها

قيافه اى بيش و كم دلخور به خود گرفته است،بيش و  يگوش دادن بكند؛باالخره بيدار شده بود؛ديده بود كه دوشيزه پِر تظاهر به

تواند حواسش را جمع كند  يكم مانده بود فرياد بزند كه نم.او مانده بود يچشمان برآمده اش كه ثابت رو نكم خشمگين،با آ

آب سرد  يزنند؛اينكه هوا رو يشنيد كه از برداشتن باالپوش هاشان حرف م.رفتند يم آدم ها كم كم از اتاق! چون در جهنم است

 يصدايش را م.يجنون آميز سل ياز آْن فكرها ييك_درياچه يمهتاب رو در يخواستند بروند قايقران يم.است،و از اين حرف ها

 .كامال تنها مانده بود.و همه بيرون رفتند.كند يشنيد كه ماه را وصف م

برگشته .و پيتر چرخيد و باز كالريسا آنجا بود.حدس زده بود_!پيرزن بيچاره _"خواهيد همراهشان برويد؟ ينم"_:هلنا گفت عمه

 .كالريسا شده بود_ينيكدل_يمقهور اين سخاوتمند.بود تا او را ببرد

 ".همه منتظرند.بيا ديگر"گفت،

بيست .با هم به كنار درياچه رفتند.كرده بودند يآشت يالمبى هيچ ك!در تمام عمرش اين همه احساس سعادت نكرده بود هرگز

اش؛مجبورشان كرد  ي،روحيه اش،ماجراجوي)مواج،سفيد،سرخ يچيز(او،خنده اش،لباسش يصدا.دقيقه سعادت كامل نصيبش شد

دانست  يامال خوب مو در تمام مدت پيتر ك.را از جا پراند؛خنديد؛آواز خواند يرغهمه از قايق پياده شوند و جزيره را كشف كنند؛م

زمين نشستند و  يرو.نداشت يهيچ چيز اهميت.نداشت ياهميت يبازد؛اما گوي يدل م يدارد به او دل مى بازد؛او دارد به دلو يكه دلو

سوار قايق كه .و بعد در يك دم تمام شد.آمدند يم نشدند و بيرو يدر ذهن هم داخل م يهيچ تالش يب.او و كالريسا_حرف زدند
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با كالريسا  يدلو.كامال مشهود بود ،امايهيچ نفرت ي،بيهيچ حس يب"با اين مرد ازدواج خواهد كرد،"ا خودش گفت،شدند ب يم

 .كرد يم يعروس

دوچرخه اش پريد تا بيست  يشد،رو يم يكردند كه راه ياما همان طور كه تماشايش م.هيچ نگفت.پارو زد و آنها را رساند يدلو

رفت،دست تكان داد و ناپديد شد،معلوم بود به  يشده تكان تكان خوران م يمعبر شن ريز يد،رومايل را از ميان جنگل ركاب بزن

 سزاو.كند؛شب؛رمانس؛كالريسا يهمه را به نهايت و با شدت تمام احساس م يغريز يشكل

رزهاى _حاال باال به درون برف ها عقب مى نشيند،و گل هاى سرخ به دورش آويخته اند.آمد شد اتومبيل ها نواخته مى شود ميانه

براى خود استدالل كرد كه سكّه را گرفته و .موسيقى متوقف شد.سرخ پر پر كه،به خود يادآور شد،روى ديوار اتاق خوابم مى رويند

 .به ميخانه بعدى رفته است

رفتم ته .با خود گفت،از لبه قايق خم شدم و افتادم.خود او آن باال بر صخره خود مانده بود،چون مالحى مغروق بر صخره اما

باز داشت با خودش حرف مى (دريا،مرده بوده ام،و با اين همه حاال زنده ام،اما بگذار همچنان بيارمم،التماس مى كرد 

از بيدار شدن،صداى پرندگان و صداى چرخ ها در هارمونى اى غريب با صدا و  بلكه،ق؛ و همان طور !)وحشتناك بود،وحشتناك_زد

گپ و گفت بلندتر و بلندتر مى شود،و آن كه در خواب است احساس مى كند به كرانه هاى زندگى كشانده مى شود،او هم احساس 

كافى بود چشم .سهمگين در راه بود فاقىكرد به سوى زندگى كشانده مى شود،خورشيد داغ تر مى شد،سر و صداها بلندتر،ات

رشته هاى دراز و . زور زد؛فشار داد؛نگاه كرد؛و ريجنتز پارك را مقابل خود ديد.هايش را باز كند؛اما وزن هاى بر آنها بود؛هراسى

مى  امد،خوشجهان گويى مى گفت.درختان دست تكان مى دادند،خود را تاب مى دادند.مواج آفتاب جلو پاهايش دم تكان مى دادند

به هر جا كه نگاه مى كرد،به )به صورت علمى(و گويى براى اثبات آن .جهان انگار مى گفت،زيبايى.گوييم؛مى پذيريم؛خلق مى كنيم

تماشاى برگى لرزان در هجوم هوا .خانه ها،به نرده ها،به گوزن هايى كه از پرچين ها سرك مى كشيدند،زيبايى فورا باال مى جهيد

باالى سر در آسمان چلچه ها شيرجه مى زدند،ناگهان تغيير جهت مى دادند،خود را به درون و به بيرون .كمالو  مسعادتى بود تما

پرتاب مى كردند،مى چرخيدند و مى چرخيدند،اما با اين حال هميشه تسلّط كامل داشتند انگار به نوارهايى كشى بسته شده باشند؛و 

خورشيد دمى اين برگ،دمى ديگر برگى ديگر را نشان مى كرد،به ريشخند،با خوش  ند؛ومگس ها باال مى رفتند و پايين مى افتاد

با نوايى آسمانى بر ساقه هاى علف به صدا ) شايد بوق اتومبيلى بود(خلقى ناب آن را با طالى نرم برمى افروخت؛و گهگاه زنگى
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بود،حال حقيقت بود؛زيبايى،حقيقت حال  ىعمولاينها همگى،گرچه آرام و معقول بود،گرچه بر ساخته از چيزهاى م_درمى آمد

 .زيبايى همه جا بود.همين بود

 ".وقتش است"گفت، رتزيا

پوسته اش را شكافت؛گنجينه هايش را بر او باراند؛و از لبانش همچون صدف،همچون خاك اره،بى آنكه او آنها را  "وقت" واژه

دند تا در سرودى در ستايش وقت خود را به جايگاه خويش ساخته باشد،سخت،سفيد،زوال ناپذير،كلمات فرو ريختند،و پر كشي

اوِنز خواند،مردگان در تسالى اند،در ميان .اوِنز از پشت درخت پاسخ داد.خواند وازآ.برسانند؛سرودى جاودانه در ستايش وقت

 _از آن زمان كه جنگ پايان يافته بود،آنجا منتظر بودند،و حال مردان،حال خود اوِنز.اركيده ها

 .آخر تاب نگاه كردن به مرده ها را نداشت "!محض رضاى خدا نيا"فرياد زد، پتيموسس

اما سر و لباسش گلى نبود؛زخمى ! اوِنز بود.مردى خاكسترى پوش واقعا داشت به طرفشان مى آمد.شاخه ها از هم شكافتند اما

همان طور كه مرد مرده با لباس خاكسترى (ردسپتيموس فرياد زد،بايد به همه دنيا بگويم،دست بلند ك.نبود؛عوض نشده بود

پيكرى عظيم كه قرن ها تنها در بيابان،با دستان فشرده بر پيشانى،چين هاى نوميدى  ون،دستش را باال برد چ)نزديك تر مى آمد

سياه آهن وار  بر گونه ها،بر سرنوشت انسان نوحه سر داده و حال نور را بر لبه صحرا مى بيند كه گسترده تر مى شود و با پيكر

، و لشكر لشكر انسان به خاك افتاده در پشت او،او،سوگوار غول )و سپتيموس روى صندلى اش نيم خيز شد(برخورد مى كند

 _وش،يك لحظه بر صورتش پذيراى تمامى

 .تا كارى كند او بنشيند "اما دلم خيلى گرفته است،سپتيموس،"گفت، رتزيا

چرخيد،تا چند لحظه بعد،فقط چند لحظه ديگر،با آنان از اين  يم.ندوهگسارى كرده بودندها تن نوحه سر دادند؛قرن ها ا ميليون

 _مكاشفه حيرت آور ،اينيرهايى مى گفت،اين شادمان

 "است؟ يچه وقت.وقت،سپتيموس"تكرار كرد، رتزيا

 .كرد يشد داشت نگاهشان م يكرد،اين مرد حتما متوجه او م يزد،داشت دوباره شروع م يحرف م داشت

مرموز  يلبحند يو به مرد مرده در لباس خاكستر "گويم، يوقت را به ات م"خواب آلود گفت، يآهسته،خيل يسپتيموس،خيل

 .يك ربع به دوازده_زد،زنگ زبع به صدا در آمد يهمان طور كه نشسته بود و لبخند م.زد
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دخترك بيچاره كامال _يرفتن در چنين وضع بدقرار گ.يگذشت،در دل گفت،بفرما،اين هم از جوان يپيتر والش،از كنارشان كه م و

از خود پرسيد،ماجرا از چه قرار است؟ مرد جوان پالتوپوش به دختر چه مى گفت كه او را به .وسط روز_رسيد يدرمانده به نظر م

مه درمانده به تابستان اين ه يچه مخمصه اى گرفتار كرده بودند كه هر دو در اين روز زيبا دراين حال انداخته بود؛خودشان را 

شد،هر سال در آن چند روز  يسبب م يرسيدند؟در بازگشت به انگلستان،بعد از پنج سال،نكته جالب اين بود كه به نحو ينظر م

 يكنند؛زندگ يبه دو م ييك يكه زير درخت يبرجسته شود كه انگار آدم قبال آنها را نديده است؛عشاق ياول،همه چيز طور

گذشت،با خود گفت هرگز لندن را تا به اين حد مسحور كننده  يچمن م يسالنه سالنه كه از رو.پارك ها يو خودمان يخانوادگ

 .از هند ،تمدن،پسيفاصله ها؛غنا؛سبز ينرما_نديده

هنوز در اين سن و سال،مثل پسر بچه ها يا حتى دختر بچه ها،دستخوش اين .اش بود،شك نداشت يتأثر پذيرى مايه بدبخت اين

خلق مى شد،روزهاى خوب،روزهاى بد،بدون هيچگونه دليلى،احساس خوشبختى از ديدن چهره اى زيبا،احسا فالكت  نوسانات

طراوتى داشتند؛حتى لباس .آدم به هر زنى كه مى افتاد عاشقش مى شد چشممحض از ديدن زنى بد لباس،البته بعد از هند 

چشم اومد روز هرگز اين همه برازنده زن ها نبود؛باال پوش هاى بلند تهيدست ترينشان بى ترديد بهتر از پنج سال پيش بود،و در 

هر زنى،حتى محترم ترين شان،گلى .ميزىسياه؛ظرافت اندام؛برازندگى،و بعد هم عادت لذتبخش و از قرار معلوم همگانى رنگ آ

احى بود،هنر؛قطعا تغييرى رخ داده هاى سرخى شكوفا به زير شيشه داشت؛لبانى بريده با چاقو،جعدهايى از مركّبِ چين،همه جا طر

 ىبه نحو _1923تا  1918از _پيتر والش از خود پرسيد،در سر جوان ها چه مى گذرد؟ ظنّش بر اين بود كه آن پنج سال.بود

براى نمونه،حال مردى بود كه به .مى ديد كه روزنامه ها عوض شده اند.مى ديد كه مردم عوض شده اند.بسيار مهم بوده است

به _ده سال پيش كسى نمى توانست چنين كارى بكند.مام در يكى از هفته نامه هاى محترم درباره آبريزگاه ها مى نوشتصراحت ت

و بعدش هم اينكه رژ لب يا جعبه پودر را درآوردند و در مأل عام .آبريزگاه ها بنويسد دربارهصراحت تمام در هفته نامه اى محترم 

كه علنا با _بتى و برتى را بهتر از همه به ياد داشت_جوان و دختران بسيارى در كشتى بودنددر بازگشت به وطن،مردان .بزك كنند

دختر گاهى جلو همه مى ايستاد و .هم سر و سرّ داشتند،مادر پير كه نشسته بود با بافتنى اش تماشايشان مى كرد،با خونسردى تمام

دختر خيلى سرتقى .خوش مى گذراندند؛مايه دلخورى هم نبودندو نامزد هم نبودند؛فقط داشتند .به بينى اش پودر مى ماليد

ازدواج مى كرد كه  وقتى_در سى سالگى حتما همسر بسيار خوبى مى شد.اما جنمِ بسيار خوبى داشت_بتى نمى دانم چى_بود
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 .خودش مى خواست ازدواج كند؛با مرد ثروتمندى ازدواج مى كرد و در خانه بزرگى نزديك منچستر زندگى مى كرد

با مرد ثروتمندى ازدواج كرده بود _والش،به خيابان اصلى كه مىپيچيد،از خود پرسيد،خوب،كى بود كه اين كار را كرده بود؟ پيتر

و در خانه بزرگى نزديك منچستر زندگى مى كرد؟ كسى كه همين اواخر نامه طوالنى و پر آب و تابى برايش نوشته بود درباره 

سلى سيتن ! معلوم است،سلى سيتن_آبى بود كه او را به فكر پيتر و ايام قديم انداخته بود هاىى ديدن ادريس."ادريسى هاى آبى"

نزديك منچستر  يثروتمند ازدواج كند و در خانه بزرگ يدر دنيا كه آدم ممكن بود انتظار داشته باشد با مرد يآخرين كس_بود

 !،سور،رمانتيكيوحش يكند،سل يزندگ

احتماال بهترين  يسل_جونزها_ها،كانينگهام ها،كينالچ يويتبردها،كيندوزل_كالريسا ،دوستانيعت قديمآن جما يدر ميان تمام اما

 يزمان_هيوى تحسين برانگيز_همه چيز به كنار،دست هيو ويتبرد برايش رو بود.كرد كنه قضايا را دريابد يم يدر هر حال سع.بود

 .اش بودند هكه كالريسا و بقيه كشته مرد

 ".تجارِ محترم.خانواده ويتبرد؟مگر اين ويتبردها كه اند؟ تاجر زغال سنگ":فتگ يكه م شنيد

از شاهزاده  ينداشت كه با يك يترديد.كند يگفت جز به سر و وضعش به هيچ چيز ديگر فكر نم يم.آمد ياز هيو بدش م يدليل به

 يآنها رو به رو شده بود،هيو خارق العاده ترين،طبيعكه تا به حال با  يترديد در ميان آدم هاي يب.كند يدربار ازدواج م يخانم ها

نازنين  ياوه،اما خيل.كرد يكالريسا هم ناچار اين را اذعان م يحت.اشرافيت انگلستان قائل بود يبرا راترين احترام  يترين،متعال

كرد،و از اين  يروز تولد خاله هايش را فراموش نم_كشيد يخوشايند مادر پيرش از شكار دست م يبه فكر ديگران،برا يبود،خيل

 .حرف ها

در بورتن بر سر حقوق  يبود كه يكشنبه صبح يكه بهتر از همه به ياد داشت بحث ياز چيزهاي ييك.رو بود يسل ياو انصافا برا دست

به هيو گفت كه نماينده نفرت انگيز ناگهان از كوره در رفت،برافروخته شد،و  يدر گرفت،كه سل) اين موضوع عهد دقيانوس(زنان

 "آن دخترهاى بيچاره در ميدان پيكادلى"به او گفت كه مسئول وضعيت.انگلستان است وسططبقه مت يترين چيزها در زندگ

آخر معموال با هم به كرت (بعدا گفت ! نشده بود يبه اين وحشتزدگ يهرگز چهره ى مرد_هيو،يكپارچه آقا،هيوى بيچاره_اوست

قاطع،كه  يتوانست همين حاال هم بشنود كه با آن صدا يم.مخصوصا اين كار را كرده) كردند يرفتند و تبادل نظر م يم يسبز

احساس نكرده  يهيچ چيز نخوانده،به هيچ چيز فكر نكرده،هيچ چيز"گويد، يدانست،م يبردش بسيار بيش از آن بود كه خود م
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 يگفت،نمونه كامل دست پرورده ها يم.توان يافت تا در هيو ياز حيات م ياسطبل نشان بيشتر يگفت كه در وجود پادوها ".است

 يا ؛كينهيواقعا پر از عداوت بود،به دليل.توليد كند يتوانست چنين موجود يجز انگلستان نم يهيچ كشور.است يمدارس خصوص

 ياو را بوسيده بود؟باور كردن_ن كرده بودبه او توهي.ييادش نبود چه اتفاق_در اتاق دخانيات افتاده بود ياتفاق.از او به دل داشت

اگر سركار عليه ! در اتاق دخانيات يتوانست؟بوسيدن سل يم يك.كرد يهيچ كس البته يك كلمه را هم بر ضد هيو باور نم! نبود

به نامش نداشت،و پدر يا مادرش در مونت كارلو مشغول قمار  يبچه گدا كه دينار يوايولت بود،شايد؛اما آن سل ياديت يا ليد

 يشود گفت خود را خوار م ينه،دقيقا نم_چاپلوس ترين_بود نكه ديده بود،هيو تشخص پرست تري ياز ميان آن همه آدم.بود

 يز پشت سر مكه چمدان به دست ا يكس_ترين تشبيه بود يپيشخدمت درجه يك بديه.گنده دماغ تر از اين حرفا ها بود.كرد

با _كرده بود داو شغلش را هم پي.بانوان ميزبان يواجب برا يكمك حال_شد فرستادن تلگرام ها را به عهده اش گذاشت يآيد؛م

 يكفش همايون يرسيد،سگك ها يشاه م يدر دربار گرفته بود،به سرداب ها يسركار عليه اش اولين ازدواج كرده بود؛مقام كوچك

 !شغلى كوچك در دربار! زندگى چه سنگدل بود.وار سه ربع و چين هاى تور اين طرف و آن طرف مى رفترا برق مى انداخت،با شل

 يبه خانه ها يوقت(كرد  يكردند،اين طور گمان م يم يها زندگ ياين بانو،سركار عليه اولين،ازدواج كرده بود،و همين نزديك با

ممكن نبود  يداشت كه هيچ خانه ا يكه،مثل هه متعلقات هيو،چيز ي،آخر يك بار در خانه ا)كرد يفاخر مشرف به پارك نگاه م

وقت صرف  يبايست هيشه كل_كرد يرفت و نگاهشان م يبايست آدم م.گنجه مالفه شايد بود_داشته باشد،ناهار خورده بود

به ثمن بخش خريده ساخته از چوب بلوط،تابلوها،كه هيو  يقديم ،اثاثيمالفه،روبالش يگنجه ها_كرد،هرچه بودند يتحسينشان م

 يوار بود كه مردان درشت اندام را م وشنشان ريز نقش م يب ياز آن زن ها ييك.داد ياما خانم هيو گاه بند را آب م.بود

آداب بزرگان در  يشايد بقايا.هوشمندانه يحرف_زد يغير منتظره م يبعد ناگهان حرف.شد ناديده اش گرفت يبيش و كم م.ستايند

 يم يو چنين بود كه آنجا زندگ.كرد يهوا را سنگين م_بود يزياده از حد قو يزغال سنگ ديگ بخار برايش كم.او مانده بود

پنج يا  يتور اصل دورتا دورشان،با حقوق سال يهايشان با چين ها يو روبالش يمالفه شان و آثار استادان قديم يكردند،با گنجه ها

 .آمده بود يمنصب يال،در حالى كه او،كه دو سال از هيو بزرگتر بود،به دريوزگده هزار احتما

برايش جور كنند،شغل راهنما برايش دست و پا كنند كه به پسر بچه  يدفتر يپنجاه و سه سالگى آمده بود از آنها بخواهد كار در

 يدر آمد داشته باشد؛آخر اگر با ديز ينصد تايپا يكه سال يدر يك اداره،كار يها التين درس بدهد،گوش به فرمان صاحب منصب
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توانست اين كار را  ياحتماال ويتبرد م.كه داشت،امكان نداشت بتوانند با كمتر از اين سر كنند يا يبا مقرر يكرد،حت يازدواج م

كودن  يمحدود بود؛كم يداشت؛ذهنش كم يخوب يجنم خيل.كرد يناراحتش نم يرو انداختن به دلو.يبرايش بكند؛يا دلو

داد؛ بدون سر  يو معقول انجام م نانهيواقع ب جهگرفت به همان و يكه به عهده م يداشت هر كار يخوب يبود؛بله؛اما جنم خيل

زادگان روستا  بياز نج ستيبا.كه بود ينوع آدم نيخاص ا ريناپذ حياز ذكاوت اما با همان دقت توض يبدون بارقه ا ليتخ يسوزن

 سايمو دراز كالر گآن س ينمونه وقت يباز در اوج بود با اسب ها و سگ ها برا يحرام شده بود در فضا استيبا ورود به س_شد يم

مارا جمع و جور كرد  يغش كرد و دلو يسيافتاده بود و پنجه اش تا نصفه كنده شده بود چقدر خوب عمل كردو كالر ريدر تله گ

بود كه  يهمان.آمد ياز او خوشش م سايكالر نيهم يبرا ديش شاگفت كه احمق نبا سايپانسمانش كرد آتل درست كردبه كالر

كه آدم  زدانگاريو تمام مدت با سگ حرف م)) اوريآن را ب_را نگه دار نياحمق نباش ا زم،يعز گريخوب د(( داشت ازين سايكالر

كه او آن همه  كرديتحمل مشعر بشنود و دم نزند؟چطور  يرا درباره  يدلو يآورد آن حرف ها يچطور تاب م ساياما كالر.باشد

 يآدم حساب چيگفت كه ه يكرد و م يكفش م كيو وقار تمام پا در  تيبا جد يدلو چارديداد سخن بدهد؟ ر ريشكسپ يدرباهر 

بعالوه رابطه هم از آن ها نبود كه او (است ديرا بخواند چون مثل گوش استادن دمِ سوراخ كل ريشكسپ يغزل ها دينبا يا

شد كرد گلوله  يكه م يمكارتنها ! ستين يباور كردن.خواهر زن ِ مرده برود دنيبگذارد زن اش به د دينبا يفيآدم شر چيه)رديبپذ

 يدانست نشانه  يم يصداقت دلو يرا نشانه  نيو دم نزد ا ديشن سايشام بودند اما كالر زيسر م_بود يباران كردن با بادام قند

 نيهم ياو با سل ونديپ ياز رشته ها يكي!است دهياصالت ند نيتا به حال به ا يكه ذهنخورد  يقسم م!دانستياو م ياستقالل را

 ستاديا ديچ يگل رز يبود كه سل ادشي ميرز و گل كلم عظ يمحصور با بتوه ها ييزدند، جا يبود كه در آن قدم م يباغ چه ا.بود

آمد  يم ادشيوضوح به  نيبا ا نهايا يبود كه حاال همه  بيغر يليخ( ديكلم را در مهتاب بستا يبرگ ها  ييبايتا ذوق زده ز

كرد كه كالريسا را  ي،و در همان حال،البته نيمى به شوخى و خنده،به او التماس م)بود يشيدهكه سال ها بود به آنها نيند يزهايچ

آن روزها ( كنند "روح او را خفه" ديگر كه ممكن بود "يكپارچه آقايان"ها و تمام آن  يبردارد و ببرد،نجاتش دهد از هيوها و دلو

اما بايد انصاف را در حق .اش را پر و بال دهند يدوست زند،دنياميزبان از او بسا ي،فقط يك بانو)گفت يخروار خروار شعر م

احساساتش .خواست كامال روشن بود يتصورش از آنچه م.خواست با هيو ازدواج كند يبه هر حال كه نم.كردند يكالريسا رعايت م

يافت،و با همه  يها را درم مشخصيت آد يبهتر از سل يمثال خيل_آن زير بسيار زيرك بود.بودياحساساتش همه بيرون.يرونى بودب
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متعلق به خود هرجا كه از سر اتفاق حضور  يساختن جهان يناب بود؛با آن استعداد خارق العاده،استعداد زنان برا اشياينها،زنانگ

كه  بوداما كالريسا .ايستاد يآدم كه دوروبرش بودند م يآمد؛در درگاه،چنان كه بارها ديده بودش،همراه با كل يبه اتاق م.مى يافت

زد كه  ينم يگرفت؛هرگز حرف ينه اينكه بر و رويش چندان نظرگير باشد؛اصال زيبا نبود؛هيچ چيزش چشم را نم.ماند يبه ياد م

 .د؛آمده بودچندان هوشمندانه باشد؛اما با اين حال آمده بو

 ،احساسي،در تدارك مهمان يابريشم يفقط،بعد از اينكه آن روز صبح او را ديد،با آن قيچى و نخ ها! ديگر عاشق او نبود! نه،نه،نه

كه در كوپه قطار با  يگشت مثل آدم خوابزده ا يگشت و برم يكرد قادر نيست فكر او را از سر به در كند؛كالريسا مدام برم يم

سال آغاز  يشد آن را عاشق بودن ناميد؛فكر كردن به او بود،خرده گرفتن از او،بعد از س يخورد،كه البته نم يو مهر تكان به ا

به مقام و محافل و  يشد درباره او زد اين بود كه دنيا دوست است؛خيل يكه م يحرف بديه.توجيه كردن او بود يتالش برا

 يهميشه اگر آدم زحمتش را به خود م.(او اعتراف كرده بود بهبود؛اين را  درست يكه به معناي_دهد يپيشرفت در جهان اهميت م

ممكن بود بگويد كه از ژنده پوش ها،امل ها،شكست خورده ها،احتماال .) كند كه او اذعان كند؛صادق بود يتوانست كار يداد م

باشند،و اين  يكنند،كس يكاربگردند،بايد كسانى مثل خود او،نفرت دارد؛معتقد بود كه آدم ها اصال حق ندارند دست در جيب ول 

كرد از هر  يديد،و پيتر احساس م ياو م يكه آدم در اتاق پذيراي يپير مو خاكستر يشيك،اين دوشس ها،اين كنتس ها يآدم ها

بكسبورو شّق و  يگفت كه ليد يزمان.بودند يواقع ياهميت دارد فرسنگ ها فاصله دارند،در نظر كالريسا نماينده چيز يآنچه ذّره ا

خشك  يشد،خدنگ بود مثل تير،در واقع كم يكلمه يله نم ياز معان يخود كالريسا هم هين طور بود؛هرگز به معناي(است  رقّ

 يالبته در اين حرف هايش م.گذارد يرود بيشتر به آن احترام م يدر اينان هست كه هرچه سنّش باالتر م يگفت شجاعت يم).بود

بريتانيا،اصالحات در تعرفه،روحيه طبقه حاكم،كه در او  ي،امپراتورياز روحيه دولت يادزياد ديد؛درجات زيرا به درجات  يشد دلو

 يها يتراژد ازييك_ديد يچيزها را از دريچه چشم او م ،بايستيدو برابر دلو يبا ذكاوت.شود يپيدا شده بود،چنان كه معموال م

توانست عين نظر ريچارد را  يانگار آدم نم_كرد يم قولست از ريچارد نقل خودش صاحب نظر بود،اما هميشه باي.يزناشوي يزندگ

ها،همه به خاطر او بود،يا به خاطر  يمثال اين مهمان! با خواندن سر تا ته يك شماره از مورنينگ پست در يك روز صبح بفهمد

 ياتاق پذيراي).بود يخوشبخت تر م يخيل كرد يانصافا ريچارد اگر در نورفوك زراعت م(كه كالريسا از او در ذهن داشت  يتصور

گيرد،او را مى پيچاند،مى  يخام را م يبارها و بارها ديده بود كه جوان.اش را يك جور ميعادگاه كرده بود؛در اين كار نبوغ داشت
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عجيب و خالف  ياما آدم ها.شدند يمالل آور البته به دورش جمع م ينهايت آدم ها يب.اندازد يكند،به راه م يچرخاند،بيدار م

و پشت همه اينها شبكه ديدارها،كارت ويزيت .غريب در آن فضا ي؛موجودينويسنده ا ؛گاهيشدند،گاه نقاش يهم پيدا م رانتظا

 كوچك؛فالن كس يگل،هدايا يگذاشتن ها،لطف كردن به آدم ها بود؛دويدن اين طرف و آن طرف با دسته ها

وقفه كه  يشد؛ آن همه رفت و آمد ب يم دهياش واقعاً كش رهيهمراه داشته باشد؛ ش يبالش باد ديرفت ــ با يبه فرانسه م داشت

 .يعيطب يا زهيداد، به حكم غر يكار را با صداقت انجام م نيمشغولش باشند؛ اما او ا ميدا ديچون او با يزنان

 هيتوج يبرا شهيكه هم يا هينظر(، و احتماالً بود دهيبود كه تا به حال د يشكّاكان نيارترياز تمام ع يكي سايبود كه كالر نيا بيغر

گفت،  ي، احتماالً به خود م)زيآن همه اسرارآم گريد يآن همه شفاف بود، و از جنبه ها ييساخت، كه از جنبه ها ياز خود م سايكالر

را دوست داشت، و آنها  نداليو ت يهاكسل يدختر كه بود كتاب ها(در حال غرق شدن  يِبه كشت رشدهيزنج م،يمحكوم يما نژاد

در هرحال، سهم خود را  د،يياياست، ب ينديناخوشا يِشوخ هي، حال كه كلِّ قض)دنديپسند يرا م انوردانهيدر ياستعاره ها نيا

كه در توان  ييتا جا م؛يكن نييتز يها را با گُل و بالش باد اهچاليس م؛يهد فيرا تخف) يباز هاكسل( رانيرنج همزنج م؛يبپرداز

را  يكه هرگز فرصت ان،يبود كه خدا نيكه خواستند بكنند ــ تصورش ا يهر كار دينبا ان،يآن اراذل، خدا. ميباش نينازن ،ميدار

افتند  يدادند، در هر حال، جداً به دردسر م يانسان ها ازدست نم يِچرخ گذاشتن و تباه كردنِ زندگ يصدمه زدن، چوب ال يبرا

درست جلو  نكهيا. هولناك يـ آن ماجرا ديفرا رس ايلويآن مرحله بالفاصله پس از مرگ س. خانم رفتار كند كياگر كه آدم مثل 

، آن هم )مباالت بود يبود ــ از بس ب يپِر نيجاست ريهمه اش تقص(آن كشته شود  ريو خواهرش را ز فتديب يچشم آدم درخت

بعدها . بود كه آدم تلخ شود يكاف شان،يگفت، با استعدادتر يم شهيهم سايبود، كالر ستادهيا يزندگ ةكه آن چنان در آستان يدختر

 يمذهبِ ب نيبه ا بيترت نيو به ا ست؛يكس ن چيه ريتقص ستند؛يدر كار ن يانيآن قدرها مطمئن نبود؛معتقد بود كه خدا گريد ديشا

 .كرد يكين يكيبه خاطر نفسِ ن ديكه با افتيتطور  انيخدا

داد؛  يبود كه بروز نم ييزهايداند، چ يهرچند فقط خدا م(لذت بردن در ذاتش بود . برد يلذت م تينها يب يالبته كه از زندگ و

در هرحال ). كند ميترس سايمبهم از كالر يتواند طرح يهمه سال فقط م نيخودش هم بعد از ا يكرد كه حت ياغلب احساس م

 زيعمالً از همه چ. نفرت است در او نبود يةهمه ما نيا كيزنانِ ن كه در ياخالق لتيفض اساز آن احس يدر او نبود؛ اثر يا يتلخ

كه  يدرامِ مختصر و مضحك ايدر كالسكه اش،  يكودك ايالله ها بود،  ةباغچ اي ،يزد يقدم م دپاركياگر با او در ها. برد يلذت م
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اند، حتماً با  نياندوهگ يليكه آن عاشق و معشوق خ ديرس ياگر به نظرش م اد،يبه احتمال ز. (ساخت يهمان لحظه از خودش م

داشت تا  ازيبه آدم ها ن شهيداشت، هم ازيدر وجودش بود كه واقعاً درخشان بود، اما به آدم ها ن يكمد ينوع.) زد يآنها حرف م

ناهار خوردن، شام  داد، يشد كه وقتش را هدر م يم نيا رشياجتناب ناپذ ةجيبكشند، و نت رونياستعداد را از وجودش ب نيا

ذهنش،  زيت ةكه واقعاً منظورش نبود، كند كردن لب ييزهايخودش، مزخرف گفتن، گفتن چ ةوقف يب يدادن ها يمهمان نيخوردن، ا

 يبخورد گرم م يخرفت كه ممكن بود به درد دلُوِ يريحد با پ ينشست و با زجرِ ب يم زيم يآنجا باال. زشيتم ةاز دست دادن قو

او  ستيشد و با ياز در وارد م زابتيال نكهيا ايشناختد ــ  يكسالت آورِ اروپا را م يآدم ها نيدو طاقتفرساتر نيــ ا تگرف

با چشمان گرد،  يكه به آنجا رفته بود، دختر يبار نيالكن بود آخر ةبود، در آن مرحل يرستانيدب. شد يم زيهمه چ نِيگزيجا

 يبود، كه م هيالسو يعل شيبرا زيساكت و عبوس، كه همه چ يباشد، موجود در او رشاز ماد يزيكه چ يرنگ، ب دهيصورت پر

مسرّت و  ةزيبا همان آم سا،يچهارساله؛ و كالر يبچه ها نيع» شود من بروم؟ يم«: گذاشت مادرش دورش بگردد، و بعد گفت

شده بود؛ » پاگشا« زابتيو حاال احتماالً ال. كند يزبا يرود هاك يداد كه م حيتوض خت،يانگ يدر او برم يخود دلُوِ ييكه گو يغرور

آمد، كاله  يم رونيپارك كه ب جنتزيوالش، از ر تريپ. خوب، باشد يليخ. ديخند يدانست، به دوستان مادرش م يم ريپ يرا اُمل تريپ

را  يــ قدرت! آدم ــ سرانجام امانند، ام يم يباق شهيبه قوت هم جاناتيشدن؛ ه رياست غرامت پ نيبه دست، در دل گفت، فقط هم

 .نور رِيز ،يبخشد ــ قدرت گرفتنِ تجربه، چرخاندن آن، به آهستگ يم يبه دست آورده كه آن طعمِ واال را به هست

گرانيبه د يازيآدم چندان ن ،ي، اما حاال، در پنجاه و سه سالگ)كالهش را باز بر سر گذاشت(بود  يوحشتناك اعتراف  نداشت، خود

 كيتمام . هم بود اديدر واقع، ز. بود يپارك، كاف جنتزيدم، حاال، در آفتاب، در ر نيا نجا،يآن، ا ةآن، هر قطر ةهر لحظ ،يزندگ

 هيلذت، هر سا ةآشكار كند؛ هر ذر يقدرت را به دست آورده، طعمش را به تمام نيكه، حال كه آدم ا ودعمر كوتاه تر از آن ب

عذابش  سايبار آن گونه كه كالر گريممكن نبود كه د. يالص تر از سابق، نه آن همه شخصخ اريبكشد؛ بس رونيروشن معنا را ب

را  شيصدا يكس نكهيا يب ديرا بگو زهايچ نيشد ا يكه م اشكر خد(شد كه ساعت ها  يم ييوقت ها. داده بود عذاب بكشد

 .فتدين يزيد ادي، ساعت ها و روزها اصالً !)بشنود

به  هياست؟ قض يزيكه عاشق د ديآورد و باز بگو اديآن روزها را به  ةشد آن احساس فالكت، شكنجه، شور خارق العاد يم يعني

 يبود كه وقت ليدل نيبه هم ديو شا. عاشق او بود يزيبود كه حاال د نيالبته ا قتيبود ــ حق نيدلنش اريبس هيكرد ــ قض يفرق م يكل
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 يخواست تنها باشد؛ وقت يم يزياز هر چ شيبه او دست داد، ب يخارق العاده ا يِاس خالصاحس مد،واقعاً به حركت درآ يكشت

اگر  يهر كس. شد يــ عصب ييايسفر در يبرا يا چهيقال ادداشتها،يبرگ،  يگارهايــ س ديخود د نِيدر كاب اتيتوجه او را به جزئ

كه خوشگل اند؛  ديخواهد؛ دوست ندارد به زن ها بگو يها را نم دمآ يرا خواهد گفت؛ آدم بعد از پنجاه سالگ نيصادق باشد هم

 .را خواهند گفت، اگر كه صداقت داشته باشند نيپنجاه ساله هم يوالش با خود گفت، اغلب مردها تريپ

بود چه  ممكن سايكالر يعنيچه بود؟  هيافتادنِ امروز صبح، قض هيبه گر يها يها نيعواطف ــ ا زِيانگ رتيح رِيذخا نيبعد ا و

 يوالش، چاقو تريدر ته ماجرا حسادت بود ــ پ. بارش نود نياو كرده باشد؟ احتماالً گفته بوده كه احمق است، كه اول ةدربار يفكر

با . ماند يم يروند باق يم انينوع بشر از م گرِيشهوات د ةكه هم يبا خود گفت، حسادت، وقت رده،اش در دست دراز ك يبيج

 زد؛يدانست؛ گفته بود تا حسادتش را برانگ يآخرش گفته بود؛ مخصوصاً گفته بود، م ةدر نام يزيكرده بود، د داريسرگرد اورد د

تا آزارش دهد؛ و  ديتواند بگو يانداخته، از خود پرسان كه چه م يشانيبه پ نيتوانست او را مجسم كند كه وقت نوشتنِ آن چ يم

 يازدواج او نبود، برا يوكال برا دنيآمدن به انگلستان و د يجنجال ها نيتمام ا !بود نيخشمگ يليكرد؛ خ ينم يهمه، فرق نيبا ا

را  بانشيگر ديرا د سايكالر يبود كه وقت نيداد، هم يبود كه شكنجه اش م نيهم. ازدواج كند يگريبود كه نگذارد با كس د نيا

معاف كرد،  يزيشد او را از چه چ يم نكهيا دنِيفهمهر چه بود؛  ايگرفت، آن همه آرام، آن همه سرد، آن همه مشغول به لباسش 

دانند كه  يبست، با خود گفت، اما زن ها نم ياش را كه م يبيج يچاقو. زرزرو و ناالن يخر رهيداده است ــ پ لشيتقل يزيبه چه چ

 تريكاناپه نشسته بود، گذاشت پ يآنجا رو. سرد بود ليمثل قند سايكالر. دانند يمردها دارد نم يرا كه برا ييمعنا. ستيشور چ

 .بود به تقاطع دهيگونه اش زده بود ــ رس يرو يبوسه ا رد،يدستش را بگ

بدون  ر،يو ز فيآمد، ضع يغُل غُل برم ان،يپا ايكه بدون جهت، گرما، آغاز  ييو لرزان، صدا فيضع ييمتوقفش كرد؛ صدا يصوت

 يانسان يهرگونه معنا

ااوم فُه اوم سو ا 

 تو اام اوــ يسوئ فو

 يمترو ستگاهيا يجوشد، كه، درست رو به رو يم رونيب نيكهن كه از زم يچشمه ا يصدا ت،يجنس ايسنّ و سال  يب ييصدا

مانده از تطاول  يبرجا يزنگ زده، همچون درخت يهمچون تلمبه ا ف،يآمد بلند و لرزان، همچون ق يبر م يأتيپارك، از ه جنتزير
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 برود و بخواند نييبر آن باال و پا ادگذارد ب يبار و برگ كه م يباد تا ابد ب

ااوم فُه اوم سو ا 

 تو اام اوــ يسوئ فو

 .يابد مِيتكان ها و قژ قژها و ناله ها در نس و

ــ زنِ  صدا يكه باتالق بود، در عصرِ عاج و ماموت، در عصرِ طلوعِ ب يسنگفرش علف بود، زمان يكه به جا ياعصارــ زمان يِط در

خواند ــ  يبود از عشق م ستادهيفرسوده ــ آخر دامن به تن داشت ــ با دست راست دراز كرده ــ دست چپ چنگ زده به پهلو، ا

 شيها سال پ ونيليخواند، م يلب م ريرانَد، وٍ ز يكه حكم م يسال ادامه داشته بود، عشق ونيليم كيخواند،  يكه م يعشق

 يِقرون، به درازا يآورد كه در ط يمرده بود، همراه با او در ماه مه قدم زده بود؛ اما به خاطر م شيقرن پ نيمعشوقش، كه چند

را درو كرده بود،  زيانگ رتيح يمرگ آن تپه ها ميسرخ، رفته بوده؛ داس عظ يناهايتابستان، و شعله ور، فقط به آتشِ م يروزها

 انينبود، به خدا خياز  يجز گدازه ا گريگذاشت كه د ينيرا بر زم شيوكهنسالِ خ تيو به غا يزن سرانجام سرِ خاكستر يو وقت

كرد؛  ينوازشش م ديخورش نيخرپرتوِ آ نيبگذارند، آنجا بر مدفنِ مرتفعش كه آخر يخلنگ ارغوان يالتماس كرد كنارش دسته ا

 .ديرس يم انيجهان به پا ةپر كبكب شيهنگام بود كه نما نيآخر در ا

نمود؛  يهنوز سبز و پرگل م نيآمد، زم يپارك غُل غُل كنان باال م جنتزير يمترو ستگاهيا يرو به رو يباستان ةطور كه تران همان

درهم  يها و علف ها شهير افيبا ال دهيگور ،يبود و بس، آن هم گل نيدر زم يآمد، سوراخ يزمخت برم نيچن يهرچند از دهان

و استخوان ها و  ت،ينها يگره گره اعصارِ ب يها شهيخورده از خالل ر سين، خو غُل غُل كنا شانكهن جو ةباز آن تران ده،يچيپ

شود، بارور كننده،  يم ريسراز وستني يافتد، و به سو يبه راه م لبونيمر ابانيسنگفرش در سرتاسرِ خ يرو ييبارهايگنج، در جو

 .گذارد يم يمرطوب به جا يلكّه ا

سكّه  يبرا يفرسوده كه دست رزنيپ نيزنگ زده، ا ةتلمب نيبا معشوقش قدم زده بود، ا يازل يكه چطور در ماه مه ا ادشيدر  هنوز

آورد كه چگونه در ماه مه قدم  يم اديآنجا خواهد بود، به  گريسال د ونيليچنگ زده به پهلو، ده م گريدراز كرده، دست د يمس يا

اما گذرِ اعصار . كه دوست داشته بود يــ مرد بود، بله البته، مرد اند، با كه؟ مهم نبود يدر آن جار اهايدركه حاال  ييزده بود، جا

 ياز برفك بودند؛ و وقت دهيو پوش يدرخشان خاكستر يبا گلبرگ ها يوضوحِ آن روزِ كهن در ماه مه را محو كرده بود؛ گل ها
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 د،يد ينم گريد» شو رهيه چشمانم خبا آن چشمان مهربان ب«كه ) كرد يم لتماسچنان كه حال كامالً آشكارا ا(كرد  يالتماسش م

كه در برابرش قد برافراشته  ديد يم يئتيفقط ه د،يد يصورت آفتاب سوخته را نم اي اهيس يها يپاگوش ،يچشمان قهوه ا گريد

دستت را به من بده و «: گفت يكنان م كيج كيسالخورده ج اريبس يكه هنوز با طراوت پرنده وارِ آدم ها ه،ياز سا يبود، شكل

و چه «  د،يپرس يداد، و م نوايبه موجود ب يسكّه ا ارياخت يشد ب يم يوالش همان موقع سوار تاكس تريپ(» بگذار آرام آن را بفشارم

 يها چشم ةو هم ،گذاشت يم بشيسكّه را در ج يزد، وقت يرا به چنگ گرفته بود، و لبخند م شيو پهلو ؛»ند؟يهم بب يباك اگر كس

همچون . شدند ديمتوسط بود ــ ناپد ةرو پر از مردمان شتابانِ طبق ادهيدرگذر ــ پ يمحو شدند، و نسل ها ييگو رهيكنجكاو و خ

 و غرقابشان كند و بپوسند ــ سيخ يبرگ ها، تا لگدمال شوند، تا آن بهارِ ابد

ااوم فُه اوم سو ا 

 تو اام اوــ يسوئ فو

 

 ».نوايب رزنيپ«گفت،  تيوارن اسم ايرتز

 !نوايبدبخت ب ،يرد شود، گفت، وا ابانيكه از خ منتظر

 ديد يشد و آدم را در آن منجالب م يبهتر اتفاقاً از آنجا رد م ياز روزگاران ييآشنا ايچه؟ اگر پدر آدم،  ديايامشب باران ب اگر

 د؟يخواب يچه؟ شب كجا م

رفت، به دورِ  يباال م چانيكلبه پ كياه، همچون دود برخاسته از دودكشِ و كم سرخوش شيصدا، شادمانه، ب يِناگسستن ةرشت

 »ند؟يهم بب يو چه باك اگر كس«. رفت يم رونيب يازدود آب يبرگ ها در شرابه ا نيباالتر انِيو در م ديچيپ يدرختانِ صاف راش م

داد، گاه  يم ييافتاد معنا يكه اتفاق م ييزهايكرد، به چ يم يهمه احساس بدبخت نيشد كه ا يچون هفته ها و هفته ها م ايرتز

 يخوب و مهربان يآمد آدم ها ياگر كه از ظاهرشان برم رد،يبگ ابانيجلو آدم ها را در خ ديماند احساس كند كه با ينم يزيچ

 »ند؟يهم بب يچه باك اگر كس و«خواند،  يم ابانيكه در خ رزنيپ ني؛ و ا»من غصه دارم« د؛يبگوبه آنها  نكهيا يهستند، فقط برا

رفتند؛ با خود گفت كه نامش  يبردشاو م اميليسر و دنيداشتند به د. درست خواهد شد زيسبب شد ناگهان مطمئن شود كه همه چ

 يايرؤ. ديروزنامه ها را د ياعالن ها شان؛يدر دم ها اهصاف ك يها خكيبا س يخاكستر يدارد؛ و اسب ها ييبايچه آهنگ ز
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 .يبود، احساس بدبخت ياحمقانه ا ةاحمقان

مگر بود كه توجه را به آنها را  يزيگذشته، چ زيو، از همه چ ت،يوارن اسم موسيگذشتند، آقا و خانم سپت ابانياز عرض خ پس

جهان را با خود دارد، و عالوه بر  اميپ نياست كه بزرگتر يمرد جوان نجايشك ببرد كه ا يكه سبب شود رهگذر يزيجلب كند، چ

مردد، كش كشان، در راه  يرفتند، و حالت يراه م هيآهسته تر از بق دياست؟ شا نيتر ربختمرد جهان، و شو نيسعادتمندتر ن،يا

ساعت روز وسط هفته در وست اند نبوده است،  نيكه سال هاس در ا يكارمند يبرا نيتر از ا يعيطب يزيرفتنِ مرد بود، اما چه چ

خانواده  يبود كه وقت ياتاق سيپرتلند پل يينگاه كند، گو گريد زِيو بعد چ زيو آن چ زيچ نيكه مرتب به آسمان نگاه كند، و به ا

زند  يبلند را كنار م يه هاپرد ةگوش كيكه  دار،يكتان، و سرا يها سهيدر ك ختهيرفته بودند او وارد آن شده بود، و چلچراغ ها آو

دهد كه چه  يم حيتوض دكنندگانيبازد يدهد، برا يراه م بشانيمتروك با ظاهرِ غر يدرازِ نورِ غبار آلود را تا مبل ها يو ستون ها

 .بيچه عج موس،يحال، در نظر سپت نياما در ع ز،يچه شگفت انگ نجا؛ياست ا يزيشگفت انگ يجا

بود؛ و  دهيد ميبه پا داشت؛ دستانش تعل يقهوه ا يها نيباالتر؛ آخر پوت يحسب ظاهرش ممكن بود كارمند باشد، اما از رده ها بر

بزرگ، هوشمند، حساسش؛ اما لبانش اصالً، آخر شل و ول بودند؛ و چشمانش  ينيدار، با ب هيزاو مرخيــ ن مرخشيطور ن نيهم

در  ديبود و نه آن؛ شا نيكه در مجموع بر مرز قرار داشت، نه ا يدرشت، طور ،يچشم؛ عسل قطف) چنان كه معمولِ چشم ها بود(

از آن  يكيدر پس كوچه ها؛  يدر آپارتمان ينيتمام عمر كماكان اجاره نش اي ل،ياتومب كيو  يبود در پرل يخانه ا بشيانتها نص

به امانت گرفته  يعموم ياند كه از كتابخانه ها دهيد ييكتاب ها زخود آموخته كه آموزش را تماماً ا لكرده،يتحص مهيمردان نصفه ن

 .مشهور كه با نامه طرف مشورت قرار گرفته اند، خوانده اند سندگانينو يةكه شب ها بعد از كار روزانه، به توص يياند، كتاب ها

گذرانند، در اتاق خوابشان، در دفتر كارشان، وقت راه  يكه آدم ها تنها از سر م ،ييدر تنها يتجربه ها گر،يد ياما تجربه ها و

بچه بود هنوز، به سببِ مادرش؛ مادرش دروغ  يليرا داشت؛ از خانه ها رفته بود، خ يكي نيلندن، ا يها ابانيرفتن در دشتها، در خ

و  د؛يد ينم يا ندهيستراود آشاعر در ا كي يآمده بود؛ چون برا يچا زيبار با دست نشُسته سر م نيهمپنجا يگفت؛ چون برا يم

ابلهانه به جا گذاشته بود، مثل همان ها كه مردان  يادداشتيرازش را به خواهر كوچكش گفته بود، به لندن آمده بود و  ن،يهم يبرا

 .آن را خوانده اند انيمشهور شده جهان شانبزرگ نوشته اند، و بعدها كه داستانِ مبارزه ها

گمان  نشانيكه والد موس،يچون سپت يبيكوچك غر ياست، اصالً به نام ها دهينام را بلع تيمرد جوانِ ام ونيليها م ونيليم لندن
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 رييتجربه ها، باز تجربه ها، كرده بود، مثل تغ وستن،ي ابانيدر خ يا هيكرا يدر اتاق. داد ينم يتيكند، اهم يم زشانيبرده بودند متما

 يدوستان چه م نيتر نيزبيهمه ت نهاياما از ا. منقبض، دژكام ظرف دو سال ده،يكش يتمعصومِ گلگون به صور يِضيصورت از ب كي

: داده است يگلِ تازه ا اهشيگ نديب يكند و م يدر گرمخانه را به صبح باز م يوقت ديگو يجز همان كه باغبان م نديتوانسند بگو

در ( يمعمول، كه همگ يگل داده است، همان بذرها يشجاعت، تنبل ،ييتنها ور،ش ،ييآرمانگرا ،يگل داده است؛ نخوت، جاه طلب

تابِ ارتقا دادنِ خود شود، سبب شده  يشود، و الكن ب يشده بودند سبب شده بود خجالت ختهيكه با هم آم) وستني ابانياتاق در خ

 .كرد يم يسخنران ريشكسپ ةواترلو دربار ابانيپول شود كه در خ زابليا زهيبود عاشق دوش

را به او  هيو كلئوپاترا و بق يتواند طعم آنتون يبود كه چطور م دهيو از خود پرس ست؟؛ين تسيك هيشب موسيبود سپت دهيرسپ

بار در  كيافروخته بود كه فقط  ينوشت؛ و در او چنان آتش يكوتاه م ينامه ها شيداد؛ برا يكتاب قرض م موسيبچشاند؛ سپت

روشن  ،يماد ريو غ يريجاودانه اث ،ييسرخ و طال يپول را با پرپرِ شعله ا زهيكه دوش ما،رشود، بدون گ يشعله ور م يعمر هر آدم

اش در حد كمال  يداشت كه خردمند نيقيبود،  بايپول به نظرش ز سيم. واترلو را ابانِيو كلئوپاترا را؛ و خ يداشت؛ آنتون يم

در  يكرد؛ غروبِ روز يم حيبا جوهر قرمز تصح موضوع،توجه به  يگفت، كه او، ب يشعر م شيبرا د،يد ياست؛ خوابش را م

 يعني؛ »گل داده است« د،يباغبان، اگر در را باز كرده بود، ممكن بود بگو. گذرد يم يدانيسبز از م يكه با لباس ديتابستان او را د

 يرا پاره م شيكه دارد نوشته ها بود دهياو را د سد؛ينو يبود كه دارد م دهيموقع ها وارد شده بود، و او را د نيهم ياگر كه هر شب

 ساهايها راه برود، و به كل ابانيدود تا در خ يم رنيرساند و ب يم انيصبح به پا ةرا ساعت س يبود كه دارد شاهكار دهيكند؛ او را د

 .تمدن، و برنارد شاو را ببلعد خيتار ن،يدارو ر،يبنوشد، شكسپ گريروز امساك كند، روز د كيبرود، و 

و  نيدالالن زم اب،يارز ،يحراج تز،يو اَروسم زيبليس ريبروئر، مد يدانست؛ آقا يرا م نيبروئر ا يدر كار بود، آقا ياشكال

 اريبس تياسم يها تيكرد، و به قابل يم يدر كار بود، و چون در قبال كارمندان جوانش احساس پدر يمستغالت، به گمان او اشكال

 يبا جعبه ها رينورگ ريز يدر اتاق مركز يمبل چرم ياو رو يپانزده سال به جا ايكه ظرف ده  ردك يم ينيب شيبود، و پ دواريام

 د؛يرس يم فيبود ــ به نظر ضع نيو خطر در هم«باشد،  شياگر كه مراقب سالمت«بروئر گفته بود،  ياسناد خواهد نشست، آقا

 يكه سفارش كند حقوقش را اضافه كنند، كه اتفاق ديد يمكند، و به شام دعوتش كرد و داشت تدارك  يكرد فوتبال باز هيتوص

همكارانِ جوانش را با خود برد، و سرانجام، انگشتانِ جنگ  نيقابل تر خت،يبروئر را به هم ر ياز محاسبات آقا يليافتاد كه خ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  وولف ويرجينيا–دالوويخانم                                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٥

كرده بود، اعصابِ  فرها ح يشمعدان ةدر باغچ يكرس را خرد كرده بود، حفره ا يگچ ةبود، مجسم ياروپا، بس كه فضول و موذ

 .بود ختهيبه هم ر يبه كل ليبروئر در مازوِل ه يآقا التيآشپز را در تشك

نبود مگر  چيگفت ه شديرا نجات دهد كه م يبود كه داوطلب شد به فرانسه رفت تا انگلستان يكسان نياز اول يكي موسيسپت

بروتر با  يكه آقا يرييآنجا در سنگرها تغ.دانيم كيپول در لباس سبز در حال گذر از  زابليا زهيو دوش ريشكسپ يها شنامهينما

را بخود  يمرد شد درجه گرفت توجه در واقع مهر افسرد مافوقش اونز نام!رخ داد بالفاصلهفوتبال در نظر داشت  يبه باز هيتوص

افتاد دندان نشان  يكاغذ يبه جان پاكت يكي كننديم يزبا يبخار شيپ چهيقال يدو سگ بود كه رو يآنها ماجرا يماجرا.جلب كرد

پنجه  كنديپلك زنان به آتش نگاه م دهيآلود دراز كش بخوا يكيآن  زنديم ريبه گوش سگ پ يگهگاه پنجه ا زنديدندان م دهديم

با هم دعوا  دنديجنگيبا هم م شدنديم ميبا هم سه بودنديبا هم م ستيبا.كنديم يغرغر يو با خوش خلق زنديم يغلت كنديبلند م يا

و تنومند كه در حضور  يمو سرخ يبود نامش را گذاشته بود مرد ارام مرد دهياو را د كباريكه فقط  ايرتز(اونز  ياما وقت.كردنديم

 ايبروز نداد  ينه فقط اصال احساسات موسيكشته شد سپت ايتالياونز درست قبل از آتش بس در ا يوقت)شديدار م شتنيزنان خو

معقول رفتار كرده  يلينشده و خ يگفت كه دچار احساسات چندان كياست به خودش تبر يدوست كي انيپا نيكه ا رفتينپذ

 30جنگ اروپا مرگ درجه گرفته بود هنوز  يمانده بود دوست شيتاب ه آخر نما.بود يعال.داده بود اديبه او  ييزهايجنگ چ.است

تماشا كرده  ياحساس چيه يب.در وسط معركه بود خمپاره ها به او اصابت نكرده بودند.سالش نشده بود و قطعا جان بدر برده بود

 يلدانهاداشت با گ اطيح كيبود كه  افتهياسكان  يدر خانه مهمانخانه دار ودب النيصلح شد در م يوقت.شونديبود كه منفجر م

 نكهياز ا...روز عصر كه وحشت برش داشته بود كيو  كردنديدخترها كه كاله درست م اطيكوچك در ح يزهايبزرگ گل م

 .دختر كوچكتر نامزد شده بود ايبا لوكرتز...احساس كند يزيچ تواندينم

اتش بس امضا شده بود مردگان را به خاك سپرده بودند به خصوص عصرها دستخوش  مانيتمام شده بود پ زيحاال كه همه چ آخر

در آن نشسته بودند كاله  ييايتاليا يرا كه دخترها يد راتاق ياحساس كند وقت يزيچ توانستينم.شديترس م يناگهان يغرشها

 يپر از مهره ها يها يرادر نعلبك مهايند سصداشان را بشنود داشت توانستيم نديبب راآنها  توانستيم كرديباز م كردنديدرست م

تق  زيم يها رو يچيروبان ق يشميپر بود از پر پولك نوار ابر زيم يرو كردنديو آنور م نوريرا ا دهيبر يكرباسها گردادنديم يرنگ

كالهها  دنديخنديها دخترها كه م يچيتق تق ق نهمهيبا ا.احساس كند يزيچ توانستيآمد نم يفراچنگش نم يزياما چ كردنديتق م
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بود كه  يلحظات نديتمام آنجا بنش توانستياما نم.داشت يپناه كردنديم نياش را تضم يمنيا كردنديحفظش م شدنديكه درست م

از !نبودند يسكربا يها دهيو چراغ و بر يچياگر ق يوا كردياو داشت سقوط م كرديتخت داشت سقوط م.شديم داريصبح زود ب

ازدواج كرد با آن انگشتان كوچك هنرمندان كه باال  يپر جنب و جوش سبكسر تقاضا يكيآن  خواهر كوچكتر از ايلوكرتز

 .گرفتنديانگشتانش جان م ريچه ز دانميپر و نم شمينخ ابر.نهاستيهمه اش كار ا:گفتيو م گرفتيم

و باالپوش و  كرديم يبررس قيدق گذشتيرا كه از كنارش م يهر كاله.كاله از همه مهمتر است:گفتيم زدنديكه با هم قدم م رونيب

قرار دستانش  ينه با خشونت در واقع با حركات ب خوانديرا شرم آور م يجلوه فروش يبد لباس.و نحوه حركت كردن زن را راهنيپ

از  يانتقاد يبا حالت شهيرا از خود براند و بعد با سخاوت تمام اما هم تيو با حسن ن يهيو بد احشف يكه باسمه ا يمثل دستان نقاش

كه از  ستوديرا م يفرانسو ييبانو اي كرديكه با ظرافت تمام تكه پارچه اش را درست كرده بود استقبال م يدختر فروشنده ا

 .يپرشور و حرفه ا يدربست با درك يشيستا شديم ادهيپ ديبلند رج مروار راهميكالسكه اش پالتو پوست به تن پ

 يبستن ايرتز(از مزه ها يحت.بود شهيش ريز ييباياما ز!بايچه ز گفتيلب م ريو ز نديكه او هم بب زديم موسيبه سپت يا سقلمه

نگاه  رونيبه مردم آن ب.گذاشتيكوچك م يمرمر زيم يفنجانش را رو.بردينم يلذت چيه)دوست داشت نيريش يزهايشكالت چ

اما او .كردنديبه دو م يكيهم  و پوچ با چيسر ه دنديخنديم زدنديم اديشدند فريجمع م ابانيظاهرا شاد بودند وسط خ كرديم

 رهيوراج ترس هولناك بر او چ يشخدمتهايو پ زهايم انيدر م خانهياحساس كند در چا يزيچ توانستيبچشد نم توانستينم

لطفا  موسيسپت گفتيم ايرتز(بخواند يحتمثال دانته را برا توانستياستدالل كند م توانستيم.احساس كند يزيچ توانستينم...شديم

 ريپس تقص كرديرا جمع بزند مغزش درست كار م شيصورت حسابها توانستيم)بستيدوزخ را م متيو با مال.كتابت را بگذار كنار

 .احساس كند يزيچ توانستيكه نم...بود ايدن

لندن  خواستياحترامش بودند و دلش م هيما يسيمردان انگل نيا.ديآ يخوشش م گفتيم.ساكتند يليها خ يسيانگل:گفتيم ايرتز

كه ازدواج كرده  يمعركه اند از عمه ا شيمغازه ها دهيبود كه شن ادشيدوز و  اطيخ يو كت و شلوارها يسيانگل يو اسبها نديرا بب

 .كرديم يبود و در سوهو زندگ

 ديباشد شا نياحتماال هم ديدر دل گفت شا كردياز پنجره قطار كه به انگلستان نگاه م شدنديكه خارج م ونيوهياز ن موسيسپت

 .نداشته باشد يياحتماال خود جهان معنا
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تو :بروئر شروع كرد كه يآقا.را گرفته بود بيصل يافتخارشان بود نشانها هيما.ارتقا دادند اديز تيبا مسئول ياداره او را به مقام در

در  يعال يخانه ا كرديو نتوانست حرفش را تمام كند از بس كه احساس مسرت م....حاال با ماست كه يات را انجام داده ا فهيوظ

 .تاتنهام كورت گرفتند ابانيخ

 ريشكسپ.به كل تباه شده بود...و كلئوپاترا يآنتون...سرمست شدن آن پسرك از زبان يماجرا.را باز كرد ريشكسپ گريبار د نجايهم

 ييباينفهته در ز اميپ شديآشكار م موسيحال بر سپت!دهان و شكم يبچه دار شدن پلشت دنيلباس پوش...بود زاريچه ب تياز بشر

دانته هم  يدياست نفرت نوم يزاريب رسانديم گريمبدل به نسل د ينسل در لباس كيكه  يالفاظ عالمت سر

را  لمريدوستان خانم ف يكالها.كرديم نيو كاله تزئ نشستيم زيآنجا پشت م ايرتز.نطوريهم هم)ترجمه شده(سخولوسيا.نطوريهم

 ريغرق شده ز يلوفريچون ن زمرمو رسديم دهيبنظر رنگ پر گفتيبخود م موسيسپت.كرديكاله درست م كي يساعت كرديم نيتزئ

 .آب

 .گذاشتيگونه بر گونه او م كرديحلقه م موسيو در همان حال دستانش را دور سپت.اند يجد يليها خ يسيانگل:گفتيم

بچه دار  ديبا گفتيم اياما رتز.بود يدر نظر او پلشت يريجفتگ انياز پا شيپ.بود زينفرت انگ ريزن و مرد در نظر شكسپ نايم عشق

 .گذشتيسال از ازدواجشان م 5.شوند

و .كنديو تماشا كردند كه شاه مجلس را افتتاح م ستادنديا تيجمع انيم.و البرت ايكتوريبرج لندن رفتند به موزه و دنيهم به د با

نگاهشان  رهيخ ستاديا يم ايكه رتز نيتريدر و يچرم ييفهايبا ك ييها مغازه ها يها لباس فروش يمغازه ها هم بود كاله فروش

 ميمال نقدريا شدينم موسيمثل سپت چكسياما ه.داشته باشد موسيمثل سپت يپسر ديبا گفتيم.اورديپسر ب كي دياما با كرديم

 سخت است؟ ريخواندن شكسپ ديپرسيبخواند؟م ريكه او هم شكسپ شدينم.باهوش نقدريا يجد نقدريا

 چيكه ه ديفزايشهوتران ب واناتيح نيبر تبار ا ايبخشد  يرنج را تدام ابد توانديآدم نم.اورديبچه ب ييايدن نيبه چن تواندينم آدم

 .بردشانيم گريد ييسو و ان دم سو نيدم ا نيكه ا ييمبوهاينداشتند فقط هوسها و زلم ز يداريعواطف پا

ورجه ورجه كردنش را در .كنديرا تماشا م يكه آدم جست زدن پرنده ا يمثل وقت دهديكند شكل م يچيكه ق كرديم شيشايتما

هست نه  يدر وجود انسانها نه مهر)ردياش بگ دهيناد ايبگذار رتز(كه  نستيا قتيآخر حق.بجنباند يكه جرئت كند انگشت يچمن ب

و  نوردنديرا در م ابانيدسته دسته ب.كننديشكار م يدسته جمع.ديايبر لذت همان دم ب افزونآنچه به كار  يورا يكوكارينه ن يمانيا
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بروئر در اندازه با  انيكشي.بر آنها چسبانده اند ييشكلكها.كننديافتادگاه را بحال خود رها م.شونديم ديزوزه كشان در برهوت ناپد

در  شيها يشمعدان يو نمناك يدر درون همه سرد ريدلپذ اطفو عو ديسف نهيس شيپ يسنجاق كراوات مرجان دهيموم كش ليسب

زن  چرخانديقهوه را دور م يفنجانها 5چه كه راس ساعت  دانمينم ايآمل ايآ! زمان جنگ نابود شدند اعصاب آشپزش داغان شده

شر از آنها  ظيغل اتآهار زده شان كه قطر يرانهايپ شيها با آن پ يو تامها و برت زيپوزخند زن چشم ه يايح يب ثيكوچك خب

 ابانيدر خ.كشديم ادداشتشيمسخره شان در دفتر  يرا برهنه وقت رفتارها رشانيكه تصو دنديهرگز او را ند.ديتروايم رونيب

آمدند زنان زنده زنده  يمردان در معدن ها گرفتار م ديكشيپالكاردها قساوت نعره م يرو گذشتنديوانتها غران از كنارش م

كه بلند (جماعت شدن حيتفر هيدادن و ما شينما يبرا اي يكه به قصد هواخور نيمثله شده از مجان يصف كباريو  سوختنديم

 مين كيتاتنهام كورت گذشت هر  ابانيباز از كنارش د رخ شياورده بودند سالنه سالنه سرجنبان و با ن رونيآنها را ب)دنديخنديم

 شد؟يم وانهياو د يعني.نددرمان او شد يغصه ب هيحال ظفرمند ما نيا عذرخواه با

تنها بود دلش  يليخ!شود و بچه نداشته باشد ريكه او پ شدينم.شديبچه دار م لمريبه او گفت كه دختر خانم ف ايرتز يوقت چا و

به  ديشنيم قيصدا را دق ديشنيرا از دوردست م شيها هيگر يصدا.كرد هيبار از زمان ازدوجشان گر نياول يگرفته بود برا يليخ

 كرديم هيزنش داشت گر.نكرده بود رييتغ يزيچ چيآمد اما ه يم ستونيگرومپ گرومپ پ ونوضوح به آن واقف بود به گوشش چ

فرو در مغاك  گريگام د كياو  كرديم هيصدا درمانده گر يب قيشكل عم نيفقط هر بار كه به ا كردياحساس نم يزيچ چيو او ه

 .رفتيم

شده بود حال  ميحال تسل.و كامال آگاه از عدم صداقت خود سر در دستانش فرو برد ينيماش يبه صورت كيرمانت يبا حركت سرانجام

 .وا داد. فرستادنديم يبدنبال كسان ستيبا.آمدند يبه كمكش م گرانيد ستيبا

دكتر هولمز .لمريدكتر هولمز خانم ف.به دنبال دكتر فرستاد.او را در تختخواب خواباند ايرتز.زدياو را برانگ توانستينم زيچ چيه

چه مرد  يدر دل گرفت چه مرد مهربان ايرتز!ديكش يچه نفس راحت.ستين شيطور چيدكتر هولمز گفت ه.اش كرد نهيمعا

روز با همسرش به خودشان  كي.روديبه تماشاخانه م شوديم ييحالتها نيچن چاركه د ييدكتر هولمز گفت خودش وقتها!يخوب

اب را قبل از خواب امتحان  وانيل كيچطور است دو قرص برمور حل شده در .كننديم يگلف باز رونديو م دهندياستراحت م

مرغوبند كه  اريچوب بس يها ورقهاز  دهياغلب پوش يبلومزبر يميقد يخانه ها نيگفت ا واريكنند؟دكتر هولمز تقه زنان به د
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 دانيلرد فالن در م ماريب كي دنيبود كه رفته به د روزيپر روزيد نيهم.چسباننديكاغذ م شانيو رو كننديصاحبخانه ها حماقت م

 ...بدفورد

 چيه نكهيبه عقوبت آن او را به مرگ محكوم كرده بود ا يبشر عتيكه طب ينبود جز گناه شيطور چيد ركار نبود ه يعذر پس

ساعات  نيدر اول گريد اتيبود اما همه جنا نيهم نشينداده بود بدتر تياونز كشته شده بوداو اهم يوقت.كرديماحساس ن يزيچ

جسم دمر افتاده كه باخبر از انحطاطش آنجا افتاده بود انگشت تكان  نيبه ا روو  دنديكشينرده تخت سرك م يصبح از باال

 بشيعاشق زنش باشد با او ازدواج كرده بود به او دروغ گفته بود فر نكهيچطور بدون ا نكهيا كردنديم شيو هو و استهزا دادنديم

برخود  دنشيديم ابانيدر خ يفساد بود كه زنان وقت غاز لكه دا دهيپول اهانت كرده بود و چنان پوش زابليا زهيداده بود به دوش

 .مرگ بود يموجود رزل نيچن يبرا يبشر عتيحكم طب.دنديلرزيم

نگاه كرد خط بطالن بر همه اش  نهيدر آ شينهايبا تپ تپ پوت افهيخوش ق ديدرشت اندام سرخ و سف.ولمز باز هم آمده دكتر

 لويك 70از  لويك مين يكه حت ديدياگر دكتر هولمز م.رياند و الغ يعصب يگفت عارضه ها اهايترسها رو يخواب يسردرد ب ديكش

بعد هم گفت اما )گرفتيم اديرا  يدرست كردن فرن ايرتز(به او بدهد يبشقاب فرن كيصبحانه  خواستيتر آمده از زنش م نييپا

را باز  ريشكسپ.ديكن دايپ يا يسرگرم.ديكن يرونيب قيخودتان را غرق عال.خود آدم ارياست در اخت يسالمت عمدتا موضوع

كه به (خود را  يعال يوضع جسمان نكهيا آخر مگر نه يا يدكتر هولمز گفت سرگرم.را پس زد ريشكسپ.و كلئوپاترا يآنتون...كرد

كند و به اثاث  رونيرا از ذهن ب مارانشيب شهيهم توانستيبود كه م نيا ونيمد)كرديدر لندن سخت كار م يگرياندازه هر مرد د

 !به سر دارند ييبايعجب شانه ز تيكه خانم وارن اسم ميمشغول شود؟و جسارت اگر نباشد بگو يميقد

بر لب گفت واقعا حاضر  زيدلپذ يدكتر هولمز لبخند.نديحاضر نشد او را بب موسيكه آن احمق ملعون دوباره آمد سپت يوقت

را دوستانه هل بدهد تا بتواند از كنار او وارد اتاق خواب شوهرش  تينقش جذاب خانم اسم زيعمال مجبور شد آن خانم ر ست؟وين

 .شود

 يپس حالمان خراب است؟واقعا با زنش حرف از كشتن خود زده بود چه دختر:گفت دنيخوشا يبا لحن نشستيم مارشيب كنار

احتماال آدم در قبال زنش  يعنيشود؟ جاديدر ذهنش ا يسيانگل ياز شوهرها يبيتصور عج شديباعث نم نكارشيبود نه؟با ا يخارج

 موسيكه دكتر هولمز داشت سپت يكند؟آخر با چهل سال تجربه ا يبماند كار تخوابدر رخ نكهيندارد؟بهتر نبود عوض ا يا فهيوظ
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از  رونيرا ب تيبود كه اسم دواريآمد ام ينبود و دفعه بعد كه دكتر هولمز م شيطور چيواقعا ه...حرف او را قبول كند توانستيم

 .دلربا را نگران خود نكند يو زنش آن خانم كوچولو نديتختخواب بب

دكتر .بود دهياو جه يهولمز برو.سرخ خون رنگ نيبا منخر زينفرت انگ وانيح..بود دهياو جه يبه رو يبشر عتيطب نكهيا خالصه

 تيبه رو يبشر عتيطب يبخور يسكندر كباريكارت پستال نوشت  كيپشت  موسيسپت.امد يهولمز كامال منظم هر روز م

هر كجا هر كجا به دور از دكتر ....ايتاليبگذارند هولمز بفهمد به ا نكهيا يب بود ختنيآمد گر يكه از انها بر م يتنها كار.جهديم

 .هولمز

دكتر هولمز .عالقه مند است موسيبه سپت يليخ.است يمرد مهربان يليدكتر هولمز كه خ.حرفش را بفهمد توانستينم ايرتز اما

به خانه شان دعوت  يد و او را به صرف چاگفت چهار تا بچه كوچولو دار موسيبه سپت ايرتز.كمكشان كند خواهديكه فقط م گفتيم

 .كرده است

بخاطر آنها  ستيخودت را بكش خودت را بكش بخاطر ما اما چرا با دنديكشيم اديداشتند فر ايتمام دن.او را وانهاده بودند پس

با  يبه زشت يبا كارد غذاخور كرديرا م نكاريا ديكشتن خود چطور با نيداغ بود و ا ديلذتبخش بود خورش كشت؟غذايخودش را م

تازه حاال كه كامال تنها شده بود محكوم .سرش را راحت بلند كند توانستيشده بود نم فيضع يليلوله گاز؟خ دنيبا مك...خون ليس

 كه دلبستگان يا ييبا شكوه رها ييانزوا افتيدر آن م يتجمل نديبه مردنشان نمانده است تنها يزيوانهاده همانطور كه آنها چ

 نيدست خود هولمز هم به ا ياما حت.برنده شده بود نيسرخ منخر وانيهولمز البته برنده شده بود ح.بشناسند تواننديهرگز نم

 يهمچون مالح شديم رهيمسكون پشت سر خ يمطرود كه به منطقه ها نيا ديرسيبازمانده كه بر لبه جهان سرگردان بود نم نيآخر

از پشت پاراوان سخن  ييصدا.مكاشفه بزرگ رخ داد)ديرفته بود خر ايرتز(لحظه بود كه  نيدر ا.مغروق افتاده بر كرانه جهان

 .مردگان با او بودند.زدياونز داشت حرف م.گفت

 .اونز اونز:زد اديفر

را  ينيس زديداشت بلند بلند با خودش حرف م تياسم يدر آشپزخانه گفت آقا لمريزنان به خانم ف اديدخترك خدمتكار فر اگنس

 .رفته بود نييتند تند از پله ها پا.خورده بود بله كهي.آورده تو گفته بوده اونز اونز يكه م

و خندان  ديتابيبر آن م ميمستق ديگذاشت كه خورش يرز را در گلدان يكرد و گلها يو عرض اتاق را ط شيآمد با گلها ايرتز و
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 .كرد زيرفت در اتاق جست و خ

به  يزيحاال هم چ نيگفت اما هم كرديگلها را كه مرتب م ابانيدر خ نوايب يگلها را بخرد از مردگفت كه مجبور شده آن  ايرتز

 .آخر عمرشان نمانده است

سالمت  يعنيارتباط .بود دهيچ وناني يجانند او در مرغزارها مهين گفتيم ايبود احتماال اونز و گلها را كه رتز رونيآن ب يمرد پس

 .لب گفت ارتباط ريز.يخوشبخت يعنيارتباط 

 موس؟يسپت ييگويم يدار يچ:ديپرس زدياشفته از وحشت آخر او داشت با خودش حرف م ايرتز

 .شناسديشده اصال او را نم وانهيگفت كه شوهرش د اورديرا فرستاد تا فورا دكتر هولمز را ب اگنس

 !واليه!واليه:زد اديدكتر هولمز كه وارد اتاق شد فر يعني يبشر عتيطب دنيبا د موسيسپت

به او  داديم يزيچ ؟امايكه زنت را بترسان يطنينامربوط م يچه شده؟حرفها گريباز د:لحن جهان گفت نيهولمز با مهربانتر دكتر

 گذارديم ليخوب است با كمال م شانيگفت كه اگر وضع مال كرديو دكتر هولمز همانطور كه با استهزا اتاق را برانداز م.كه بخوابد

 .گفت اگر كه كار را قبول ندارند ديرسيكه آنقدرها مهربان بنظر نم ولمزدكتر ه يهارل ابانيبروند خ

با  ختهيآم د؛ينورد يلندن را در م يسرتاسر بخش شمال شيبن، كه كوبش ها گيساعت دوازده بود، دوازده به ساعت ب قايدق پس

 گرفته آنجا يو خاموشدود  يبا ابرهاو رشته ها ختهيدر آم يريو اث قيرق گر،يد يزنگ ساعت ها

 يم يهارل ابانيدرخ تيلباس سبزش را بر تخت گذاشت، و آقا و خانم وارن اسم يدلو سايكالر يوقت -ييايمرغان در انيم در

در مقابلش خانه سر  يخاكستر ليبا خود گفت احتماال آن خانه با اتومب ايرتز. ساعت دوازده وقت داشتند. رفتند، دوازده بار نواخت

 .)شدند يدر هوا محو م يسرب يحلقه ها. (بر دشاو است اميليو

 ييداشبورد، گو يساده در هم بافته رو يبا حروف اختصار يقدرتمند، خاكستر ده،يبردشاو؛ خواب اميليسر و لياتومب - خودش بود و

 يبود، برا يخاكستر ليتومبنبود، و چون ا يكار يخانوادگ يعلم، با زرق و برق نشانه ها شيبود، كش يروحان اوريمرد را كه  نيا

در آن  هيسركار عل يبرا ينقره ا يخاكستر يرو اندازها ،يخاكستر يموقراه اش، توده پوست ها نتبا متا يهماهنگ يبرا ن،يهم

 ييروستا يدر دل نواح شتريب اي لومترياغلب وقت ها ممكن بود صد ك اميليآخر سر و. منتظر نشسته است گرم بماند يبود تا وقت

 اميليرا كه سر و يدستمزد گزاف دندثروتمندان، دردمندان، برود كه قادر بو دنيسفر كند تا به د
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داده به  هيماند، تك يمنتظر م شتريب ايساعت  كيزانو  يرواندازها رو هيسركار عل. كرد بپردازند يمشاوره طلب م يبحق برا كامال

طال كه  واريرفت؛ د يهمان طور كه او منتظر بود باالتر م قهيبه دق قهي كه دقطال واريگاه، بحق، در فكر د مار،يگاه در فكر ب ،يپشت

باال ) خود را پشت سر گذاشته بودند يها يكه شجاعانه تحمل كرده بود؛ آنها سخت( ها و اضطراب ها يدگرگون يآن دو و تمام نيب

محترم،  د؛يوز يم هيآغشته به عطر ادو يآنجا كه فقط بادها افته،يآرام استقرار  يانوسيكرد بر اق يكه احساس م يرفت، تا وقت يم

شام هر  يها يدلش مانده باشد، گرچه بابت اندام درستش متاسف بود، مهمان در ييچندان آرزو نكهيا يرشك، ب هيستوده، ما

كم با  اريفانه اوقات بسكرد؛ مراسم سالم در دربار؛ و متاس يافتتاح م ستيكه با يحرفه؛ گهگاه بازار ياهال يپنجشنبه شب برا

هم  يخواست دختر يكرد؛ دلش م يم شرفتيپ يبه خوب نيتيكه در ا يشد؛ پسر يم شتريو ب شتريهمسرش كه كارش مدام ب

اگر  نيهم يبرا ؛يمبتال به صرع؛ و عكاس مارانياز ب يبعد يداشت؛ رفاه كودكان؛ مراقبت ها يمتعدد قيداشته باشد؛ البته عال

 كرد؛، يم يگرفت و عكاس يرا م ديداد، كل يرشوه م سايبود، به خادم كل يدر حال فروپاش ييسايكل ايساختند،  يم ييسايداشتند كل

 .زد يمو نم يبا عكس عكاسان حرفه ا شيمنتظر بود، عكس ها يوقت

؛ )پدرش مغازه دار بود( بود دهيرس يبه مقام فعل تشيقابل منيسخت كار كرده بود؛ و فقط به  يليجوان نبود، خ گريد اميليسر و ود

كه  يهمه سبب شده بود در زمان نهايكه ا - كرد يبود و خوب صحبت م يخوب اريبس يعاشق كارش بود؛ در مراسم مهمان افتخار

حرفه اش  ازاتيها و امت تيوقفه بود، مسئول يب يبس مارانيب ليس( دلزده يباشد، حالت اشتهد نيسنگ يگرفت حالت هينشا شوال

شهرت  نيخارق العاده حضورش را افزون تر كرد و ا صياش، تشخ يخاكستر  يهمرا ه با موها ،يدلزدگ ني، و ا)بود نيارسنگيبس

برق آسا و دقتش  صيآورد كه فقط مهارتش در تشخ رمغانبه ا شيبرا) را داشت تياهم تياعصاب نها مارانيكه در كار با ب(را 

شدند همان لحظه اول توانست  يوارد اتاق كه م. ظرافت؛ درك روح انسان هست؛ زين ياست، اهل همدرد ريخطا ناپذ بايتقر

 يفروپاش - ملكا يمورد فروپاش. بود يميوخ اريمطمئن شد؛ مورد بس دي؛ بالفاصله كه مرد را د)بود تينامشان وارن اسم(بفهمد

 يلب ادا م ريرسش ها را كه محتاطانه زكه پاسخ پ(قهيظرف دوسه دق شرفته،يمرحله پ ينشانه ها يبا تمام ،يو روان يكامل جسمان

 )نوشت يم يصورت يشدند بركارت

 نظر دكتر هولمز است؟ ريوقت است كه ز چند

 .هفته شش
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نصف وقتش ! يپزشكان عموم نيدر دل گفت امان از ا اميليسرو(نداره؟ آه بله يمشكل چيكرده؟ گفته كه ه زيبرومور تجو يكم

 )گهگاه هم كار از كار گذشته بود. شد يكردن اشتباهات آنها م يصرف خنث

 د؟يخدمت كرد اريجنگ با افتخارات بس در

 .را تكرار كرد)) جنگ((كلمه  يبا لحن سوال ماريب

 .كرد يم ادداشتيكارت  يرو ستيكه با يجد ينشانه ا. داد يم نينماد يبه كلمات معان داشت

آمد، درخود  ينم ادشيبا افتخار خدمت كرده بود؟ واقعا  ايها؟ آ يابچه مدرسه  يآن ترقه باز - جنگ اروپا)) جنگ. ((ديپرس ماريب

 .جنگ شكست خورده بود

 .))درجه گرفت. افتخارات خدمت كرد نيبله، با باالتر((داد كه،  نانيبه دكتر اطم ايرتز

به شما  يمساعد اريلب گفت، و در محل كارتان هم نظر بس ريبرونر، ز يبه نامه سرشار از حسن نظر آقا يبا نگاه ام،يليو سر

 ز؟يچ چيه ،يمال ينوع نگران چيكه نگرانتان كند، ه ستين يزيچ چيدارند؟ پس ه

 .او را به مرگ محكوم كرده بود يبشر عتيوطب. هولناك مرتكب شده بود يتيجنا

 ))-شده ام يتيمن، مرتكب جنا -من((به حرف زدن كرد،  شروع

گفت فقط مسئله استراحت است؛استراحت،  اميليسر و)) نكرده است يكار بد چيوجه ه چيبه ه(( داد كه،  نانيدكتر اطمبه  ايرتز

خوب مراقبت  ايهست كه از شوهرش آنجا بس القييدر  يمطبوع اريبس شگاهيآسا. در رختخواب يطوالن ياستراحت؛ استراحت

ممكن است  ميماريكه ب يوقت ميزا همه به آنها عالقه مند شيكه ب ييبله؛ آدم ها نه،دور از خودش؟ متاسفا د،يپرس. خواهند كرد

 بله؟. ستيكه ن وانهياما د. اشنديبه حالمان ن ديمف

اما . گذاشت از دست دادن درك از تناسب امور يبرد؛ اسمش را م يرا به كار نم)) يوانگيد(( گفت كه هرگز لفظ  اميليو سر

او  يرا برا يماريب تيوضع يبه اختصار و با مهربا اميليشد به آنجا برودو سر و يحاضر نم. آمد يشوهرش از دكترها خوشش نم

در  بايز يدر خانه ا. كند يحكم م نيقانون هم چن. نبود شانيپا شيپ يگريراه د. كشد يمكرده كه خودش را  ديتهد. داد  حيتوض

 .رود يم دنشيبار به د كي يهفته ا اميليسرو. اند يعال اريآنجا بس يپرستارها. خوابد يتخت م يرو القيي

. گردند يبه نزد شوهرش بر م - كرد يرا هول نم مارانشيهرگز ب. ندارد يسوال گريمطمئن است كه د تيخانم وارن اسم اگر
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 .بپرسد اميلينداشت كه از سر و يزيچ

 كه يتكارينوع بشر بازگشتند؛ جنا نيبه نزد واالتر نيهم يبرا

كه از  يمالح مغروق، شاعر سرود جاودان؛ خداوندگار ؛يشده بود، متوار انيآن باالها نما يبود؛ قربان ستادهيا انشيضقا يرو رودر

بردشاو در  يدياز ل ينشسته بود و به عكس رينورگ ريز يراحت يكه درصندل ت،يوارن اسم موسيبه مرگ رفته بود؛ سپت يزندگ

 .گفت يم ييبايز يدرباره  ييها اميلب پ ريز ،شده بود رهيلباس مخصوص دربار خ

 

 ))ميگپ مختصرمان را زد(( گفت اميليو سر

 .يماريب يليخ يليكه تو خ نديگو يزد، م اديفر ايرتز

 .))ديبرو شگاهيآسا كيكه به  ميبده يبيترت ميخواه يم(( گفت اميليو سر

 ))هولمز؟ يها شگاهياز آن آسا(( گفت،  يبا زهر خند موسيسپت

ذاتا احترام  يو خوشپوش تيترب يكه پدرش مغازه دار بود، برا امز،يليگذاشت، آخر سر و يآدم م يرو ينديناخوشا ريتاث مردك

 نهيكه هرگز وقت كتاب خواندن نداشت، ك ام،يليتر از آن، در اعماق وجود سر و قيشد؛ و عم يرنجشش م هيما يدگيقائل بود، ژول

را  يذهن يقوا نيتر يكه پزشكان، كه حرفه شان عال گفتنديم حايآمدند و تلو يقش منهان بود كه به اتا ختهيفره يبه آدم ها يا

 .ستندين لكردهيتحص يفرسود، آدم ها يم

 .))دياستراحت كن ميبده ادتانيكه  ييجا ت،يوارن اسم يمن، آقا يها شگاهياز آسا يكي گفت،

 .ماند يم گريد زيچ كيفقط  و

اخر . ندازديدر جهان خواهد بود كه زنش را به وحشت ب يآدم نيآخر. حالش خوب شود تيوارن اسم يآقا يبود كه وقت مطمئن

 .حرف از كشتن خودش زده بوده

 ))ميشو يم يدچار افسردگ يهمه مان در لحظات(( گفت،  اميليو سر

را در  ابانيب. اند دهيجه تيهولمز و بردشاو به رو. جهد يم تيبه رو يبشر عتيطب ،يفتيكه ب نيبا خود تكرار كرد، هم موسيسپت

 زوزه كشان. نوردند يم
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 .طبيعت بشري رحم ندارد. چهار ميخ و منقاش به كار مي افتد. درون برهوت پرواز ميكنند به

 »گهگاه دستخوش تمايالتي شديد ميشود؟«ويليام، مداد بر كارتي صورتي، پسيد، سر

 .گفت كه اين به خودش مربوط است سيتيموس

 .و نگاهي به عكس زنش در لباس مخصوص دربار انداخت» .س فقط براي خودش زندگي نميكندهيچ ك«ويليام گفت، سر

شغلي بسيار  ةآيند« .نا مه ي آقاي بروثر روي ميز بود» .شغلي درخشاني پيش رو داريد ةضمن اينكه آيند« ويليام گفت، سر

 ».درخشان

 از سرش بر ميداشتند، هولمز، بردشاو؟اعتراف مي كرد چه؟ اگر ارتباط برقرار مي كرد؟ آن وقت دست  اگر

 »_من _من«لكنت گفت، با

 .جرمش چه بود؟ يادش نمي آمد اما

 )اما ديگر داشت دير ميشد( »خوب؟« ويليام ترغيبش كرد، سر

 پيامش چه بود؟ _درختان، جنايتي در كار نيست عشق،

 .نمي آمد يادش

 »_من _من« :با لكنت گفت سيتيموس

 .واقعا در وضيعتي نبود كه به حال خود رها شود» .سعي كنيد تا حد امكان در مورد خودتان فكر كنيد« فت،ويليام با مهرباني گ سر

و بين ) زمزمه كنان به رتزيا گفت(ديگريس بود كه بخواهند از او بپرسند؟ سر ويليام ترتيب همه كار ها را خواهد داد مطلب

 .ساعت پنج و شش عصر همان روز به او خبر خواهد داد

 .و مرخصشان كرد» چيز را به من بسپاريد، همه«گفت،

طلب طلب كمك كرده بود و دست رد به سينه اش خورده ! در تمام زندگي اش هرگز، هرگز اين همه غصه دار نشده بود رتزيا

 .سر ويليام بردشاو مرد خوبي نبود! نتوانسته بود كمكشان كند! بود

 .نگهداري همين يك اتومبيل حتما كلي برايش خرج بر ميدارد پا به خيابان كه گذاشتند، گفت كه سيتيموس،

 .دست رد به سينه شان خورده بود. بازويش را چسبيد رتزيا
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 بيش از اين چه مي خواست؟ ولي

 _به بيمارانش سه ربع ساعت وقت ميداد؛ و اگر در اين علم قاطع كه با، راستي از همه چيز گذشته، نمي دانيم با چه سرو كار دارد او

سالمت را بايد حفظ . پزشك درك از تناسب امور را از دست بدهد، در مقام پزشك شكست مي خورد _دستگاه عصبي، مغز انسان

، و )توهمي رايج( امور؛ براي همين وقتي مردي وارد اتاق آدم ميشود و مي گويد كه مسيح است بكرد، تنايب يعني درك از تناس

و تهديدمي كند كه خودش را ميكشد، چنان كه اغلبشان مي كنند، خواستار درك از تناسب  پيامي دارد، چنان كه اغلبشان دارند،

سكوت و استراحت؛استراحت بدون دوستان، بدون  تنهايي؛امور ميشويد؛ دستور استراحت در رختخواب ميدهيد؛ استراحت در 

 .اه كيلو بود در آخر صد كيلو ميشودكتاب، بدون پيغام، شش ماه استراحت؛ تا وقتي كه مردي كه در ابتداي دوره پنج

از تناسب امور،قدرت الهي درك از تناسب امور، ايزد بانوي سر ويليام، سر ويليام با راه رفتن در بيمارستان ها آنها را به  درك

گرفت  چنگ مي آورد، با گرفتن ماهي قزل آال، صاحب يك پسر شدن با ليدي بردشاو در خيابان هارلي،كه خودش هم قزل آال مي

سر ويليام، با پرستش تناسب امور، نه تنها فقط كارو بار خود . عكاس هاي حرفه اي مو نميزد سو عكسي هايي مي گرفت كه با عك

را سكه مي كرد،كارو بار انگلستان را هم سكه مي كرد ، ديوانگانش را جدا نگه ميداشت، زايمان را قدغن مي كرد، نو ميدي را كيفر 

را نا ممكن بيابند تا زماني كه آنها هم همان درك او را از  اههايشاند كه آدمهاي به درد نخور ترويج ديدگميداد، كاري مي كر

گلدوزي مي كرد، بافتني مي ( اگر هم كه زن بودند، درك ليدي بردشاو را. درك او، اگر كه مرد بودند _تناسب امور پيدا كنند

احترام مي گذاشتند، زير دستانش  او، طوري كه نه فقط همكارانش به )ماندبافت،چهر شب از هفت شب را در خانه پيش پسرش مي

از او حساب مي بردند، بلكه دوستان و اقوام بيمارانش هم به نهايت قدر دان او مي شدند كه اصرار داشت اين مسيح ها و مسيحه 

 وشند؛سرستور سر ويليام؛ در رختخواب شيرذ بنهاي پيامبر گونه، كه آخرالزمان را پيشگويي مي كردند،يا رستاخيز مسيح را، به د

 .ويليام با سي سال تجربه در انواع موارد؛و غريزه ي خطا پذيرش كه اين جنون است،اين عقل؛ درك او ز تناسب امور

ماسه در گرما و  _تناسب امور خواهري دارد، نه اين چنين متبسم، رعب آور تر،ايزد بانويي كه حتي در اين لحظه مشغول است اما

هايس هندوستان، گل و باتالق آفريقا، حواشي لندن، هر جا كه،خالصه اقليم يا شيطان انسانتن ها را وسوسه ميكند تا از صراط 

 ةحتي در همين لحظه مشغول پايين كشيدن محراب ها، خرد كردن بتها، و بر پا كردن چهر _دراستيني كه از آن اوست بلغزن

ضعيفان سور خويش فراهم مي آورد، عاشق تاثير گذاشتن  ةهمكيش گرداني است و از ارادنامش . عبوس خود به جاي آنهاست
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هايد پارك كرنر بر گلداني ايستاده  رد. است،تحميل كردن، ستايش وجنات خويش كه به صورت عوام الناس مهر شده است

كارخانه ها و مجالس قانونگذاري راه ميرود؛ موعظه ميكند؛ پيچيده در دايي سفيد به نشان توبه با لباس مبدل عشق برادرانه در 

خود را نثار  رپيشنهاد كمك ميكند، اما طالب قدرت است؛ مخالفان، يا ناراضيان، را با خشونت از سر راه خود كنار ميزند؛ دعاي خي

ا وارن اسميت به فراست در رتزي(اين بانو هم. آنان مي كند كه ، رو به باالكرده، مطيعانه فروغ چشمان خود را از چشمان او ميگيرند

از خود  فهيواال عشق وظ يموجه ناام يد قلب سر ويليام جايداشت هر چند پنهان بود چنان كه اغلب هست در لباس مبدل) يافت

به راه  ييكند نهادها جيكند اصطالحات را ترو نيرا تام يچه زحمت ها كه بكشد تا منابع مال _كه چه كارها بكند  ادهام. يگذشتگ

انسان را سفره  ياراده  يوجه نيتر فياز خشت دوست دارد و به ظر شيخون را ب ريسختگ يبانو زديا يگردان شياندازد اما همك

بر ان انگشت گذاشت نه  قاينبود كه بشود دق يزيفرو رفته بود چ زيسال پ پانزدهبردشاو  يدينمونه اش ل كنديسور خود م ي

 عيبود منقاد شدنش سر نيريلبخندش ش اميليسر و ياو بود غرقاب اراده  ياراده  يرو نشستن بطفقط ف ينه ترق توروق يجنجال

گوناگون نرم و با نزاكت تمام اما  يتخصص ها يلده پانزده مهمان از اها هيبه تعدا هشت تا نه مرحله تغذ يهارل ابانيشام در خ

 يزيكه چ يا يو سردرگم يتبق يتته پته ا يعصب يپرش يمعذب بودن ديشا اي يمختصر اريبس يگرفتگ گذشتياز شب كه م يپاس

قزل اال  ديبه ص ا، ازاد و ره شيپ يلي،خ يزمان.گفتيدروغ م چارهيب يبانو نكهيا_كه باور كردنش واقعا دردناك بود  كرديرا بر مال م

 شديافروخت جمع م يب بر مچر يحال تر و فرز اماده در خدمت عطش سلطه قدرت كه چشمان شوهرش را به نور رفتيم

ان  يزيمعلوم باشد كه چه چ قايدق نكهيايكه ب  يطور ديكشيسرك م نشستيواپس م شديهرس م افتييم ليتقل شديفشرده م

 يخستگ اينسبت داد  يان را به مكالمات حرفه ا شديم اديكه به احتمال ز"سر شده  يباالفشار بر  نيشب را نامطبوع كرده و سب ا

كه  يطور شدينامطبوع م يشب"است مارانشيبلكه مال ب ستيمال خودش ن"بردشاو  يدياش به قول ل يكه زندگ يقدريپزش عال

 مارانشيكه البته ب ينيتسك بردنديفرو م دالوصفياز يگفت با شعف شديرا م يهارل ابانيخ يهوا زديساعت ده ضربه م يمهمانان وقت

 از ان محروم بودند

گلوله  افتنديانحرافشان را در م يمات درجه  شهيش رينورگ ريز متيو اثاث گرانق واريد يرو يو هابا تابل يدر اتاق خاكستر انجا

 كرديدراز م عيانها را سر كنديم شيبا دست ها يبيحركت عج نديانكه بب يكه برا كردنديم شيتماشا يراحت يها يشده در صندل

 ستين ماريمسلط به امور خود است و ب اميليثابت كند كه سر و)سرسخت بود مارياگر ب(تا  گردانديمبه دو طرف راهنها بر  يبه تند
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كدام جنون مفرط رو  دانديبا الهام از خدا م هيبق شدنديم ميافتادند تسل يم هيبه گر شكستنديدر هم م فيضع يبود كه ادم ها نجايا

اصال چرا زنده  دنديپرسيم كردنديچون و چرا م يدر خود زندگ شتريب يحت يكبربا ت دنديناميملعون م ادياو را ش اميليسر و يدر رو

بود و او هم كه  زانياو يبخار يشترمرغ بر باال يبردشاو با پرها يديخودب است البته ل يكه زندگ داديپاسخ م اميليبمانند؟سر و

 كردينداشته است قبول م يارزان يينعمت ها نيبه ما چن يكه اما زندگ كردنديدر سال در امد داشت اعتراض م ييدوازده هزار تا

 يدر كار نباشد ؟شانه باال م ييحرفها گذشته اصال خدا نيا يهم از همه  ديانها درك از تناسب امور را از ست داده بودند تازه شا

سر  كردنديرا اشتباه م يكي نيا شود؟اماينكردن به خودمان مربوط م يزندگ ايكردن  يزندگ نيا نكهيانداخت خالصه مگر نه ا

درك _است يهنر دشوار كرديبا صداقت اذعان م اميليكه سر و داديرا اموزش م يزيداشت كه در انجا چ يدوست يدر سار اميليو

 اميليدر سر و نهايا يدرخشان همه  يشغل ي نهيهم بود ؛ شرافت ؛ شجاعت ؛ و ا شاني، محبت خو نياز تناسب امور ،عالوه بر ا

فراخواند كه  شيخو تيو صالح جامعه را به حما ريو خ سيمجبور بود پل امديبر نم يگر از انها كارداشت ا قدمثابت  يپرچمدار

بر اثر فقدان  زياز هر چ شيكه ب ياجتماع ريغ يتكانه ها نيمراقبت خواهند بود كه ا يانجا در سار كرديارام خاطر نشان م يليخ

بانو كه شهوت منكوب كردن مخالفت داشت كوباندن مهر  زديبعد و بعد ان ا ومهار شوند  كنندياصل و نسب خوب نشو و نما م

 ، گرانيد ميدر حر شيخو ريتصو يپاك ناشدن

 

كس ماندگان نشان اراده سر  يدفاع از رمق افتادگان و ب يب انيعر.كرديو بر تخت خود جلوس م ديخزيم رونينهانگاه خود ب از

همه  نيرا ا اميليبود كه سر و تيعزم جزم و انسان بيترك نيهم.كرديآدمها را خفه م.ديبلعيم شديحمله ور م.شدنديم رايرا پذ اميليو

 .كرديم زيانش عزيقربان شاوندانيدر چشم خو

 .كه آن مرد را دوست ندذراد زديم اديفر رفتيكه م يهارل ابانيدر خ تيوارن اسم ايامارتز

به اطاعت  هيتوص زدنديدوباره روز ماه ژوئن را دندان م ميو تقس ميكنان و قطعه كنان در كار تقس زيزرير يهارل ابانيدر خ ساعتها

كه توده زمان چنان  يتا وقت كردنديدرك از تناسب اور را خاطرنشان م يعال يايو هماوا با هم مزا كردنديم ديياقتدار را تأ كردنديم

 ميو ن كيو برادرانه اعالم كرد كه ساعت  ياكسفورد با مهربان ابانيدر خ يغازه ابر فراز م ختهيآو يتبلغات ياعتفروكاسته شد كه س

 .اطالعات مسرور باشند نيا گانياز ارائه را زيو لوند يگبير انيآقا يياست گو
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 زيو لوند يگبيخودآگاه ممنون ر مياز اعدا ساعت است ن يي يكه هر حرف نامشان جا ديرسيبه نظر م يكرديباال كه نگاه م به

مغازه به  نيتريكه در مقابل و تربديو ويدر ذهن ه(امتنان نيبود و ا دهيرس چينيگر دييكه به تأ دادنديبه آدم خبر م يكه وقت شديم

به .عادتش بود.بود نيتأمالت او چن.كرديبروز م زيو لوند يگبيكفش از ر ايجوراب  يداريشكل خر هطبعا بعدش ب)غور مشغول بود

 نيچن يزمان سيتن يراندازيت يرم سوار سيپار هيدر قسطنطن يمرده زنده زندگ يزبانها سوديبر سطح م.رفتيعمق نم

را  يزيچه چ ستيمعلوم ن يبند جوراب پاسبان ايپا  هب يشميجوارب ابر نگهاميكه حاال دم كاخ با ك كردنديبدخواهان ادعا م.وبد

 دهيها د رينخست وز.جامعه انگستان غوطه ور بود هيال نيال بر باالترپنجاه و پنج س.داديتمام انجام م تيكار را با كفا نياما ا.كنديم

 يدر مقام ايبزرگ زمانه شركت نداشته  ياز حركتها كي چيراست بود كه در ه نياست و اگر ا قيكه عواطفش عم گفتنديم.بود

 يكينورفوك  يبود حفاظت از جغدها يعموم يبهبود سرپناه ها شيكيدو اصالحات مختصر را داشت  يكيمهم نبوده افتخار 

شده بود  يكه در آنها خواستار كمك مال مزيبه روزنامه تا شينامه ها ياو بودند و نامش پا ونيدختران خدمتكار بحق مد گرهيد

 يرماعمال خالف اخالق در پاركها فراخوانده بود احترام ب يزباله كاستن از دود و امحا يجمع آور ينگهدار فاظتمردم را به ح

 .ختيانگ

با نخوت به جورابها و  يانقاد يتا با نگاه)شديم ليمستح ميآنگاه كه زنگ ن(مكث كرد يكه لحظه ا يباشكوه هم داشت وقت يظاهر

اما متوجه  ديپوشيموقع مقام لباس م نيو خور هم ستينگريم عيرف يجهان را از مقام يينقص متمكن گو يكفشها نگاه كند ب

مطلقا الزم نبود احترامات مختصر مراسم منسوخ را به  يوقت يدنبال دارند و با دقت تمام حت هبود كه اندازه ثروت سالمت ب يتعهدات

بخواهد  شديمثال نم يهرگز برا رايز مانديم اديكه از او به  يزيچ ديتقل ستهيشا يزيچ ديبخشيبه منش او م يتيفيآورد كه ك يجا م

و  اوردياو ب يدر دستان دراز كرده اش برا خكيم يآنكه دسته ا يب وردناهار بخ شناختيبود او را م سال ستيبروتن كه ب يديبا ل

 تياز جذاب يبراش گرچه در هر وجه رهيبپرسد كه دوش يحنوب يقايبروتن حال برادرش را در آفر يديل يبراش منش زهياز دوش

 يوقت».خوب است يجنوب يقايدر آفر شاوضاع متشكرم«گفتيبود كه م زاريكار او ب نيچنان از ا يليزنانه به نقصان دچار بود به دل

 .بود كه اوضاعش در پورتزماث خرا بود يكه شش هفت سال

 .دنديرا د گريدر واقع دم در همد.ديكه همان لحظه سر رس داديم حيرا ترج يدلو چارديبروتن ر يديل خود

را  نشيطفلك نازن يويه رياما حاضر نبودد تحق.بهتر بود اريبس شيجنم.داديم حيرا ترج يدلو چارديبروتن البته ر يديل
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لطف  تياما به نها.يا هينبود كه در چه قض ادشي قايدق.لطف كزده بود تيواقعا به نها.محبت او را فراموش كند توانستينم.ديبب

انتقاد  غيت ريآدمها را ز ديبود كه چرت با دهيهرگز نفهم.ستين اديچندان ز گريد يمرد با مرد كيدر هر حال تفاوت .كرده بود

با .آدم شصت و دو ساله باشد كه ابدا چسبانديو دوباره به هم م گرفتيم غيت ريانها را ز.كرديمدام م يدلو سايكه كالر يگرفت كار

آنها را كشانده بود  يوات يبه بهانه ها.ديايب ستيقرار ن يگريگفت كه كس د.را گرفت ويه يخكهايآن لبخند عبوس و متكلفش م

 .را حل كند يتا كمكش كنند مشكل

 ».مياول غذا بخور اما«گفت

شروع شد نه  يدو لته ا يبر سر از درها ديبسته وكاله سف شبنديپ يصدا و ماهرانه مستخدمه ها يرفت و آمد ب بيترت نيبه ا و

تا دو به  ميو ن كياز ساعت  ريف يدر م زبانينوان ممجلل بودند كه با يبيفر اي يسر ينييباشند كاركشتگان آ مهيحتام ند نكهيا

اول از همه درباره غذا  خزديبرم قيعم يآن توهم يو به جا شوديامد شد متوقف م انيجر يدستبا تكان  يآوردند وقت يم يجا

كوچك  يها يبشقاب ريو نقره آالت ز يا شهيش يباجامها گسترديبه اراده خود م زيم نكهيا گريبابتش پرداخت نشه و د يپول نكهيا

تكه تكه شده در خوراك ها شناورند  يمرغ ها يقهوه ا ياپوشش خامه ه ريز يسپر ماه يسرخ ورقه ها وهيپر از م يشدستهايپ

بخش در برابر  يشاد يريتصاو)بابتش پرداخت نشده يكه پول(و با شراب و قهوه سوزديم يخانگ ريشده غ يزيآتش رنگ آم

كه حال برق  يراز آلود چشمان دينمايم يقيدر نظرشان موس يكه زندگ ينرم در كاوش چشمان يانچشم رنديگيچشمان فكور جان م

كنار بشقابش گذاشته بود )خشك بود شهيكه حركاتش هم(بروتن يديكه ل شونديسرخ م يها خكيم ييبايو با مهر شاهد ز زننديم

 :گفت گذاشتيم نييخود كامال مطمئن بود چنگال كه پا تيحال از موقع نيجهان در صلخ و در ع يكه تمام تبرديو ويكه ه يصور

 »كنند؟ينم دايپ يتورتان اگر باشند جلوه خاص كنار«

بروتن را به خنده  يديل شيحرفها نيا.بود ياصل و نسب يبه نظر او كه مرد ب.بود زاريبود به شدن ب يخودمان نيبراش از ا زهيدوش

 .انداخت يم

كه ژنرال در تابلو پشت سرش طومار را به دست  يبيو كم به همان ترت شيشق و رق ب بايتقر.را برداشت خكهايبروتن م يديل

 رهيژنرال؟نب جهيبود نت يچ يراست دياز خود پرس يدلو چاردير.ماند يگرفته بود آنها را در دست گرفت مبهوت مجذوب باق

 يديخود ل.افتيخانواده شباهت در زنان ادامه م نيبود كه در ا بيعج.بود دشسر تالبوت خو لزيسر ما كيژنرال؟سر را در 
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 گذاشتيسخت به او احترام م كردياو خدمت م يتحت فرمانده ليهم با كمال م چارديو ر.شدياره نظام م.ژنرال س ستيبروتن با

صش خا يآمد با همان خوش مشرب يدر سر داشت و بدش نم هيدرباره زن سالخورده اصل و نسب دار خوش بن كيرمانت يافكار

چاكان  نهياز س شديچون او را م يتيشخص ييتو گو اورديناهار او ب يمزجاش را با خود به مهمان نيجوان آتش انيچندتا از آشنا

 اي سيبود هنوز بارآورد كه الو يتا ك شناختيمردمان او را م.او را مشناخت نيو سرزم يدلو!نوش پرورش داد يخوش مشرب چا

را كه  يموضوع نكهياز ا شيبهتر است صبر كند پ.آن نشسته بوده ريز نديگويبود م دهياما شن خوانديخودش هرگز شعر نم كيهر

 نيكند به چه صورت و از ا نيدرباره متوسل شدن به عموم و اگر چن(بگذارد انيدغدغه خاطرش شده بود با آنها در م هيما

 .را كنار بشقابش گذاشت خكهايم نيد و بنابراتا قهوه شان را بخورن ندپورتن در دل گفت بهتر است صبر ك يديل)حرفها

 »چطور است؟ سايكالر«ديپرس ناگهان

عالقه مند است تا  استيبه س شتريب يديبود كه ل هيدر واقع هم شا.ديآ يبروتن از او خوشش نم يديكه ل گفتيم شهيهم سايكالر

است كه اشاره به آن تازه داشت كم كم در  انيرسوا در دهه هستاد در م يدر توطئه ا شيپا زنديبه آدمها مثل مردها حرف م

آن  يرو يو عكس نيدر آن شاه نش يزياش بود و م ييرايدر اتاق پذ ينيشاه نش ديترد يب.شديم داريپد گرانيخاطرات مكتوب د

به  ديوف او شابروتن با وق يديدر حضور ل)در دهه هستاد يعصر هنگام(رفته بود كه آنجا اياز دن گرياز ژنرال تالبوت مور كه د زيم

هنوز قلم را نگاه داشته بود و .(صادر كرده بود يخيتار يرا در داقعه ا ايتانيبر انيسپاه يشروينوشته و دستور پ ياو تلگرام هيتوص

شوهرها دشوار بود كه  يبرا»چطور است؟ سايكالر«:گفتيزمختش م وهيبه ان ش يوقت ليدل نيبه هم)كرديم فيداستان را تعر نيا

به زنان داشته باشد  يداشتند كه او عالقه ا ديترد زيهمسرانشان را مجاب كنند و در واقع هرقدر هم كه سرسپرده در نهان خود ن

آنها را  ستيبا يو م رنديدر خارج از كشور را بپذ ييكه مست ها شدنديمانع م گرفتنديشوهرانشان را م يكه اغلب جلو دست و پا

 سايكالر«كه پرسش او كه دانستنديحال زنان خوب م نيبا ا.درمان شود شانيبرد تا آنفلوانزا ايوره كار مجلس به كنار دروسط د

 يده دوازده گفته ا ديشا(شيخاموش كه گفته ها بايتقر يدوستدار مصاحب كياست كه جانب  يبرو برگرد عالمت يب»چطور است؟

بروتن و خانم  يديداشت و ل انيناهار مردانه جر يها يمهمان ريكه در ز كرديزنانه م يرفاقت ياز بازشناس تيحكا)عمر كيدر طول 

متحد  گانهي يونديدر پ كردنديمتخاصم جلوه م ياعتنا و حت يب دنديديهم م يو وقت دنديديم ار گريكديرا كه به ندرت  يدلو

 .كرديم
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 نديو همه را با هم بب ديايبود به لندن ب ياز خود آخر فقط كافكوچك  يقدردان نيقرار ا يزنان در خوراك مرغ ب رجهيش تبرديو ويه

كه تا به حال شناخته سان  يمردان نياز طماع تر يكيبراش در دل گفت طماع  يليم اما»دميدر پارك د سايامروز صبح كالر«گفت

زنانه  تيبهره از هرگونه جذاب يبه كل ب دهيو آن گونه گره گره كه بود نخراش گرفتينظر م ريز طعقا ياخر مردان را با صراحت

 .به همجنسان خودش ژهيداشت به و يابد يسر سپردگ تيظرف

 ».والش تريمان پ يميدوست قد«ناگهان به دقت فكر كرد»در شهر است؟ يچه كس ديخبر دار«بروتن گفت يديل

فقط به فكر مرغش  تبرديو يقاهم از ته دل خوشحال است و آ يدلو يبراش در دل گفت اقا يليو م!والش تريپ.لبخند زدند همه

 .است

رد  شيعاشق بود تقاضا يبا چه شو تريكه پ.آوردند اديرا به  زيچ كي يدلو چارديو ر تبرديو ويبروتن ه يديهر سه ل!والش تريپ

را چقدر  يميقد نينازن قيرف نيهم ا يدلو چارديرا خراب كرده بود و ر زيشده بود به هند رفته بود شكست خورده بود همه چ

جالب بود چنان كه  شيكه بار ديكه تأمل كرد سنج ديد ديديچشمانش م يدر قهوه ا يعمف ديديرا م نيا يبرا يليم.دوست داشت

 كند؟يم يوالش چه فكر تريكه او دارد درباره پ ديپرسيجالب بود آخر از خود م يبرا شهيهم يدلو ياقا

ثاف و پوست كنده به او  نكهيا كنديم دايرا پ ايو كالرس روديبالفاصله بعد از ناهار م نكهيبوده ا سايوالش عاشق كالر تريپ نكهيا

 .گفتيرا م نيبله هم.كه دوستش دارد ديگويم

حال .قابل اتكا بود و چه آقامنش هم بود اريبس شهيهم يدلو يسكوتها شوذ و آقا نيبراش عاشق ا يلينمانده بود كه م يزيچ يزمان

 نيغرق ا قايبراش هرقدر هم كه عم يليبه سرعت سرش را بچرخاند و م يكم ايبروتن سربجنباند  يديود لب يكاف يدر چهل سالگ

 يارزش نيكه كوچكتر يدلخوشكتك يدهد چون زندگ بشينتوانسته بود فر ينشده كه زندگ باهت يگستته باشد روح يتأمالت روح

 يبروتن سر يديبود ل يكاف رديعالمت را بگ چيو ه چيه يا ينيب يگونه ا يلب ينه لبخند يداشته باشد به او نداده بود نه جعد زلف

 .اورنديزودتر قهوه را ب ديكه با ديبگو نزيبجنباند تا او به پرك

در هم شكسته ناكام به سواحل امن آنان .كرديارضا م ينفهم يغرور همه شان را بفهم».والش برگشته تريبله پ«بروتن گفت يديل

 شوديگفت كه البته م تبرديو ويه.هست تشيدر شخص يبيدادن به او ناممكن است ع ياري دنديشيا خود انتما ب.بازگشته بود

ام  يميدوست قد«درباره يادارت دولت يبه رؤسا ستيكه با يياز فكر فكر نامه ها پسندمحزون خود.سفارش او را به فالن كس كرد
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 يديل.تشيشخص ليماندگار به دل ييبه جا ديرسينم يياما به جا.شد دهيحرفها صورتش درهم كش نيو از ا نوشتيم»والش تريپ

 .باشد ستيبا نيهم قاعدتاهمه حدس زده وبدند كه در كنه ماجرا ».دچار دردسر شده است يبا زن«پورتن گفت

 .ديشن نيخواه تريدر هر حال كل ماجرا را از زبان خود پ«كه موضوع را عوض كند گفت قراريبروتن ب يديل

 )طول داده بودند يليقهوه را خآوردن (

 يبود موجك يبروتن جار يديروز به دور ل يكه روز از پ يخدمتگزار انيبالفاصله در آن جر و»؟ينشان«لب گفت ريز تبرديو ويه

و به دور خانه در  داديم فيمزاحمتها را تخف گرفتيكه تكانها را م چانديپيم فيظر ياو را در بافت شديسد راه م گرفتيم ليافتاد تحو

 يديدر خدمت ل يسال يكه س يخاكستر يمو نزيو پرك گرفتنديم يدر آن جا زهايكه چ گسترديم فيظر يبروك تور ابانيخ

اش را درآورد ابرو باال  يبغل فيداد كهه ك تبرديو يرا نوشت آن را به آقا يو حاال نشان داشتيبروتن بود با دقت و فورا آنها را برم

 .ناهار دعوتش كند يبر نياول دهديم يبيگفت كه ترت برديفرو م اريبس تيحائز اهم يمدارك انير كه آن را در مبرد و همانطو

 .)اورنديكارش را تمام كرد تا قهوه ب تبرديو يمنتظر مانند آقا(

 گريد.داتشتيخودش را قبراق نگاه م شهيهم چاردير.وشديمتوجه شد كه دارد چاق م.كند است يخل ويبروتن در دل گفت ه يديل

را از )والش و روابطش تريپ(ناالزم اتيجزئ نيهمه ا انهيسلطه حو ريوجودش حال قاطعانه انگار ناپذ يتمام شديطاقت م يداشت ب

روحش شده  زكيرا كه د يو نه فقط هم توجهش بل آن رشته  زديكرده بود كنار م لكه توهش را به خود مشغو يموضوع يرو

از هر دو جنس از  يهمان پروژه مهاجرت دادن جوانان بوديبروتن نم سنتيليبروتن م سنتيلياو كه بدون آن م ياتيآن بخش حبود 

دركش از تناسب امور را از دست  ديشا كردياغراق م.در كانادا شرفتيپ يمحترم و اسقرار دادن آنها با اماكانت مناسب برا ينيوالد

 زهيدوش يحت اي چاردير اي ويچه در نظر ه(در نظر آنان.يعال يبكر ينبود فكر يهيعالج بد گرانيمهاجرت در نزد د.داده بود

 يها انهصاحب تك كين يدرست تبرا يتيبا ترب دهيو جنگ يقو ينبود كه زن رياس يبخش آن خودپرست ييرها)براش سر سپرده

صاف و ساده  تواننديچرا همه نم ديپرسيبروتن م يديصاف و ساده ل(اندك ياحساسات قاطع و قدرت درون نگر حيصر

 يخواه مهاجرت باشد خواه جنبشها ابديب يمفر ديو با دارديكه در درونش سر برم كندياش گذشت احساس م يجون جوان)باشند؟

 نهيآ يميپرتأللؤ ن شوديالجرح شفاف م كرديروحش هرروز به دور ان ترشح م جوهركه  يئيش نيخواهانه اما هرچه باشد ا يآزاد

مهاجرت عمدتا  نكهيخالصه ا.درآمده شيكنند گاه با غرور به نما شيگرانبها گاه به دقت پنهان شده مبادا مردم استهزا يسنگ يمين
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 .بروتن شده بود يديخود ل

به  روياز سازمان دادن اعرام ن شيبرا گفتيبراش م زهيچنان كه معموال به دوش مزيبه تا يو نوشتن نامه ا.سديناچار بود بنو اما

صبح تمام مبارزه شروع كردن پاره كردن دوباره  كيبعد از .داشت نهيهز)داده وبد بيكه در زمان جنگ ترت(يجنوب يقايرآف

 ويو حق شناسانه به فكر ه كردياحساس نم يگريد تيموقع چياحساس كرد كه در ه نانزن بودنش را چ يهودگيشروع كردن ب

 .بود مزيكند صاحب هنر نامه نوشتن به تا ديترد توانستينم ياورد كه كس يرو تبرديو

دوست داشتند  رانيكه سردب يبر زبان قادر به طرح مسئله به گونه ا يسلطه ا نيمتفاوت با او با چن نيچن يبار سرشت يموجود

درباره مردان را به حرمت  يبروتن اغلب داور يديل.خود را خالص كرد و بر آن نام آز گذاشت شديكه نم يصاحب شهوات

 دانستنديكه چطور حرفشان را بزنند م دانستندينبود م نيچن يزن چيانداخت اما ه يم قيجهان به تعو نيمرموزشان با قوان يارگارس

 يبرا.حق با اوست يكه به نحو شديمطمئن م نوشتيم شيبرا ويو ه كردياش م ييراهنما چاردياگر ر نيهم يبرا نديگويچه م

 :را روشن كردند و بعد گفت شانيگارهايس يثبر كرد تا وقت ديرا پرس نيسوفله اش را بخورد حال طفلك اول ويگذاشت ه نيهم

 »؟ياوريكاغذها را ب شوديم يليم«

نقره اش كه درش را  سيرا درآورد خودنو سشيخودنو ويگذاشت و ه زيم يرفت برگشت كاغذها را رو رونيبراش ب زهيدوش و

و سالم بود آن را به سازندگانش نشان داده بود گفته  حيهنوز هم صح.ل به او خدمت كرده استسا ستيگفت ب كرديكه باز م

بود و همان طور كه با دقت نوشتن حروف بزرگ را  ويه يسرفراز هيما يندارد كه هرگز فرسوده شود كه به شكل يليدل چيبودند ه

 كرديم انيكه قلمش ب ياحساسات يسرفراز هيما)كردياحساس م يدلو چاردير(به دورشان شروع كرد ييكاغذ با حلقه ها هيبر حاش

 نيبروتن ا يديكه ل يطور ستمقصودش دستور زبان كا ميتفه يبروتن برا يديل ياز مخمصه ها يوجه نيبه درشخان تر

 رهيگيپ ويه.كند بود ويه.گذارديحتما بدان احترام م مزيتا رياحساس كرد سردب كرديخارق العاده را كه تماشا م يدگرگون

با  بايتقر ديخند چاردير يكرد كه وقت شنهادياحساسات آدمها پ تيرعا يبرا ياصتالحات ويه.خطر كرد ديگفت كه با چاردير.بود

جوانان مازاد بر ...است دهيزمان مناسب فرا رس ميچگونه است كه معتقد نيبنابرا«و بلند خواند»مالحظه شان را كرد ديبا«گفت يتند

نداشت  يمزخرفات و پرت و پال بود اما البته ضرر يمشت چارديكه به نظر ر»...ميكه به مردگان دار ينيد...دم افزون ما تيجمع ازين

اش  قهيبرگ را از جل گاريحروف الفبا ادامه داد خاكستر س بياحساسات به ترت نيمنششانه تر بزرگو  نيواالتر ميبه تنظر ويو ه
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 ديبروتن ترد يديرا خواند كه ل ينامه ا سينو شيسرانجام پ نكهيكرد تا ا يبود جمعبند را كه كرده يشرفتيتكاند و گهگاه پ

 ؟ادا شده باشد نيمنظور او چن شديم يعني.نداشت كه شاهكار است

 .نديرا بب يناهار كس افتينامه را چاپ كند اما قرار بود در ض نيا ريكند كه سردب نيتضم توانستينم ويه

را جلو لباسش فرو برد و دستانش را به هوا  ويه خكيم يتمام گلها داديبروتن كه به ندرت ظرافت نشان م يديبود كه ل نجايا

مطابق  يدلو چارديبلند شدند و ر.بكند توانستياكر آنها نبودند چه م دانستينم.خطاب كرد»!من رينخست وز«پرتاب كرد او را

 يديخاندان ل خچهيتار افتيفراغت  يچون قصد داشت هر وقت اندك به پرتره ژنرال بكند يمعمول سالنه سالنه رفت تا نگاه

 .سديبروتن را بنو

بود كه  نيبعد مقصودش ا يگذاشت برا شوديگفت م كرديكه نگاه م يبه نقاش.ديباليبروتن به خاندانش سخت م سنتيليم و

 چاردير فهيوظ نيشان را انجام داده بودند و نخست فهيمردان اهل عمل بوده اند كه وظ اساالرانيدر رانيمد يخاندانش مردان نظام

آماده  كستنيدر الدم چاردير يتمام مدارك برا دياست و هروقت كه زمانش رس ييبايدر قبال كشورش بود گفت اما چچهره ز

 .است مقصودش دولت حزب كارگر بود

 »! رسد  يكه از هند م ياخبار نيبا ا« زد ،  اديفر

با  ويداشتند و ه يمر مر سبز بر م زيم يرو يزرد را از كاسه  يبودند و دستكش ها ستادهيسر سرا ابعد ، همان طور كه در  و

كرد ، كه از اعماق قلبش  يبراش م زهينثار دوش يگريتعارف د ايخواست  يرا كه خودش نم يطيكامالً نا الزم داشت بل ياحترامات

 بروتن كرد و گفت ، يدي، كالهش در دست ، رو به ل چارديشده بود ، ر خبود و مثل لبو سر زارياز آن ب

 يرا كه در نگاهش نامه متالش يبروتن دوباره آن شكوه يديآن ل دنيكه با شن» ؟  ديد ميشما را خواه مانيامشب كه در مهمان «

 .كرده بود به دست آورد 

 يم ريداشت پ گرياما خوب ، د. بروتن بود  يديل وحشت ي هيما يمهمان. داشت  ييرويچه ن سايكالر.  ديايهم ن دي؛ شا ديايب ديشا

راست قامت ؛ در همان حال كه سگ چاوش  اري، بس افهيبود ؛ خوش ق ستادهيا يرا اعتراف كرد ، همان طور كه در درگاه نيا. شد 

 .شد  يم ديپر از كاغذ در پس صحنه نا پد يبراش با دست ها زهي، و دوش بودلم داده  نيزم يپشت سرش رو

، خر خر كرد ، نه  ديآه كش.  ديدراز شده ، بر كاناپه دراز كش ي، با شكوه تمام ، به اتاقش رفت ، دست شهيبروتن غرق در اند يديل و
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روز داغ ماه ژوئن ، با  نيآفتاب ا ريشبدر ز زيهمچون جال نيبود ، خواب آلود و سنگ نيخواب باشد ، فقط خواب آلود و سنگ نكهيا

،  يگشت كه سوار بر پت يبه آن مزرعه در دونشر باز م شهيهم. روند  يطرف و آن طرف م نيكه ا يزرد يزنبور ها و پروانه ها

؛ پدر و مادرش  ييصحرا يو سگ ها ، موش ها.  ديپر ينهرها م يو تام ، برادرانش ، از رو مرياسب پا كوتاه خود ، همراه با مور ت

 شهيكوچولو ، هم ي، پامپاس ؛ و آنها ، بد ذات ها يكوكب ، ختم يو باغچه ها شده ، دهيچ يچا ليدرختان ، با وسا ريبر چمن ز

 راهنشيبابت پ ريپرستار پ.  يطنتيد از ش.، خاك آل نديرا نب يگشتند تا كس يدزدانه از وسط بوته ها بر م! بودند  يمشغول شرارت

 !گفت  يچه ها كه نم

روز داغ  ني، در ا تبرديو وي، ه يدلو چاردي، ر نيآن موجودات خوب نازن. وك بر ابانيچهارشنبه بود در خ –آورد  اديداد ، به  يا

در  تيبود ، موقع ارشيقدرت در اخت. بود  دهيكه بر كاناپه دراز كش ديرس يرفته بودند كه غرششان به گوش او م ييابانهايبه خ

لندن . خود را شناخته بود  يمردان زمانه  نيل ترداشته بود ، قاب يدوستان خوب. كرده بود  يدر خط مقدم زمانه اش زندگ. آمد 

حلقه شده بود از همان ها كه اجدادش احتماالً به  ياليخ يميكاناپه به دور تعل يبود ، دستش بر پشت ياو جار يزمزمه كنان به سو

بر . كرد ،  يم يكانادا رهبر يگروهان ها را به سو يرژه  نيآلود و سنگ بخوا ييدر دست داشتنش گو ايگرفتند ، كه  يدست م

 .راند  ي، فرمان م ريف ي، م يكوچك قال يرفتند ، در آن قلمرو خود ، آن تكه  يم ادهيكه در لندن پ نيآن مردان نازن

 يپا م ريهمان طور كه لندن را ز) چون با او ناهار خورده بودند ( نازك  يمتصل به او با نخ. شدند  ياز او دورتر و دورتر م و

 يبا آنها ناهار خورد ، با نخ نكهيدوستان آدم ، بعد از ا ييشد ، گو يآمد ، نازك تر و نازك تر م يآمد و كش م يشتند ، كش مگذا

احضار خدمتكار ، كدر  ي ازنگولهيساعت  يبا زنگ ناقوس ها ، ضربه ) كه چرتش برد  نجايا( ، كه  بودندنازك به تن آدم متصل 

 بيترت نيبه ا. دهد  يشكم م نييشود به پا يم نياندازند و سنگ يباران بر تك تار عنكبوت لكه م شد ، همان گونه كه قطرات يم

 .خوابش برد 

بر كاناپه ، گذاشت كه نخ پاره شود ، خر خر كرد ،  دهيبروتن ، دراز كش سنتيليدر همان لحظه كه م تبرديو ويو ه يدلو چاردير و

نگاه كردند ؛  يفروشگاه نيتريبه و. شالق گرفته بودند  ريرا ز ابانيمخالف تقاطع خ يبادها. پا به پا كردند  تيكاندوئ ابانينبش خ

مخالف بر تقاطع  يشالق بادها يخواستند از هم جدا شوند ، فقط به واسطه  يفقط م. بزنند  يحرف اي خرندب يزيخواستند چ ينم

 يصبح و بعد ظهر مكث كردند اعالن روزنامه ا. رسند  يبه هم م يكه در گردابه ا رويجور لب پر در امواج بدن ، دو ن كي،  ابانيخ
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. بر صورتش افتاد  يكاله خانم يزد ، پر پر زد ، و تور باال زده  رجهيش. كرد  ثبا شكوه اول مثل بادبادك بعد مك. به هوا رفت 

در . رفتند  نييپا يخال مهين يابنهايتنها فارغ البال از خ يو ارابه ها. گرفت  يسرعت آمد شد صبح كاست.  دنديزرد لرز يها بانيسا

گلبرگ ها را به عقب وزاند ، آب ها را بر آشفت ، علف  يميمالاز ذهنش متوجه آن بود باد گرم  يمين يدلو چاردينور فورك ، كه ر

كار صبح از تن در كنند ،  يق كرده بودند تا با خواب خستگها اترا نيپرچ ريخرنمكاران ، كه ز. كرد  شانيبه گل نشسته را پر يها

باثبات  ي؛ آسمان آب ننديرا كنار زدند تا آسمان را بب يوحش يجعفر يلرزان گل ها يسبز را گشودند ؛ گلوله ها يساقه ها يپرده 

 .درخشان تابستان را 

خبره ها  يي، بنده نوازانه ، با خودنما تبرديو ويكند و ه يمنگاه  مزيعهد ج يدو دسته  ينقره  يواقف بود كه دارد به آبخور چاردير

حال  نيبا ا – دياياز آن خوشش ب نياول ديرا بپرسد شا متشيمشغول است كه در فكر است برود ق يياياسپان يگردنبد شي، به ستا

مغازه ها انباشته از  نيتريتكه پاره ها را باال آورده بود ، و نيا يزندگ. تكان بخورد  ايفكر كند  توانست يسست و لخت بود ؛ نم

 نياول. كرد  يسالخوردگان ، نگاه م يحال ، خشك با خشك يب ستاديا يسالخوردگان م ي، و ادم با كرخت يرنگ يجواهرات بدل

داشت وارد مغازه  ويه.  ديكش يم ازهيخم ستيبا. ممكن بود بخواهد  –را بخرد  ييايگردنبند اسپان نيدوست داشت ا ديشا تبرديو

 .شد  يم

 »!  ليبا كمال م« : رفت ، گفت  يبه دنبال او كه م چاردير

جد .  وندنديپ يصبح با بعد ظهر م. هست  ياما در بدن امواج. برود گردنبد بخرد  ويخواست همراه ه يعالم است كه دلش م خدا

غرقاب  قيعم قيعم يها البيشكننده سوار بر س يهمچون زورق يشمال يكايبروتن و خاطرات او و مبارزاتش در آمر يديبزرگ ل

 يداد كه چه بر سر مهارجت م ينم تياهم يذره ا چاردير. اب رفت  رياو هم به ز. هم  روتنب سنتيليو خود م. شدند و فرو رفتند 

باز مانده بود ، بگذار آن را به  ويه زير انگب نيانگشتان تحس انيگردنبند در م. نه  ايكند  يمنتشرش م ريان نامه ، سردب/ اي.  ديآ

با قدرت تمام به  يزندگ نيا يارزش يآخر ب.  ابانيدر خ يهر دختر ، يهر دختر –جواهرات بخرد  ديدختر بدهد ، اگر كه با كي

را  زابتشيرا داشت ال زابتشيگ فت كار كن اما ل ياگر پسر داشت به او م.  نياول يگردنبند برا دنيخر –ذهنش خطور كرده بود 

 . ديپرست يم

 يدوبون اندازه  نيكه ا ديرس يبه نظر م» .  نميدوبون را بب يآقا لميما« : اش گفت  دهيبا همان لحن قاطع و سرد و گرم كش ويه
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كه ( رسته  نيااو در  ييدارا تيو وضع ييايجواهرات اسپان ي، از نظر او درباره  يتر از ان حت بيعج ايرا دارد  تبرديگردن خانم و

 مين هيهد سايآخر او هرگز به كالر. نمود  يم بيعج اريبس يدلو چارديهمه به نظر ر نهايا. با خبر است )  تنداش اديبه  ويخود ه

 يدلش به درد م. كرد  يهرگز آن را به دست نم. هم به همراه نداشت  يقيداده بود ، و توف شيكه دو سه سال پ يجز دستبند. داد 

طرف و آن  نيكه بعد از تاب خوردن به ا يو همچون تك تار عنكبوت. نكرده بود  شآورد كه هرگز آن را به دست اديبه  يآمد وقت

فرود امد كه  سايآمد ، حال بر همسرش ، كالر يم رونيهم از رخوتش ب چارديكند ، ذهن ر يبرگ بند م كيطرف خود به نوك 

 ريرا ؛ تصو سايخودش و كالر ريبود ، تصو دهيد ااو ر ريناهار تصو يهمانياگهان در من چارديوالش با ان شور عاشقش بود ؛ و ر تريپ

 دي، بعد آن انگشتر را برداشت ، پرس نهيسنجاق س ني، و اول ا ديرا به طرف خود كش يميجواهرات قد ينيو س. شان با هم  يزندگ

در دست وارد  يزيرا باز كند و چ ييرايخواست در اتاق پذ يدلش م. خود شك داشت  قهياما به سل» چقدر است ؟  نيا متيق« ، 

معلوم . متفرعن شده بود  يباور نكردن يبه طرز. كرده بود  دايدوباره خودش را پ ويه ياما چه ؟ ول.  سايكالر يبرا يا هيشود ، هد

آخر از . بود دست به سرش كند الف بچه كه كارش را درست بلد ن كياز آن جا حاضر نبود  ديو پنج سال خر ياست كه بعد از س

بخرد ، كه  يزيچ ابديقسد نكنند در آنجا حضور  ونيد يآقا يحاضر نبود تا وقت ويو ه. بود  رونيآمد كه دوبون ب يبر م نيقرا نيا

حال  نيو با ا. كامالً به قاعده بود  زيهمه چ. داد  ليمختصرش را بقاعده تحو ميحرف جوان رنگ به رنگ شد و تعظ نيا دنيبا شن

 نيتوانست بكند كه چرا آدم ها ا يتصورش را هم نم. حرف را بزند  نيتوانست ا ينم هنجات جانش هم كه شد يبرا چارديرر

اش به نشان وداع ،  يبه كاله لگن يكند و با نلنگر ليقابل تحمل تبد ريغ يداشت به احمق ويه. كنند  يرا تحمل م زياهانت نفرت انگ

 . نستريرفت ، به وست م يبه سراغ او م كراستيكند ،  يرا ط سايرخود و كال انيم ونديدر پ

هر تعداد . نداشت  نانيآال ت طال اطم ورياش در ز قهيگل ؟ بله گل چون به سل. در دست وارد شود  يزيخواست چ يدلش م اما

كه  يوقت ساياحساس او به كالر ني، ا رديبود كه جشن بگ يكرد ، واقعه ا يرا كه هر جور كه حساب م يزي، تا چ دهيگل ، رز ، ارك

زدند ، سال ها بود كه درباره اش حرف نزده بودند ، كه ،  ميو هرگز درباره اش حرف ن. ان آمد يوالش به م تريسر ناهار حرف پ

 يم يزمان. اشتباه عالم است  نيبزرگتر)  يشميبزرگ در كاغذ ابر يدسته ا( گرفت  يرا كه در چنگ م دشيسف. سرخ  يرزها

گذاشت ، دسته گل بزرگش  يم بيپولش را كه در ج ياقب يدو سكه شش پن يكيتوان آن را بر زبان آورد ،  ينم گريرسد كه د

 هيحاش ي، كه ب اورديكشد كه بر زبان ب يخجالت م گريرفت ، با خود گفت ، آدم د يكه م نستريبه طرف وست م نهيچسبانده به س
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. دوستت دارم « :  ديودراز كند ، و بگ شيگل ها را به سو) او بكند  يخواهد درباره  يهم م يهر فكر( رفتن ، صاف و پوست كنده 

رو  شيرا پ ي، كه تمام زندگ چارهيكرد ، و هزاران جوان ب يآدم به جنگ فكر م يكار را نكند ؟ واقعاً معجزه بود وقت نيچرا ا» 

رفت تا  يبود در لندن كه م نجايا. و كم فراموش شده بودند ؛ معجزه بود  شيب يزود نيبا هم در خاك رفتند ، و به هم. داشتند 

؛  يتنبل ليبخشش به دل.  ديگو يوقت عمالً نم چيبا خود گفت ، كه آدم ه. كه دوستش دارد  ديبگو سايو پوشت كنده به كالر فصا

؛  ديتمام د يمثل ناهار امروز ، كه او را به روشن ، يفكر كردن به او دشوار بود ؛ مگر به صورت ناگهان – سايو كالر. بخشش خجالت 

، چون راه ها رفته بود و شكار ها كرده  الودهيبس كه فطرتاً ساده بود و ن –؛ و تكرار كرد  ستاديتقاطع ا رد. شان را  يزندگ يتمام

 نياش و در ع يحفوظ در سادگكرد ؛ و م يم تيخود تبع زيدستان بود و در مجلس عوام از غرا ريز يبود ؛ مصمم و لجوج كه حام

با  –ازدواج كرده است ، معجزه  ساياست كه با كالر يكرد كخ معجزه ا تكرار –خشك شده بود  باًيحرف ، تغر يو كم ب شيحال ب

 ديپنج شش ساله را د يموجودات كوچولو ياما وقت. بگذرد  ابانيكرد كه از خ ياش معجزه بوده ؛ پا به پا م يخود گفت كه زندگ

 يتوهم چيه. كرد  يها را متوقف م بلياتومبالفاصله  ستيبا سيپل. شوند خونش به جوش آمد  يرد م يكادلياز پ ييكه به تنها

دوره گرد ،  يكرد ، و آن فروشنده ها يم ياز سوء عمل كردشان جمع آور يدر واقع داشت شواهد. لندن نداشت  سيپل يدرباره 

مردان  ريصتق ايخودشان نبود ،  ريبزرگ تقص يها خدا يبگذارند ، و روسپ ابانياشان را در خه يدادند چرخ دست ياجازه م ستينبا

، مصمم  يكه خاكستر ديشد د يكرد ، م يم يرا بررس نهايا ي؛ همه  ليقب نيما بود و از ا زيجوان بلكه مقصر نظام اجتماع نفرت انگ

 .كند  يفكر م نهايكه دوستش دارد ، دارد به ا ديگذشت تا به همسرش بگو يپارك م انيكه از م زي، آراسته ، تم

كرد كه چطور  يگذشت ، و با لذت تماشا م يپارك كه م نياز گر.  ديوارد اتاق شد ، صاف و پوشكنده بگو يخواست وقت يم آخر

 ر دل گفتشده اند ، د لهيدرختان  ي هيسا ري، ز دستيته يخانواده ها ، خانوادهه ا يتمام اعضا

 

 

 ريپراندند،شيبچه ها كه لگد م.ديگويكند،نميرا احساس م يزيچ نياست كه آدم هرگز چن اريتاسف بس ي هيما كه

 يفربه  انياز آن آقا يكي) كردندياگر مردم اعتراض م(  شديم شد،كهيطرف و آن طرف پرتاب م نيكه ا ييپاكتها.دنديمكيم

كودكان باز  يتابستان به رو يدر طول ماهها ديها،با دانيپارك ه و م يآخر اعتقاد داشت كه همه .پوش آنها را بردارد فرميوني

را روشن  شانيچاردست و پا يو بچه ها نستريو وسعت م دستيمداران ته باختيو رنگ م زنديچمن پارك برق م.( باشند
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 ريبا آرنج ز دهيچاره،لميخانمان،مثل آن موجود ب يزنان ب يبرا دانستياما نم.كرديحركت م ريزرد آن ز يچراغ ييكرد،گويم

غور كند،تا چراها و از چه  يتماشا كند،با گستاخ يبند ها،تا با كنجكاو يپرتاب كرده،رها شده از همه  نيخود را به زم ييگو(سر

را چون سالح به دست گرفته بود به او  شيگًلها ،كهيدلو چاردير.كرد توانيچه م) شرم،بددهن،شوخ طبع يكند،ب يروها را برس

 ..رديدرگ انشانيم يباز اما فرصت بود كه جرقّها.مصمم از كنارش گذشت.دش كينزد

اما به .با هم همكالم شوند چگاهياصال ه نكهينه ا.خانمان يمشكل زنان ب ي شهيخوش خلق لبخند زد،در اند د،اوياو خند دنياز د زن

حسادت  ساياو و كالر كرد،بهيوالش حسادت م تريبود كه به پ يزمان.اف و پوست كندهكه دوستش دارد،ص گفتيم سايكالر

را  قتيبود دارد حق شناخت،معلوميرا م سايكه چون كالر.والش ازدواج نكند تريبارها گفته كه حق داشته با پ ساياما كالر.كرديم

رو  دياپرا سر تا پا سف ريمثل ستاره پ( نگهاميهم كاخ با ك نيو ا.بود تيباشد،اما طالب حما فيضع نكهيبود،نه ا تيطالب حما.ديگويم

 ونهايليگذشته،در چشم م زيبود كه،از همه چ زارياز آن ب شدينم اي،وقار دارد يمنكر شد كه نوع شوديبا خود گفت،نم) تيبه جمع

بود،هر چند كه مضحك  ينماد) نديبب لشيكه شاه را هنگام خروج در اتوموب ديكشيدر كنار دروازه انتظار م ياندك تيجمع( نفر

 نگتنيكنز انيش سواره از م يشاخدسته  نكيكه او را به خاطر داشت كه با ع( كه نگاه كرد ايكتوريملكه و ادماني د،بهيبنما

 )گذشتيم

عمل  نيتوانست بهتر از ا يدادند،ميبچه م كيجعبه آجر اگر به دست  هيمتورمش،در دل گفت، يدش،مادرانگيبه سكوت سف ،

 يعصر بزرگ.دادن سنن گذشته ليتداوم را دوست داشت، و احساس تحو.كند،اما دوست داشت كه اخالف هورسا بر او حكم برانند

تا  نستريراه خانه ش در وست م ،دريبود،در عنفوان جوان نجايخود او معجزه بود،مبادا اشتباه كند،ا يدر واقع زندگ.ستنيز يبود برا

 .نيهم يعني يدر دل گفت،خوشبخت.دارد دوستش ديبگو سايبه كالر

زنگ  ن،بعديدرامد،آهنگ شيپ كرد،اوليبن داشت نواختنش را شروع م گيب.خودش است شد،گفتيكه م اردي نزيد وارد

 .كننديناهار تمام بعد از ظهر را حرام م يهايبا خود گفت،مهمان شديم كيبه در خانه ش كه نزد.ريساعت،برگشت ناپذ

كامال .رش،نگران،دلخوريتحر زيدلخور آنجا نشسته بود،پشت م اريبن غرق شده بود و او بس گيب يدر صدا سايكالر ييرايپذ اتاق

هندرسن گفته  يبه ال: حاال خانم مارشام نوشته كه.كار را عمدا كرده بود نياما ا.هندرسن را دعوت نكرده بود يداشت كه ال قتيحق

 شيهايتمام زنان مالل آور لندن را به مهمان ستيچه بأ ياما برا.ديايب خواستيدلش م يليخ يال- كرد دخواهش خواه سايكه از كالر
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 .خلوت كرده بود لمنيك سيمدت با دور نيهم كه تمام ا زابتيخانم مارشام چه كه دخالت كند؟و ال كرد؟بهيدعوت م

زنگ با موج اندوهبارش اتاق را پر  يصداو .ساعت روز نيدعا كردن با آن زن در ا.تصور كند توانستيتهوع آور تر را نم نيا از

 يزيد،چيشن يكنندها شانيپر يفرود آمد،كه صدا گريد كباريكه  كرديدوباره خودش را جمع و جور م نشست،ويكرد،كه پس م

ساعت سه شد،آخر ساعت  يزود نيبزرگ به ا يوقت روز كه بود؟ساعت سه،خدا نيا.ديكشيدر پنجه م رفت،بهيداشت با در ور م

 .وارد شد چارديو ر ديدر چرخ يدسته  د،اماينشن يگريد زيچ چيو او ه.مقهور كننده سه ضربه زد يبا صراحت و وقار

 يديو ل.پاسخ دهد چارديبه خواهش ر هيبار در قسطنطن كي.وارد شد،گًل را به طرف او گرفته بود چاردير.منتظره ريغ چه

 .جالب اند،او را دعوت نكرده بود تيناهارش به غا يهايمهمان گفتنديبروتن،كه م

گًلها را )دوستش دارد،نه صاف و پوست كنده دياما نتوانست به او بگو( ديسرخ و سف يرز،رزها-دراز كرده بود شيبه سو گًل

 يبخار شيپ يآنها را در گلدنها.او يسايد،كالريفهميم ديبگو يزياو چ نكهيا د،بدونيفهم يم.چقدر قشنگ اند يگرفت،گفت،وايم

 .والش برگشته تريد؟پيبروتن احوال او هم پرس يديذشت،لگ د،خوشيپرس.گفت،چقدر قشنگ اند.گذشت

 يقهاياول بگذار پنج دق-:گفت چاردير.باال بود لمنيهندرسن را دعوت كند؟آن زنك ك يال ديبا يعني.مرشام نامه نوشته خانم

 .نميبش

را فراموش  يبود،نه مهمان يمهمان يكردند؟اوه،برايداشتند چه كار م.بودند واريكنار د هايصندل يهمه .ديسريبه نظر م يخال چقدر

و .شده،همانجا يو عاشق زن.را بدهد يطالق بيو قصد داشت ترت.آمده بود دنشياوه بله،به د.والش برگشته بود تريپ.نكرده بود

 ...كرديلباسش را رفو م بود،داشتآنجا نشسته .عوض نشده يذرها

تحمل  ريخوب،واقعاً داشت مطلقا غ.برخورده بود وياو هم به ه.هم آمده بود ناهار ويه-:گفت چاردير.كردميبه بورتن فكر م- :گفت

كه ممكن بود  ديو بعد به ذهنم رس- :گفت سايكلر.قابل تحمل ريغ يابله.شهيچاق تر از هم.ديخريگردند م نياول يداشت برا.شديم

 ش يبيج يكوچكش نشسته بود،با چاقو ونيكرد كه آنجا با پاپ كرف تريو به پ.با تو ازدواج كنم

 

اما دستش را .نگفته بود دوستت دارم.و چتر يبا باران- :گفت سايكالر.گذرندينداشته باشند م شانياگر آدم كر زايچ نجوريا اما

دعوت  ميهايتمام زنان مالل آور لندن را به مهمان ديآخر چرا با- :گفت سايكالر.نيهم يعني يدر دلم گفت،خوشبخت.گرفته بود
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با خودش  -- .هندرسن يال چارهيب- :گفت چارديكردم؟ريرا من دعوت م شيداد،مگر مهمانهايم يكنم؟و اگر خانم مارشام مهمان

به چه  دياتاق با كينداشت كه  يتصور چيه چاردياما ر.دهديم تياهم شيهمه به مهمانها نيا ساياست كه كالر بيگفت چه عج

دلش .رديبگ يمهمان گذاشتينم شديم رانهمه نگ نيمهمانها ا نيبر سر ا د؟اگريچه داشت كه بگو-- به هر حل،.باشد يشكل

 يزيانگار كه بخواهد چ ستاديلحظه ا كياما .برود ديبا شد،گفتيبلند كه م.رفت ستيبأيكرده بود؟اما م يعروس تريبا پ خواستيم

د هم يشا.ها يامان- :؟گفتيزيچ يتهايكم-:ديكرد،پرسيدر را كه باز م.كه بودند ؟چرا؟گًلهايزيچه چ ديو از خود او پرس.ديبگو

در را باز  كرد،كهيم شيتماشا سايكه كالر.هست يزن و شوهر مفارقت نيب يحت.ييتنها.هست يصيو در آدمها تشخ.ها انيگفت االبان

شوهرش از و  ليآن را به رغم م ايخود آدم از آن دست بكشد، شديآخر نم.ام بگذاردبه آن احتر ديدل گفت،آدم با كند،دريم

- :گفت.در دست برگشت ييبالش و پتو.گران بهارا از دست بدهد اريبس يزيخالصه چ- فسش،آنكه استقاللش،عزت ن يرد،بيبگ

ساعت استراحت مطلق بعد  كيگفت،يم نطوريتا آخر الزمان هم گرياست د چاردير.و رفت.ساعت استراحت مطلق بعد از ناهار كي

 .گرفتيم يجد گفتندياو هم هر چه كه پزشكها م.كرده بود زيتجو نيبار چن كي يچون پزشك.از ناهار

كه  يكند در حال يو كار فتديكه راه ب شديكه سبب م.ديرسينم شيكس به پا چيبود كه ه زشيانگ شيستا يِآسمان يِآن سادگ جزو

 يكه او را رو يرفته بود و در حال شياهايها،االبان يمجلس عوام،تا ارمن يمههايتا ن.كردنديگو مگو تلف موقتشان را با ب ترياو و پ

 .لوس است يدلو سايگفتند،كالريو مردم م.رزش يگًلها يتماشا هكاناپه مستقر كرده بود،ب

و  يرحم يب انيزده،قربان خيو هالك شده،مثله شده، بيآزار و تعق يقربان.ها يتا به ارمن داديم تياهم اريرزش بس يبه گًلها او

ها؟ نداشت،اما  يگفت ارمن اي اهاينسبت به االبان ياحساس چينه ه - )ديگويرا م نهايا چارديبود ر دهيبارها و بارها شن( يعدالت

حاال  چاردياما ر.نديرا بب دنشانيرا كه تحمل داشت كه چ ييتنها گًلها)كرد؟يكمك نم هايبه ارمن نيمه( را دوست داشت شيگًلها

متوجه .نبود نطوريسفانه أاما نه متا.مشكالت او را حل كرده بود يهمه  نكهيبعد از ا.ش تهيبه كم.بود دهيبه مجلس عوام رس گريد

 .هندرسن نبود يدعوت نكردن ال ليدال

كه بتواند  يليدل چيه يچرا ناگهان،ب...اما...اما.ديكشيچون بالش را آورده بود،دراز م.كرديم خواست،دعوتشيهمانطور كه او م البته

بلند را با دقت  يرا در علفها انداخته و ساقهها يالماس اي يديمروار يكه دانه  يكس كرد؟مثلياحساس اندوه م تيبه نها.كشف كند

به سر  زيچ كيهم از  كند،اويم دايپ شههاير يو سر انجام آنجا پا.گردديم هودهيو آنجا را ب نجايا زد،ويكنار م ٔوو آن س ٔسو نيتمام،ا
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حاال .( چون ذهنش درجه دو است رسديهرگز به وزارت نم چاردير گفتينبود كه م تنيس ينه علتش سل.رفت گريد زيوقت چ

 .مهم نبود شيبرا نينه،ا)آمد ادشي

در  شتريب ديشا.ندياناخوش يبود،احساس ياحساس لشيدل.بودند تيواقع نهايهم مربوط نبود،ا نيكلم سيهم و به دور زابتيال به

 چارديكه ر يو حرف داشتيكالهش را از سر بر م يخودش،در اتاق خوابش،وقت يگفته بود،همراه با افسردگ تريكه پ يزيروز،چ

 ش،هريها يخودش بود،مهمان.شيمهمان ها.رزش كه آنجا بودند يزده بود؟گًلها ياما چه حرف.گفته بود به آن اضافه شده بود

 .نيبود،هم نيهم.دنديخنديعادالنه به او م كردند،ناهيشماتتش م شيبابت مهمانها يانصاف يدوشان با ب

در هر  ايبه نظر آنها،.كرديم ياحساس شادمان ست،سختيچ لشيدل دانستياز خود دفاع كند؟حاال كه م توانستيم خوب،چطور

بزرگ،خالصه  ينامها.رش باشندمشهور دور و با يدوست داشت آدمها.كرديكردن خودش لذت م ليتحم تر،ازيحال به نظر پ

 .فكر كند نطوريا تريخوب،ممكن است پ.تشخص پرست بود

و هر دو اشتباه .ديĤيخوشش م جانيه نيقلبش بد است،احمقانه س كه از ا يبرا جانيه دانديم يداشت كه وقت دهيفقط عق چاردير

 .كردنديم

 .كنميكار را م نياست كه ا نيهم يبرا- :گفت يبلند،خطاب به زندگ.بود ياو داشت داشت فقط زندگ آنچه

 كه زيچ نيا ده،معاف،حضوريبود،خلوت گز دهيكاناپه دراز كش يرو چون

مي كرد آن همه بديهي است جسميت عيني مي يافت، با رداي صداهاي خيابان، آفتابي، با نفس داغ، زمزمه كنان، وزان در  احساس

 :اما فرض كنيم پيتر به او مي گفت. پرده ها

 مهماني هايت چه معنايي دارند؟ –بول، اما مهماني هايت قبول، ق ـ

كه پيشكش اند؛ كه ابهامش : اين بود) و از هيچ كس نمي شد انتظار داشت كه درك كند( چيزي كه مي توانست بگويد  تنها

تر هميشه عاشق، پي - اما مگر پيتر در موقعيتي بود كه حكم كند زندگي يعني عبور از مسيري راحت و بي دردسر؟ . هولناك بود

عشق تو چه معنايي دارد؟ و پاسخش را مي دانست؛ اينكه چطور مهم ترين چيز جهان  ويدعاشق زني كه نبايد؟ مي توانست به او بگ

اما مگر مردي بود كه بتواند درك كند منظور او چيست؟ درباره زندگي؟ . بسيار خب. است و هيچ زني ممكن نيست دركش كند

 .بدون هيچ دليلي مهماني برپا كنند كهنست بكند كه پيتر يا ريچارد اين زحمت را به خود بدهند تصورش را هم نمي توا
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، در ذهن !) و اين داوري ها، چه سطحي، چه گسسته اند( براي اينكه به عمق بيشتري برود، به زير آنچه مردم مي گويند اما

فالن كس در ساوت كنزينگتن؛ . شت؟ آه، خيلي غريب بودخودش، براي خودش، اين چيزي كه اسمش زندگي بود، چه معنايي دا

و احساس مي كرد كه چه اتالفي؛ و . واو در تمام مدت بود آنها را احساس مي كرد. ركسي در بيزواتر؛ وكسي ديگر مثال در مي في

و پيشكش . ا مي كرداحساس مي كرد كه چه حيف؛ و احساس مي كرد كه اي كاش مي شد آنها را باهم جمع بياورد، پس اين كار ر

 بود؛ تركيب كردن، خلق كردن، اما نثار كه؟

هيچ چيز ديگري نداشت كه كوچك ترين اهميتي داشته . در هر حال، استعدادش اين بود.فقط براي پيشكش كردن شايد پيشكش

اشق موفقيت بود؛ از سختي ارمني ها و ترك ها را با هم خلط مي كرد؛ ع. باشد؛ نمي توانست بينديشد، بنويسد، حتي پيانو بنوازد

داشته باشند؛ دريا دريا مزخرف مي بافت؛ و تا به اين روز، اگر از او مي پرسيدي خط  تشكشيدن بدش مي آمد؛ نياز داشت كه دوس

 .استوا چيست، نمي دانست

كه آدم بايد صبح ها از خواب همه اين احوال، اينكه يك روز بايد از پس يك روز ديگر بياد؛ چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه؛اين با

بعد . بلند شود، آسمان را ببيند؛ در پارك راه برود؛ هيو ويتبرد را ببيند؛ بعد ناگهان پيتر از در بيايد؛ بعد اين رزها؛ همين كافي بود

داشته است، چگونه، چه باور نكردني بود، اينكه بايد پايان يابد، و در تمام دنيا هيچ كس نداند كه اصال آن را دوست  رگ،از اين م

 ....هر لحظه

يعني واقعا . كامال بي حركت ايستاد. خيلي آهسته وارد اتاق شد. اليزابت مي دانست كه مادرش در حال استراحت است. باز شد در

يا بانوان دلوي، شايد صد سال پيش، آميخته بود؟ آخر ) چنان كه خانم هيلبري مي گفت( مغولي كشتي شكسته بر ساحل نورفورك

داشتند؛ چشمان آبي؛ اليزابت برعكس، موهاي تيره داشت؛ چشماني چيني در صورتي  وشنخاندان دلوي، در مجموع، موهاي ر

در كودكي شوخ طبعي اش حرف نداشت؛ اما حاال در هفده سالگي، . رنگ پريده؛ راز آلودگي شرقي؛ ماليم بود، با مالحظه، آرام

در غالف سبز براق، با غنچه هايي كه تازه ته  پيچيدهبسيار جدي شده بود؛ مثل سنبلي .دليلش را كالريسا اصال نمي توانست بفهمد

 .رنگي گرفته اند، سنبلي كه هيچ خورشيدي برآن نتابيده است

بي حركت ايستاد و به مادرش نگاه كرد؛ اما در نيمه باز بود، و باراني به تن كرده بود؛ و بيرون در، چنان كه كالريسا مي  كامال

 .ست، دوشيزه كيلمن بود؛ دوشيزه كيلمن با باراني اش كه به هر حرفي كه مي زدند گوش ميداددان
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اوال كه ارزان بود؛ . دوشيزه كيلمن روي پاگرد ايستاده بود ، و باراني به تن كرده بود، اما خودش داليلي براي اين كار داشت بله،

عالوه بر اين، فقير بود؛ . ، براي خوشايند ديگران لباس نمي پوشيدثانيا سنش از چهل سال گذشته بود؛ و، از همه چيز گذشته

. صورت از كساني مثل خانواده دلوي كار قبوي نمي كرد؛ از مردم پولدار كه دوست داشتند لطف كنند ايندر غير . فقيري خفت بار

به بي ارزش ترين همه طبقات . ي ميكردفقط بنده نواز. اما خانم دلوي نبود.آقاي دلوي، اگر بخواهيم منصف باشيم، مهربان بود

به نظرش .گران قيمت بود؛ تابلوها، قالي ها، كلي خدمتكار يزهايهمه جا چ. پولدارهاي صاحب خردك فرهنگي... تعلق داشت

 .هركاري كه خانواده دلوي برايش مي كردند حق مسلم او بود

نه اينكه هر دختر قطعا مستحق نوعي خوشبختي بود؟ و او  بله، در اين حرف هيچ اغراقي نبود، آخر مگر. كاله رفته بود سرش

و بعد، درست موقعي كه فرصت يافته بود به مدرسه دوشيزه دالي برود، . با آن بي دست و پايي و آن فقرش. هرگز خوشبخت نبود

ديدگاه هاي او را درباره  دوشيزه دالبي گمان مي كرد كه با آدم هايي كه همان. بگويد دروغجنگ شده بود؛ و هرگز نتوانسته بود 

درست است كه خانواده اش اصل ونسب آلماني داشتند؛ در قرن . ناچار شده بود برود. آلماني ها دارند خوشبخت تر خواهد بود

اورا بيرون كردند چون وانمود نمي كرد كه . شده بود كشتههجدهم اين نام را با تلفظ آلماني كيهلمن مي نوشتند؛ اما برادرش 

و از همه ! وقتي كه دوستان آلماني داشت، وقتي تنها روزهاي خوش زندگي اش را در آلمان گذرانده بود –ها همه رذل اند  آلماني

اورا كه براي محبان كار مي  يآقاي دلو. ناچار شده بود هرچه را به دستش مي رسد، بچسبد.چيز گذشته، مي توانست تاريخ بخواند

كمي هم در كالس . به دخترش تاريخ درس بدهد) كه البته واقعا سخاوتمندي اورا مي رساند( بودبه اواجازه داده . كرد ديده بود 

) اينجا كه مي رسيد هميشه سرش را خم مي كرد. ( بعد خداوندگارمان به سراغش آمده بود. هاي آزاد درس ميداد و از اين قبيل

 .الريسا دلوي، رشك نمي برد؛ بلكه برايشان دل مي سوزاندحال به زناني چون ك. دو سال و سه ماه پيش آن نور را ديده بود

طور كه بر قالي نرم ايستاده بود، و به گراووري قديمي از دختركي با دستپوش خز نگاه مي كرد، از ته دل نسبت به آنها  همان

ند؟ به عوض اينكه روي كاناپه با اين همه تجملي كه در كار بود، چه اميدي به بهتر شدن اوضاع مي ما. احساس ترحم و بيزاري كرد

بايست در كارخانه مي بود؛ پشت پيشخان يك مغازه؛ خانم دلوي و  -مادرم دارد استراحت مي كند: وداليزابت گفته ب -دراز بكشد

 !همه بانوان نازنين ديگر

ر را شنيده بود؛ پسر بچه ها موعظه پدر ادوارد ويتك. كيلمن، تلخ و سوزان، دو سال و سه ماه پيش وارد كليسايي شده بود دوشيزه
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خودش شبها كه تنها بود با نواختن ويولن ( مي خواندند؛ چلچراغ موقر را ديده بود كه پايين مي آيد، موسيقي بود، يا صداي آواز 

كه احساسات داغ و طوفاني را همان طور كه ) كه درمي آورد گوش خراش بود؛ گوش موسيقي نداشت ييارام مي گرفت؛ اما صدا

آنجا نشسته بود در او مي جوشيد و غليان مي كرد تسكين داده بود، و يك دل سير گريه كرده بود، و به خانه شخصي آقاي ويتكر 

براي همين، حال هروقت . خداوند راه را به او نشان داده است. تاسآقاي ويتكر گفته بود دست خدا بوده . در كنزينگتن رفته بود

به آقاي . كه احساسات سوزان و دردناك در او مي جوشيد، اين نفرت از خانم دلوي، اين كينه به جهان ، به خداوند مي انديشيد

شود، و رعب آور باراني به تن طعمي شيرن رگانش را پر كرد ، لبانش را از هم گ. خشم جاي به ارامش داد.ويتكر مي انديشيد

 .ايستاده برپاگرد، با آرامشي استوار و شريرانه به خانم دلوي نگاه كرد كه با دخترش بيرون آمد

تحمل . دليلش اين بود كه دوشيزه كيلمن و مادرش از هم بيزار بودند. گفت كه دستكش هايش را فراموش كرده است اليزابت

 .پله ها باال دويد كه دستكش هايش را پيدا كنداز .نداشت كه آنها را باهم ببيند

چشمان درشت به رنگ انگور فرنگي اش را كه به طرف كالريسا چرخاند ، صورت ريز . دوشيزه كيلمن از خانم دلوي بيزار نبود اما

شناخته اي، نه  تو كه نه اندوه را! ساده لوح! و گلگون او، بدن ظريفش، طراوت و شيك پوشي اش را كه ديد، احساس كرد، احمق

. و ميل به غلبه بر او، برداشتن نقاب از چهره اش، بر وجودش چيره شد! كنان هدر داده اي ازيلذت را؛ كه زندگي ات را بازي ب

اما تنش نبود؛ مي خواست روحش را و حالت استهزايش را منكوب كند، كاري كه . اگر مي شد اورا زمين بزندتسكين مي يافت

كاش فقط ميشداورا به گريه بيندازد؛ مي شد نابودش كند؛ تحقيرش كند، او را به زانو در آورد در . ا بچشدخانم دلوي سلطه اور

براي همين .مي بايست فتحي مذهبي باشد. اما اين اراده خداوند بود ، نه اراده دوشيزه كيلمن! حاليكه فرياد مي زند، حق با توست

 .خشمگين نگاه كرد؛ براي همين چشم غره رفت

او با وجود ناپيدا ارتباط داشت؟ ! اين زن؟اين زن دخترش را از او گرفته بود -اين مسيحي است؟ .واقعا حيرت كرده بود الريساك

 او سنگين، زشت، معمولي، عاري از مهر يا لطف، او معناي زندگي را مي دانست؟

 :دلوي گفت خانم

 داريد اليزابت را به فروشگاه ها مي بريد؟ ـ

هميشه روزي اش را خودش . دوشيزه كيلمن قصد داشت خود را مطبوع جلوه دهد. گفت كه بله، آنجا ايستاده اندكيلمن  دوشيزه
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بخش زيادي از درآمد ناچيزش را براي آرمان هايي كه به آنها .دانشش در زمينه تارخ معاصر به نهايت عميق بود. درآورده بود

كه  - به هيچ چيز اعتقاد نداشت، دخترك را بزرگ مي كرد.كاري نمي كرداين زن هيچ  هايمان داشت كنار مي گذاشت؛ حال آنك

 .اليزابت سر رسيد، تقريبا از نفس افتاده، دخترك زيبا

و چه ايستادني، با قدرت و كم گويي ( عجيب بود كه همان طور كه دوشيزه كيلمن انجا ايستاده بود. داشتند مي رفتند فروشگاه پس

كه معطوف به ( چگونه، لحظه به لحظه، مفهوم او كوچك مي شد، چگونه نفرت) هيوالي ماقبل تاريخي زره پوشي آماده نبرد ازلي

يخت، چگونه خبث طينت او، اندازه او، لحظه به لحظه فرو مي كاست تا اينكه دوشيزه كيلمن خشك فرو مي ر) مفاهيم بود نه آدم ها

 .و خالي مي شد، باراني به تن، كه خدا عالم است كالريسا دوست داشت كمكش كند

 .از پله ها پايين رفتند با هم، دوشيزه كيلمن و اليزابت. موقع خداحافظ گفتن خنديد. از اين آب رفتن هيوال به خنده افتاد كالريسا

 :با تكاني ناگهاني ، با غصه اي شديد، آخر اين زن داشت دخترش رااز او مي گرفت، روي نرده ها خم شد و فرياد زد كالريسا

 !مهماني امشبمان يادت نرود! مهماني يادت نرود ـ

ا به اتاق پذيرايي كه برمي گشت ، تمام تنش كالريس. اليزابت ديگر در خانه را باز كرده بود؛ وانتي مي گذشت؛ جواب نداد اما

آخر حاال كه جسم دوشيزه كيلمن پيش چشمش ! چه نفرت انگيزند، چه نفرت انگيز! گزگز مي گرد، دردل گفت، عشق و دين

ظالم ترين چيز هاي جهان اند، كه مي ديدشان زمخت، داغ، سلطه جو، مزور، : فتدر دل گ. خود مفهوم –نبود، مقهورش كرد 

خودش هرگز تالش نكرده بود كسي را .ايستاده، حسود، بي نهايت ظالم و بي مالحظه، باراني به تن، روي پاگرد؛ عشق و دين گوش

بيرون را تماشا كرد، بانوي سالخورده  رهبه كيش خود درآورد؟ مگر نه اينكه مي خواست همه صرفا خودشان باشند؟ و از پنج

ذار از پله ها باال برود اگر گه چنين مي خواهد؛ بگذار بايستد؛ بگذار، همان طور كه كالريسا بگ. روبرويي كه از پله ها باال مي رفت

طورهايي به اين احترام  يكآدم . بارها ديده بود ، به اتاق خوابش برسد، پرده هايش را كنار بزند، و باز در پس زمينه ناپديد شود

وقاري در اين .نگاه مي كرد ، مطلقا بي خبر از اينكه كسي نگاهش مي كند اينكه بانوي سالخورده از پنجره بيرون را –مي گذاشت 

با اين حال با ديدن اين . كيلمن نفرت انگيز نابودش مي كرد.اما عشق و دين نابودش مي كردند، هرچه كه بود، خلوت روح -بود

 .دلش مي خواست گريه كند ظرهمن

مردي جذاب، . بگير همين پيتر والش. ي كه راستين بود رخت برمي بستهرچيزي كه نيكو بود، هر چيز. هم نابود مي كرد عشق
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اگر ميخواستي مثال درباره پوپ بداني، يا اديسن، يا فقط در و بي در بگويي، اينكه آدم ها .باهوش، كه درباره هرچيزي نظر داشت

كه كمكش كرده بود؛ پيتر بود كه به او  پيتر بود. پيتر والش بهتر از هركسي مي دانست هند،چطوري اند، چيزها چه معنايي ميد

بعد از اين همه سال به ديدن او آمده بود، واز چه حرف زده  –اما نگاه كن كه عاشق چه زن هايي مي شد . كتاب قرض داده بود

مي  كرد كه پياده به فروشگاه ارتش و نيروي دريايي فكربه كيلمن و اليزابتش ! در دل گفت، شور وحشتناكي است. بود؟خودش

 .روند، در دل گفت شوري خفت آور

 .بن زنگ نيم را زد بيگ

كه از پنجره دور مي شود، ) خيلي سال بود همسايه بودند( خارق العاده بود، بله، عجيب، تاثيرگذار، ديدن بانوي سالخورده چه

يين، پايين، به ميان چيزهاي انگشت كه پا. كه هرقدر هم كه غول آسا، ربطي با او داشت. گويي به آن صدا، آن زه، متصل باشد

كالريسا در تصور خود مي ديد كه آن صدا بانوي سالخورده را وادار مي كند . طمانينه مي بخشيد رامعمولي پايين مي آمد، آن لحظه 

ت اما به كجا؟ كالريسا سعي كرد او را كه برمي گشت وناپديد مي شد دنبال كند، و هنوز مي توانست حرك –كه حركت كند، برود 

كالريسا در دل گفت ، . سر اتاق داشت اين طرف و آن طرف مي رفت نهنوز آنجا بود، در آ. شبكاله سفيدش را در عقب اتاق ببيند

اديان و ادعيه و باراني ديگر براي چه؟ وقتي كه معجزه آنجاست، راز آنجاست؛ مقصودش همان بانوي سالخورده بود، كه مي 

و آن راز برتر كه كيلمن ممكن بود بگويد آن . هنوز مي توانست ببيندش. ر ميز آرايش مي رودتوانست ببيندش كه از گنجه به كنا

را گشوده است، يا پيتر ممكن بود بگويد آن را گشوده است، اما كالريسا باور نداشت راه حل اصال به ذهن هيچ كدامشان خطور 

 دين اين راز را مي گشود يا عشق؟. راينجا يك اتاق بود؛ آنجا اتاقي ديگ: كرده باشد، صرفا همين بود

اما اينجا ساعت ديگر، ساعتي كه هميشه دو دقيقه بعد از بيگ بن ضربه ميزد، پاكشان با يك بغل خرت و پرت وارد شد،كه  -عشق

بايد بر زمين ريختشان، انگار بگويد قبول كه بيگ بن جاللت مĤب حكم ميراند، آن همه پرابهت، آن همه عادالنه، اما اوست كه 

انواع و اقسام  - خانم مارشام، الي هندرسن؛ ليوان براي بستني،  - كنارش به ياد داشته باشد همانواع و اقسام چيزهاي كوچك را 

چيزهاي كوچك به دنبال آن ضربه موقرانه كه همچون شمشي از طال دراز به دراز روي دريا افتاد، لب پرزنان و رقصان به دورن 

 .همين حاال فورا تلفن كند ايدام، الي هندرسن، ليوان هاي بستني، بخانم مارش. سرازير شدند

فروكوفته، شكسته از هجوم كالسكه . كه عقب بود، پرحرف، متالطم، به دنبال بيگ بن داخل شد، با دامني پراز خرده ريزه ساعتي
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هاي ادارات و بيمارستان ها، آخرين  ها، سبعيت وانت ها، پيشروي حريصانه هزاران مرد تكيده، زنان خودنما، گنبدها و مناره

و پرت گويي، همچون افشانه موجي خسته، برتن دوشيزه كيلمن كه لحظه اي بي حركت در  تبازمانده هاي اين دامن پراز خر

 .در هم شكست» نفس اماره است« خيابان ايستاده بود تا زير لب بگويد 

اما او پيروز نشده بود؛ نتوانسته بود . انتظارش را داشت. هانت كرده بودكالريسا دلوي به او ا.اماره را بايست مهار مي كرد نفس

زشت، زمخت، كالريسا دلوي به اين خصال او خنديده بود؛ و تمناهاي نفساني را زنده كرده بود، آخر . برنفس اماره غلبه يابد

اما چرا بايد بخواهد . م نمي توانست حرف بزندشبيه او ه. برايش مهم بود كه در كنار كالريسا اين گونه به نظر برسد كه مي رسيد

زندگي اش لفافي نازك از عجب و . آدم خوبي نبود. آدم جدي اي نبود. كه شبيه او باشد؟ چرا؟ از ته دل از خانم دلوي بيزار بود

. انده بود به گريه بيفتددر واقع، وقتي كالريسا دلوي به او خنديده بود، كم م. با اين همه دوريس كيلمن مغلوب شده بود. فريب بود

تا اين احساس پرآشوب و دردناك را وقت ) چون عادتش بود بلند حرف بزند( » نفس اماره است، نفس اماره است« زير لب گفت 

نبود كه زشت بود؛ استطاعت خريدن لباس  شدست خود. به درگاه خداوند دعا كرد. راه رفتن در خيابان ويكتوريا تسكين دهد

در هر . بايد تا به صندوق پست برسد ذهنش را برچيز ديگري متمركز كند –كالريسا دلوي خنديده بود . داشتهاي قشنگ را ن

 .اما به چيز ديگري فكر مي كرد؛ به روسيه فكر مي كرد تا به صندوق پست برسد. حال اليزابت را داشت

گفته بود، با آن كينه شديد به جهاني كه اورا تحقير حتما مبارزه در آن كشور خيلي خوب است، آن طور كه آقاي ويتكر به او  گفت

تحميل تن ناخوشايندش كه مردم تحمل  –كرده بود ، استهزايش كرده بود ، كنارش گذاشته بود، با همين خشم شروع كردن 

هيچ . را درست مي كرد پيشاني اش با زعين تخم مرغ بيرون مي ماند، طاس،سفيد ايشهرطور هم كه موه. ديدنش را نداشتند

. والبته اين براي يك زن يعني هرگز آشنا نشدن با جنس مخالف.هرچيزي هم كه مي خريد فرقي نمي كرد. لباسي به او نمي آمد

مايه هاي . غذا تنها بهانه زيستن اوست ليزابت،گاهي، اين اواخر، به نظرش مي رسيد كه به جز ا. هرگز در چشم كسي بهتر نبودن

آقاي ويتكر . آدم بايد بجنگد، تارو مار كند؛ به خداوند ايمان داشته باشد. آب گرم شب هايشآسايشش؛ شامش؛ چايش؛ كيف 

آقاي ويتكر به صليب اشاره كرده بود ، گفته بود، خداوند از . اما هيچ كس از عذابش خبر نداشت. گفته بود كه او به دليلي آنجاست

گر ، مثل كالريسا دلوي، جان به در ميبرند؟ اقاي ويتكر گفته بود، دانش از ان خبردارد اما چرا او بايد رنج ببرد وقتي كه زناني دي

از صندوق پست رد شده بود، و اليزابت وارد بخش تنباكوي قهوه اي فروشگاه هاي ارتش و نيروي . رهگذر رنج حاصل مي شود
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دن دانش از رهگذر رنج گفته بود دريايي شده بود همان طور كه او زير لب با خودش حرفي كه آقاي ويتكر درباره حاصل آم

 »نفس اماره« زير لب گفت. تكرار ميكرد و نفس اماره

 رشته افكارش را پاره كرد، كدام قسمت كار دارد؟ اليزابت

 :لحني تند گفت با

 زير پوش ـ

كرد، او را در آن  اليزابت او را به اين طرف و آن طرف هدايت مي. باال رفتند.با گام هاي محكم يكراست به طرف آسانسور رفت و

قهوه اي، متين، . زير پوش ها آنجا بودند. پريشان حواسي اش هدايت مي كرد انگار بچه اي بزرگ باشد ، رزمناوي لخت و سنگين

راه راه، جلف،كلفت، بدن نما، و او با حواس پرت، با جديت تمام، انتخاب كرد و دخترك فروشنده با خود گفت كه البد ديوانه 

 .است

دوشيزه كيلمن از آن حالت . بسته بندي كه مي كردند، در واقع از خود مي پرسيدكه دوشيزه كيلمن در چه فكري است ،اليزابت

 .بيرون آمد، خودش را جمع و جور كرد، گفت بايد چايشان را بخورند، چايشان را خوردند

خوردنش بود، خوردن با شدت و حدت تمام،  نخوه غذا. در واقع از خود مي پرسيد كه شايد دوشيزه كيلمن گرسنه است  اليزابت

بعد دوباره و دوباره نگاه كردن به بشقاب كيك هاي شكري روي ميز كنارشان؛ بعد وقتي خانمي بايك بچه نشستند و بچه كيك را 

لذت . راصورتيه  –آن كيك را مي خواست . مهم بود؟بله، براي دوشيزه كيلمن مهم بود يلمنبرداشت، واقعا يعني براي دوشيزه ك

 !خوردن بيش و كم تنها لذت نابي بود كه برايش باقي مانده بود، و آن وقت حتي اين يكي هم متحقق نشود

اليزابت گفته بود، آدم ها وقتي خوشبختند ذخيره اي دارند كه از آن برداشت مي كنند ، حال آنكه او همچون چرخي بدون تاير  به

كه  -روز سه شنبه اي صبح، بعد از درس - كه هر سنگريزه اي تكانش ميداد) امد ازاين جور استعاره ها خيلي خوشش مي( بود

 وقتي درس تمام شده بود، » كتاب بند« با كيف كتاب هايش ، خودش ميگفت يواريمانده بود، ايستاده جلوي بخاري د

كتاب . هاست  يسيچون و چرا با انگل يبودند كه گمان نداشتند حق ب ييآخر آدم ها. جنگ هم حرف زد  يرا گفت و درباره  نيا

 يرمرديپ( و به سخنان فالن كس گوش دهد ؟  ديايدوست داشت با او ب زابتيال. بود  يگريد يها دگاهيد. بود  يبود ، جلسات ييها

به او كتاب . خوردند  يچا يروحان كيبرد و با  نگتنيدر كنز ييساياو را به كل لمنيك زهيدوش بعد)  بيعج تيبه نها يا افهيبا ق
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 ياما او ، زندگ. زنان نسل تو باز است  يحرفه ها به رو يهمه : گفت  لمنيك زهي، دوش استيقرض داده بود ، حقوق ، طب ، س

 .من معلوم است كه نه  يخدا: گفت  زابتي؟ ال دخود او بو رينابود شده بود ، و مگر تقص "اش مطلقا يحرفه ا

با  شهيگل با خود ببرند ؟ او هم يدوست دارند مقدار لمنيك زهيو دوش دهياز بورتن رس يگفت كه سبد يآمد و م يمادرش م و

هم  ياختالط چيكرد و ه يفشرده له م يگل ها را در دسته ا يهمه  لمنيك زهياما دوش. مهربان بود  اريبس اريبس لمنيك زهيدوش

و مادرش كنار هم افتضاح  لمنيك زهيبرد و دوش يممادرش را سر  يجالب بود حوصله  لمنيك زهيدوش يكرد و آن چه برا ينم

هرگز  زابتيال. باهوش بود  يليخ يليخ لمنيك زهياما دوش ديرس يبه نظر م يمعمول اريشد و بس يمتالطم م لمنيك زهيبودند و دوش

 يمادرش روز صبحانه را در تختخواب م –داشتند  اريخواستند در اخت يخودشان هر چه م. بود  دهيشيندين دستانيته يدرباره 

اما . بودند  يزيچ يبرد و زنان مسن را دوست داشت چون دوشس بودند ، و از اخالف لرد يصبحانه اش را باال م يلوس. خورد 

رنگ و  ي ازهمغ نگتنيپدربزرگم در كنز "گفت ) كه درس تمام شد  نيسه شنبه بعد از ا ياز آن صبح ها يكي(  لمنيك زهيدوش

احساس حقارت  يليشد آدم خ يفرق داشت ؛ باعث م يليشناخت خ يبا هر كس كه او م لمنيك زهيدوش "داشت  يروغن فروش

 .كند 

صاف نشسته بود ؛  "اش ، كامال يافتنياش ، راز دست ن يشرق اتي، با آن ه زابتيال. گرفت  يچا گريفنجان د كي لمنيك زهيدوش

 زهيدوش! برود  ديآه نبا. بودند  زيم ريز.  دشيسف يدستكش ها –گشت  شيدنبال دستكش ها. خواست  ينم يزيچ گرينه ؛ د

 يدست بزرگش رو! قلب دوستش داشت  ميدختر ، كه از صم نيا! بود  بايهمه ز نيجوان ، كه ا نيا! گذاشت كه برود  ينم لمنيك

 .باز شد و بسته شد  زيم

 .خواست برود  يدلش م "احساس گفت و واقعا يب يحرف را كم نيا يه نحواحساس كرد كه انگار ب زابتيال اما

 "من هنوز تمام نكرده ام  "گفت  لمنيك زهيدوش اما

 .خفه بود  يكرد اما آنجا كم يصبر م زابتي، البته ، ال خوب

 "؟  يكن يشركت م يامشب در مهمان "گفت  لمنيك زهيدوش

 ي ماندهيكه دو سانت باق لمنيك زهيدوش. خواست كه او شركت كند  يكرد كه شركت كند ، مادرش دلش م يگمان م زابتيال

 .ها جذبش كنند  يبگذارد مهمان ديكرد گفت نبا يم ياكلرش را كه دستمال
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 نيداد و آخر جلو يدهانش را باز كرد ، چانه اش را كم لمنيك زهيدوش.  ديآ يها خوشش نم يگفت كه چندان از مهمان زابتيال

 .را در فنجانش گرداند  يبعد انگشتانش را خشك كرد و چا.  ديرا بلع ياكلر شكالت يسانت ها

، كاش  رديشد او را محكم بگ يشد او را بچسبد ، كاش م يكاش م. بود  ميغصه اش عظ. كرد حاالست كه از هم بپاشد  يم احساس

ناتوان از  نديكه آنجا بنش نياما ا. بود  نيخواست هم يكه م يزيتنها چ.  رديبم ابد و بعد يمال خود كند و برا "شد او را مطلقا يم

 –شود  ياو هم م يزاريب ي هيما يكند ، احساس كند حت يبه او پشت م زابتيال نديكه بب نيكند ؛ ا دايپگفتن  يبرا يزيكه چ نيا

 . دنديانگشتان كلفت به داخل خم. از حد بود ؛ تحملش را نداشت  شيب

 يدعوت نم يمردم مرا به مهمان. روم  ينم يمن هرگز به مهمان "برود ، گفت  زابتيكه نگذارد ال نيا ي، فقط برا لمنيك زهيدوش

 ". كنند 

به او هشدار داده بود ؛ اما دست  تكريو ياوست ، آقا يبدبخت ي هياش ما يكه خود پرست ديرا گفت ، فهم نيكه ا نيبه محض ا و

 ". ام ، من بدبختم  يمرا دعوت كنند ؟ من معمول ديچرا با "گفت . بود هولناك بود  دهيكه كش يرنج. خودش نبود 

سبب شده بودند  –بودند  زاريبسته به دست كه از او ب يآدم ها –شدند  يآن آدم ها كه رد م ياما همه . دانست ابلهانه است  يم

كرده  دايبود كه راه خود را در جهان پ يزن. اش را داشت  يليرك تحصمد. بود  لمنيك سيدر هر حال ، او دور. حرف را بزند  نيا

 .بود  شتريخوب ب "معاصر از نسبتا خيارت يدانش او درباره . بود 

دلم  ". نه  زابتيتوانست ، با ال ياما نه ، نم "مادرت  " ديخواست بگو يم – "...  يدلم برا. سوزانم  يخودم دل نم يبرا " گفت

 ". سوزد  يم شتريب يليخ گريد يآدم ها يبرا

 زهيدوش. آورده باشند ، ساكت نشست  يدروازه ا ينامعلوم او را پا يليكه به دل ي، همچون موجود زبان بسته ا يدلو زابتيال

 ؟ ديبگو يزيخواست باز هم چ يم لمنيك

دشت با وحشت چهار نعل  يتا انتها كراستيموجود زبان بسته .  ديلرز شيصدا "فراموش نكن  "مرا كامال "گفت  لمنيك سيدور

 . ديدو

 .باز شد و بسته شد  ميعظ دست

احساس كرد  لمنيك زهيدوش. دم صندوق حساب كرد ، و رفت  ديگفت ، با زابتيال. آمد  شخدمتيدختر پ. سر چرخاند  زابتيال
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 اري، با ادب بس يينها ي، و بعد ، با چرخش ديرفت ، آن ها را كش ي، به آن سر اتاق كه م ديكش رونيكه دل و اندرونه اش را با خود ب

 . رفتبه طرف او خم كرد و  ي، سر

رفته . رنج بر او فرود آمد  يبار ، دو بار ، سه بار ضربه ها كيمرمر وسط اكلرها نشسته بود ،  زيپشت م لمنيك زهيدوش. بود  رفته

 .رفته بود  يرفته بود ؛ جوان ييبايز. رفته بود  زابتيال. شده بود  روزيپ يخانم دلو. بود 

با  يداشت و كس يطرف و آن طرف لنگر بر م نيبه ا يكوچك تلو تلو خوران رفت ، كم يزهايم انينشست ، بلند شد ، از م يمدت

گرفتار شدكه خاص بردن به هند آماده شده بودند  ييصندوق ها يپوش او به دنبالش آمد و راهش را گم كرد و در محاصره  ريز

و ماندگار ، ژامبون ، دارو ،  يجهان ، فاسد شدن يكاالها يتمام انيبچه سر درآورد ؛ از م ريزلوازم زائوها و لباس  فيوسط ك ، بعد

 اريبس ي، با چهره ا يكبريخورد ؛ خودش را با كاله  ي، گاه ترش ، تلو تلو م نيريگوناگون ، گاه ش ي، با بوها ريگل ، لوازم التحر

 . ديرس اباني؛ و سرانجام به خ ديد يا نهي، تمام قد در آ سرخ ، تلو تلو خوران

. ها بود  ليآمد و شد اتومب ي انهيخداوند در م يماوا. خداوند  يدر برابرش قد برافراشت ، ماوا نستريجامع وست م يسايكل برج

شده و برافراشته مقابل  مهي، آن جا كه ، دست ها خ نستريوست م يسايشتافت ، كل گريمصمم ، بسته به دست ، به آن محراب د

او به سرپناه رانده شده بودند ، انواع و اقسام پرستندگان ، كه حال دست ها را جلو صورت  وننشست كه همچ يصورت ، كنار آنان

صله آوردند ، بالفا يم نييكه دست پا ني، رها شده بودند ؛ اما هم تشانيشد گفت از جنس ي، م يبرافراشته بودند ، از مقام اجتماع

 زهياما دوش.  ننديرا بب يموم يشان مشتاق بودند مجسمه ها يبرخ هشدند ، ك يمتوسط م يمحترم طبقه  يسيمردان و زنان انگل

از  گريد يپرستندگان.  وستنديپ يباز به او م گريد يكردند ، دم يتركش م يدم. اش را مقابل صورتش نگاه داشت  مهيخ لمنيك

 يكردند و پا كشان از كنار مقبره  يمگردشگران شوند و او باز ، همان طور كه مردم به اطراف نگاه  نيگزيآمدند تا جا يم ابانيخ

مضاعف ، آخر نور  يكيتار نيدر ا ديكوش يگذشتند ، باز همچنان چشمانش را با انگشتان سد كرده بود و م يگمنام م يجنگجو

.  ند، خود را از عشق و نفرت ، هر دو ، خالص ك ابدي، كاالها دست ها ، تمناها  تينداشت ، به فراتر از من تيجسم سايداخل كل

فلچر ،  يآقا. خداوند دم دست بود و راه وصل او هموار  گرانيحال در نزد د نيبا ا. كرد  يمبارزه م ييگو.  ديلرز يدستانش م

شد ،  يتمام م شانيدعا يجستند ، و وقت يبه او تقرب م يمشهور ، به سادگ.  يس.  يك ي وهيخزانه ، خانم گورهام ، ب يبازنشسته 

 يم مكتين يرا در انتها لمنيك زهيبردند ، و دوش يلذت م)  ديغر يم نيدلنش ييارگ با نوا(  يقي، از موس ندداد يم يپشت به صندل
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كه  دنديد يم ياو را روح يخود قرار داشتند ، با همدل نيريجهان ز يكند و چون هنوز بر آستانه  يكند ، دعا م يكه دعا م دنديد

 .؛ زن نبود روح بود  يماد ريغ يا هيما ريخم زسرشته ا ينوردد ؛ روح يهمان قلمرو را در م

 يسر و وضع آشفته  دنيزد ، از د يبرق م نهيشد و چون خودش مثل آ ياز كنار او رد م ستيبا. رفت  يم ستيفلچر با يآقا اما

 ياما وقت. بالفاصله راه نداد كه او برود . بود  نيزم يرها شده بود ، بسته اش رو شيناراحت شد ؛ موها يكم ارياخت يب چارهيزن ب

آخر به ( جمع آورده  يها نهيپنجره ها ، و گنج ي، قاب خاكستر ديسف يو به اطرافش نگاه كرد ، به مرمرها ستاديفلچر ا يكه آقا

راه ( شد  يو قدرت او كه آن جا نشسته بود و گهگاه زانو به زانو م ي، تنومند او ي، گندگ)  ديبال يسخت م نستريوست م يسايكل

كرده  ريتاث يكرد ، همان طور كه در خانم دلو ريدر او تاث) دشوار بود  اريبس شيخواسته ها –ناهموار بود  ارياو بس يتقرب به خدا

 .هم  زابتي، و در ال تكري، در پدر ادوارد و)  كند رونيآن روز بعدازظهر نتوانسته بود فكر او را از سرش ب. ( بود 

به  يزود نيالزم نباشد به ا ديبا خود گفت شا. آزاد چه خوب بود  يبودن در هوا. منتظر اتوبوس بود  ايكتوريو ابانيدر خ زابتيال و

بود ، با  ستادهيآن جا ا يوقت يشد و همان موقع ، حت يپس سوار اتوبوس م. خوب بود  يليآزاد خ يبودن در هوا رونيب. خانه برود 

دم ، گل سنبل ، آهو بره  دهي، به سپ دارياو به درخت سپ هيمردم تشب... شد  يخوش دوختش ، داشت شروع م اريبس يآن لباس ها

 يدلش م شتريب يليبه دوشش باشد ، آخر خ ياش بار يشد زندگ يسبب م نيو سوسن باغ را شروع كردند ؛ و هم ي، آب جار

 يكردند و مجبور بود به مهمان يم هياما او را به گل سوسن تشب ،هر كار دوست دارد بكند  القييبگذارند تا در  شياخواست تنه

 .كسالت بار بود  يليبا پدرش و سگ ها خ القييبا تنها بودن در  سهيبرود ، و لندن در مقا

زدند  يسرخ و زرد برق م يپر زرق و برق كه با جال يواگن ها. افتادند  يشدند و راه م يآوردند و مستقر م يم ورشيها  اتوبوس

. بود منفعل باشد  ليما. كرد  يالبته به زور راه خود را باز نم. داد  ينم حيكدام را ترج چيشد ؟ ه يم ستياما سوار كدام با. 

ت و آن طور كه خودش را داش يقشنگ ي، و به قول مادرش ، شانه ها ي، شرق ينيچ. بود  بايز چشمانشصورتش حالت نداشت ، اما 

كرد ،  يعالقه اش را جلب م يزيچ ياواخر ، به خصوص شب ها ، وقت ني؛ و ا ديرس يجذاب به نظر م شهيداشت ، هم يصاف نگاه م

؟  يممكن است بكن يچه فكر. آرام  اريموقر ، بس اريشد ، بس يم بايو كم ز شي، ب ديرا د جانيشد در چهره اش ه يآخر هرگز نم

كردن ها  فيتعر – ديد يرا م نيمادرش ا. آخر تازه اولش بود . شد  يدچار مالل م تيبه نها "شود ، و واقعا يعاشقت م يهر مرد

شد ،  يم سايكالر ينگران ي هيما ياهگ – شيبه لباس ها "مثال –داد  ينم تيها چندان اهم نيكه او به ا نيا. شد  يداشت شروع م
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 يم تيبد هم نبود ، و به او جذاب يكج خلق نيا ديد يها كه آدم دور و برش م يخوكچه هند پررو و يبا آن همه پسرها دياما شا

 يصبح ، كه چون خوابش نم ي، حدود ساعت سه  ساي، كالر لمنيك زهيبا دوش بيو غر بيعج يدوست نيو حاال هم كه ا.  ديبخش

 .هست  ياش قلب نهيكند كه در س يثابت م نيگفت كه خوب ، هم يخواند ، در دل م يبرد بارون ماربو م

. نشست  يصندل يباال رو يدر طبقه . به جلو برداشت و با مهارت تمام ، جلوتر از همه ، سوار اتوبوس شد  يناگهان گام زابتيال

ر دزد تا خودش را سر جا نگاه دارد ، آخ رديمجبور شد نرده را بگ زابتي، ال دي، عقب پر ديجلو جه – ييايدزد در –موجود عجول 

 اي ديقاپ يرا م ي، گستاخانه مسافر ديچيپ يخطرناك م يشد ، به نحو يم كيمحابا نزد يمالحظه ، ب يباك ، ب يبود ، ب ييايدر

برافراشته گستاخانه به  يكرد و بعد با بادبان ها يجا م هيبق انيوار و پرنخوت خود را م يگرفت ، مارماه يم دهيرا ناد يمسافر

او را دوست  يحسد چيه يفكر كرد كه ب چارهيب لمنيك زهيبه دوش ايبار آ كي زابتيال. شتافت  يهال م تيوا ابانيباالدست خ

تازه چه  يهوا. اش به شعف آمده بود  يجنگل ؟ از آزاد يدر روشنه  يباز بود ، ماه يدر فضا يداشت كه در نظرش او آهو بره ا

هال و آن تن  تيبود ، شتافتن به باالدست وا يو حاال مثل اسب سوار. د خفه بو ييايدر يرويارتش و ن يفروشگاه ها. گوارا بود 

، آخر  يكشت يدماغه  يهمچون مجسمه . داد  يدر كت گوزن رنگ رها همچون سواركاران به هر حركت اتوبوس پاسخ م بايز

،  شيبايبود ؛ و چشمان زخورده داده  ديچوب رنگ سف يرنگ باختگ شيآشفته اش كرده بود ؛ گرما به گونه ها يمختصر مينس

 .مجسمه ها  يو باور نكردن رهيخ تيروح ، درخشان ، با معصوم يبود ، ب رهي، به رو به رو خ ندينبود كه او را بب يچون چشم

در  تيحق با او بود ؟ اگر عضو يعني. كرد  يهمه دشوار م نيرا ا لمنيك زهيخود بود كه تحمل دوش يزدن مدام از رنج ها حرف

كه ، خدا )  ديد يدر لندن به ندرت او را م( كرد ، پدرش  يكمك م دستانيها و صرف ساعت ها و ساعت ها در هر روز به ته تهيكم

اوه . دشوار بود  يلياما گفتنش خ. بود  نيبودن ا يحياز مس لمنيك زهياگر كه مقصود دوش –كرد  يكار را م نيشاهد است ، هم

 .رود  ي، تا استرند م گريد يپن كيهمه  نيداد ، بله ؟ باشد ، ا يم ديبا گريد ينپ كيتا استرند . رود  يجلوتر م يكم

 يپس پزشك م. زنان نسل تو باز است  يبه رو يگفت هر حرفه ا يم لمنيك زهيو دوش. بودند دوست داشت  ماريرا كه ب ييها آدم

به . كردند  يكار م شيشد و آدم ها برا يم يبيمالك هزار جر ديشا. شدند  يم مارياغلب ب واناتيح. شد  يمزرعه دار م ديشا. شد 

است ، به  بيو مسبب آن ، عج –بشود  يخوب يليمزرعه دار خ ديشا. هم سامرست هاوس  نيا.  ترف يبه كلبه هاشان م دنشانيد

، آن ساختمان  يدبه نظرش معركه بود ، سخت ج. در آن داشت  يهم سهم لمنيك زهيسامرست هاوس بود ، هر چند دوش يتمام
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از كاغذ  دهيبر يمثل اشكال. را دوست داشت  ساهايآن كل. مشغول به كار را دوست داشت  يو حالت آدم ها.  يسبز خاكستر

 نستريجا با وست م نيشد ، با خود گفت ، ا يم ادهيكه پ نيل يدر چنسر. استرند داده بودند  ابانيخ انيبه جر نهي؛ كه س يخاكستر

شد ، مزرعه  يپزشك م. داشته باشد  يكه دوست داشت حرفه ا نيخالصه ا. شلوغ بود  يليبود ، خ يجد يليخ. فرق دارد  يليخ

 .رفت و همه به خاطر استرند  يالزم است به مجلس م ديد ياگر م "دار ، احتماال

 يتا ابد مشغول نه به وراج ييذهن ها گذاشتند ، يم يبر سنگ يكه سنگ يي، دست ها شانيها تيمشغول به فعال يآن آدم ها يپا

، بلكه ) ابلهانه بود  يلي، اما خ ختيانگ يدر او بر م يجانيه ينفهم يكه البته بفهم – داريزنان به سپ هيتشب( پا افتاده  شيپ يها

رودخانه ( ، سرخوش )در تمپل بود ( همه موقر  نيها ا نيا ي، و با همه  تيريها ، تجارت ، قانون ، مد يكشت ي شهيمشغول به اند

 ايمزرعه دار شود  اي، تا  ديخواست بگو يمصمم شود ، مادرش هر چه م "، سبب شد كامال) آنجا بود  سايكل( ، پاكدامن ) آن جا بود 

 .تنبل بود  يالبته كم. پزشك 

 يآمد ، وقت يم شيپ "بود كه گاه واقعا ييزهاياز آن چ.  ديرس يابلهانه به نظر م يليخ. حرفش را نزند  "بهتر بود كه اصال يليخ و

،  گتنيتنها در كنز انياز روحان شيآمدند كه ب يبدون نام معمارانشان ، جماعت مردم كه از مركز شهر م ييبناها –آدم تنها بود 

به او امانت داده بود ، قدرت داشتند آن چه را لخت و خواب آلود ، معذب و  لمنيك زهيكه دوش ييااز تك تك كتاب ه شيب

كند ،  يكه ناگهان دستانش را دراز م يبه شكافتن سطح ، همچون كودك زاننديذهن افتاده بود برانگ يبر بستر ماسه ا يخجالت

و بعد باز به بستر ماسه . ماند  يم يتا ابد باق رشي، كه تاث ي، مكاشفه ا ي، تكانه ا ي، دراز كردن دستان ي، آه ديبود فقط شا نيهم

 دايشد ساعت پ يكجا م - اما ساعت چند بود ؟ . كرد  يشام لباس عوض م يبرا ستيبا. رفت  يبه خانه م ستيبا. گشت  يباز م يا

 كرد ؟

به  يشود ، شمع يك پا وارد مكه نو يسنت پل رفت ، خجوالنه ، مثل كس يسايبه طرف كل يكم. نگاه كرد  تيفل ابانيباالدست خ به

كند ، مضطرب كه مبادا صاحبخانه ناگهان در اتاق خوابش را چارتاق باز كند و بپرسد كه  يرا در شب كشف م بهيغر يدست خانه ا

وسوسه گر ، همان طور كه جرئت نداشت در  يفرع يها ابانيپرسه بزند ، خ بيعج يچه كار دارد ، جرئت هم نداشت در كوچه ها

آخر . شوند  يبه مطبخ منته كراستي اي،  منيدر اتاق نش ايرا باز كند كه ممكن بود در اتاق خواب باشند ،  ييدرها بهيغر يخانه ا

 .كرد  ياعتماد م كرد ، يبود ، ولگرد ، كه خطر م شقراولي، او پ دآم يهر روز به استرند نم يدلو يخانواده  ياز اعضا كي چيه
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 يي، دمپا شيعروسك ها يخام است ، هنوز مثل بچه ها بود ، دلبسته  تيجهات به غا ياريكرد كه او از بس ياحساس م مادرش

. وجود داشت  يسنت خدمت دولت يدلو ياما خوب ، البته ، در خانواده . جذاب بود  نيبه تمام معنا ؛ و ا يبچه  كي،  يميقد يها

 نيكدامشان ، ا چيآن كه باهوش باشند ، ه يب –، در جمهور زنان  يعال يمدرسه ، مقام ها يها رهي، ناظمه ها ، مد يمادران روحان

 اهويه نيا ي، برادرانگ ي، مادرانگ ي، خواهرانگ يمهربان. تر رفت  شيسنت پل پ يسايدر جهت كل يكم. مشاغل را به عهده داشتند 

بلند شد ، كه ) عاطل ماندگان (  پورهايو قال ش ليبود و ناگهان ق شسر و صدا گوشخرا.  نمود يم كيدر نظرش ن. را دوست داشت 

 يهمه اگر كنار بستر محتضر نيرفتند ، با ا يمردم داشتند رژه م يي، گو ينظام يقيسر و صدا راه اناخته بودند ؛ موس اهويدر آن ه

واجد  ياتاق را كه در آن تازه اعمال ي پنجرهبود ،  ستادهياشا ابود و هر آن كس كه به تم دهينفس آخر را كش ياگر زن –بودند 

ظفرمندانه  ينظام يقيكرد ، آن غرش ، آن موس ينگاه م تيفل ابانيبه خ نييكرد ، به پا يرا به انجام رسانده بود باز م يمتعال يوقار

 .اعتنا  يآمد ، تسال بخش ، ب يباال م شيبه سو

 يبهت زدگان از تماشا يحت ليدل نيبه هم "قايسرنوشتش ، در آن نبود ، و دق اي.  ياز شناخت اقبال آدم ينشان. نبود  آگاهانه

 .داد  يمحتضران را تسال م يبر چهره  يآگاه يلرزه  نيآخر

 يرون مسال ب يسال از پ انيپا يصدا ، كه ب نيشان تباه كند ، اما ا يدار كند ، قدرناشناس حهيآدم ها جر يفراموش كار ديشا

 شيجماعت روان ، آنان را در لفاف خو ني، ا يزندگ ني؛ ا مانيعهد و پ نيگرفت ، ا ي، هر آن كس را كه ممكن بود در بر م ختير

، درختان  يا ي، گلبرگ آب يتراشه استخوان خيكه در آن  يعيطب يها خچاليناهموار  انيهمچون جر. برد  يو با خود م چانديپ يم

 .برد  يرا در خود گرفته ، و آن ها را غلتان با خود م يبلوط

 .از استرند برگشت . خودش پرسه بزند  يتنها برا يطور نيمادرش دوست نداشت كه ا. كرد  ياز آن بود كه گمان م رتريد اما

ره ها محو شدند ؛ اتوبوس چه. و بر استرند دواند  ديبر خورش ياهينازك س يپرده ) آمد  يم يديشد يبه رغم گرما ، باد( باد  پف

از آن ها را  يسخت يشد كندن تراشه ها يكوه وار ابرها چنان بود كه م يديآخر هر چند سف. ها ناگهان تاللوشان را از دست دادند 

هاشان و  اليدر گشوده بر  يآسمان يباغ ها ي، چمنزارها ييپهناور و طال يها بيبا سراش يي، كه ها دبد اليكوچك در خ يبا تبر

نشانه ها جا به جا .  ديشان به چشم د انهيشد در م يرا م يميدا يبر فراز جهان ، حركت انيمسكون انجمن خدا يبرحسب ظاهر ماوا

 يهرم يكل توده ا يرفت ، لحظه ا يم ليتحل يقله ا يشده ، لحظه ا ميش تنظياز پ يطرح ياجرا يبرا ييكه ، گو يشدند ، وقت يم
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گرچه در . شد  يتازه رهنمون م يصف گروه را به مامن ايكرد  يم يشرويپ انهينگاه داشته بود ، به م ريناپذ ريي، كه مقررش را تغ

پر جنب و جوش تر ، آزدانه تر ،  يرا تصور كرد با ظاهر يزيشد چ يكامل ، نم ييدر هم نوا دهينمودند ، آرم يمقر خود ثابت م

 آن انجمن موقرانه ممكن بود ، يفور دني، رفتن ، بر چ رييبه زر افروخته ؛ تغ اي يبرف ديحساس تر از آن سطح سف

 .يكيتار يتاباند ، لحظه ا يم نينور به زم يِ انباشته ، لحظه ا يرغم ثبات خشك ، استحكام و تنومند به

 گريد يكردند ، دم يرا خاكستر م واريد ي، كه دم هينور و سا.شد نستري، خونسرد و چاالك ، سوار اتوبوس وست م يدلُوِ زابتيال

وارن  موسياتوبوس ها را زرد ِ درخشان ، در چشم ِ سپت گريد يكردند ، دم يم ياسترَند را خاكستر يموزها را زرد ِ درخشان ، دم

دات زنده ِ موجو زيانگ رتيِ ح تيآبگون كه ، با حساس يطال يبود ، در تماشا دهيدراز كش نمنياتاق نش دركه بر كاناپه  تياسم

 يكردند ، عالمت م يآمدند ، اشاره م يرفتند و م يشد ، م يافروخت و خاموش م يبر م يواريكاغذ د يرز ، رو يگل ها يرو

 انيآمد ، و از م يآب در اتاق م ي؛ صدا دنديكش يهوا با خود بر م اعماقتا به  يدرختان برگ هاشان را چون تور رونيآن ب. دادند

ِ  ي، و دستش آنجا بر پشت ختندير يهاشان را بر سرش فرو م نهيگنج روهايهمه ن.  ديرس يآواز پرندگان به گوش م يامواج صدا

گرفت ، آن گاه كه در دوردست بر ساحل  يامواج قرار م يبود دستش را كه ، وقت شنا ،شناور رو دهيكاناپه بود ، همان طور كه د

؛  ديگو يم نهيمهراس ، دل درون س گريد. كردند  يكردند و پارس م يپارس مكه در دوردست ها  ديشن يسگ ها را م يصدا

 .مهراس گريد

 –آنجا ، آنجا ، آنجا - افتاد يم واريجا و آن جا بر د نيكه ا ييخنده كنان همچون آن لكه طال يهر دم با اشارت عتيطب.  ديترس ينم

سو و  ني، پرت كردن جبه اش به ا سوانشي، تكاندن گ شيداد ، با تاب دادن شاهپرها يمقصودش عالمت م يالقا يعزمش را برا

را نجوا  ريشكسپ يدهان واژه ها يدستان گود شده بر دو سو انيشد تا از م يم كي، و نزد ييبايشه به زي، هم ييبايآن سو ، به ز

 .كند

اما . پس شاد بود . زند  يكه لبخند م دشيد يكرد ؛ م يتماشا م چرخاند ، او را يرا در دست م ي، كاله زي، نشسته پشت م ايرتز

همه  نيا يكه شوهر آدم حاالت يوقت ييِ زناشو ينبود ؛ كدام زندگ ييِ زناشو يكه زندگ نيا. زند  يكه لبخند م نديتحمل نداشت بب

پر از  زيم يكشو. سيكه بنو دياو را بچسبد و بگو اي نديساكت بنش يمتوال يكه بخورد ، بخندد ، ساعت هايبروز دهد ، مدام  بيعج

 يليدل چيه يها ب يتازگ.  ستين ياز مرگ خبر نكهيبزرگ ؛ ا اتي؛ درباره كشف ريآن نوشته ها بود ؛ درباره جنگ ؛ درباره شكسپ
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داد  يستانش را تكان م، و د) ضرر دارد  يليخ شيبرا جانيگفتند ه يم بردشاو اميليو هم دكتر هولمز و هم سر و(زده بود جانيه

. گفت كه آن مرد ، دوستش كه كشته شده بود ، اوِنز ، آمده است يم! داند  يرا م زيهمه چ! داند  يرا م قتيزد كه حق يم اديو فر

اش سر تا پا  هيبود ؛ بق بايز يليخ شيحرف ها يعضب. نوشت  يگفت او م يهمان طور كه م. خوانَد  يدارد پشت پاراوان آواز م

؛ دست  ديشن يم يتازه ا زياضافه كند ؛ چ يزيخواست چ يشد ؛ م يكرد ،نظرش عوض م يهم وسط كار رها م شهيو هم. مهمل بود

 .ديشن ينم يزياما او چ. داد  يباالبرده گوش م

 يليخ يليخ. رفته بود  سهيكه از خنده ر يخواند درحال يكاغذها را م نياز ا يكيرا گرفتند كه داشت  يبار مچ دختر نظافتچ كي و

گفت ، . كنند يرا تكه پاره م گريآدم ها چطور همد نكهيا -ديبشر بگو يرحم ياز ب ادزنانيفر موسيآخر سبب شد كه سپت. بد شد

ساخت ؛ هولمز كه  يدرباره هولمز از خود م ييو داستان ها)) ،  دهيپر مانيهولمز به رو((گفت ،  يم. ندكن يافتادگان را تكه پاره م

آمد ، آخر دكتر هولمز  يبه خشم م ايافتاد  يكرد كه خودش به قهقهه م يم يكار -خوانَد يم ريخورد ؛ هولمز كه شكسپ يم يفرن

 يم.  ديد يكه م يريبعد هم آن تصاو. ))  يبشر عتيطب(( اسمش را گذاشته بود . وحشتناك بود  يزيچ ندهيدر نظر او نما ييگو

 ينگاه م ايبه در نيياز لب كاناپه به پا. كشند يم غيبر فراز سرش ج ييايافتاده و مرغان در يشده ، و بر صخره اگفت كه غرق 

 يم ادياما فر. ديكش يهوار م ابانيكه در خ يمرد ايِ دوره گرد بود  يدرواقع فقط ارگ دست. ديشن يم يقيموس يصدا نكهيا اي. كرد 

 يمرد نكهيا دنيبود، د نيشد ، كه در نزد او وحشتناك تر از همه هم يم ريسراز شيو اشك از گونه ها!)) معركه است (( زد ، 

زد كه  يم اديفر نناگها نكهيداد تا ا يو همان طور درازكش گوش م. كند هيبود ، كه شجاع بود ،؛ گر دهي، كه جنگ تموسيمثل سپ

در . نبود  يزياما چ. گشت  يكرد كه او واقعا به دنبال آتش م يچنان زنده آن را وصف م! شعله ها كند ، به درون  يدارد سقوط م

افتاد ، نشسته به  يكرد ، اما گاه خودش هم به وحشت م يشده ، و باالخره آرامش م ياالتيگفت كه خ يبه او م. اتاق تنها بودند

 .ديدوخت و دوز آه كش

 ديچرخ يم گريد يگذاشت ؛ دم يم نييرا پا يچيدم ق نيا. جنگل در عصرگاه  رونيو مسحور كننده بود ، مثل باد ِ ب فيلط آهش

كرد ، نشسته به  يبنا م زيم يرا آنجا رو يزيمختصر چ يمختصر ، تقه ا يمختصر ، موج يجنب و جوش. بردارد زيم ياز رو يزيتا چ

 دني؛ صورت و دستانش ؛ نحوه چرخ شيكوچولو اهي؛ تن ِ س نديِ تار او را بب بينست پرهتوا يش ميمژه ها انياز م. دوخت و دوز

دختر ِ  يداشت برا. گشت يم شمشيبه دنبال نخ ابر) كرد يرا گم م زهايمعموال چ( ايداشت ،  يرا برم يقرقره ا ي، وقت زيپشت م
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 .كرده بود فراموشكرد ، كه اسمش را  يكه شوهر داشت كاله درست م لمريخانم ف

 ))؟ ستيكه شوهر دارد چ لمرياسم دختر خانم ف(( ،  ديپرس

بود ؛  يزن درشت ترزيخانم پ. كوچك باشد ، و كاله را جلوش نگه داشت شيترسد برا يگجفت كه م.))ترزيخانم پ((گفت ،  ايرتز

 -))امروز صبح به من انگور داد (( گفت ،  –به آنها لطف داشت  يليكه خ لمريفقط به خاطر خانم ف. آمد  ياز او خوشش نم اياما رتز

كه  ترزيبود خانم پ دهيغروب آمده بود داخل اتاق و د شيچند روز پ. شان را نشان بدهد يبكند كه قدردان يخواست كار يم ايرتز

 .دهد  ياند دارد به گرامافون گوش م رونيكرده آنها ب يم اليخ

بود كه  دهيكرده بود ؛ د فيتعر شيداد ؟ بله ؛ همان موقع هم برا يون گوش مداشت به گراماف)) ؟  ييگو يراست م(( ،  ديپرس

 .دهد يدارد به گرامافون گوش م ترزيخانم پ

 يواقع يزهايچ – يواقع يزهاياما چ. آنجا هست  يواقعا گرامافون نديفراوان شروع كرد به باز كردن چشمانش ، تا بب اطياحت با

 ينييقفسه پا يمد رو ياول به مجله ها. شود وانهيخواست د ينم. كرد يم اطياحت ستيبا. كردند يزده اش م جانياز حد ه شيب

، به خود جرئت داد و  نيهم يو برا. باشد نيتر از ا يشد قطع ينم زيچ چيه. با بوق سبزش فوننگاه كرد ، بعد آهسته به گراما

 يكدامشان تكان نم چيه. ، با كوزه رزها يبخار شيهمسرش ؛ به پ و ايكتورينگاه كرد؛ به بشقاب موز ؛ گراوورِ ملكه و يپاتخت

 .بودند يهمه ساكن بودند ؛ همه واقع. خوردند

 .))است يزن ِ بدزبان(( گفت ،  ايرتز

 ))؟ ستيچ ترزيپ يشغل آقا(( ،  ديپرس موسيسپت

طرف و آن طرف سفر  نيا يزيچ يشركت يگفته بود كه برا لمريبه گمانش خانم ف. اورديكرد به خاطر ب يسع)) اَه،((گفت ،  ايرتز

 .))االن رفته به هال نيهم(( گفت ، . كند يم

از  يچشم كرد تا هربار فقط بخش كوچك بانيدست سا موسيسپت. خودش گفت.اش گفت ييايتاليرا با لهجه ا!)) االن  نيهم((

اما نه ، . ترسناك بر آن خورده باشد يداغ ايشكل داده باشد ،  رييا تغ، مباد يشاني، بعد پ ينياول چانه ، بعد ب ند،يصورت او را بب

چهره ، به وقت  نيدوخت و دوز ، با لبان به هم فشرده كه زنان دارند ، حالت مصمم و غمگ شغول، م يعيخودش بود ، كامال طب

.  ستين دايدر آن پ يترسناك زيداد كه چ نانيدوباره ، سه باره كه به صورتش ، دستانش نگاه كرد ، به خودش اطم. دوخت و دوز
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در  ترزيپ يآقا. بد زبان بود ترزيبود؟ خانم پ هيكر اي ترسناكاو كه آنجا در روز روشن نشسته بود به دوخت و دوز  يآخر كجا

 يجستجو ؟ اننديچرا؟ چرا ابرها او را بلرزانند و بگر ختنيو رانده گر دهيچرا ؟ عذاب د گريد ييشگويخشم پ.شهر ِ هال بود

در شهر هال بود  ترزيپ يكرد ، و آقا يفرو م راهنشينشسته بود سنجاق ها را به جلو پ ايرتز يچرا وقت اميو رساندن پ قتيحق

تا به درون شعله ها ، همه اش خاكستر شده بود  نييو پا نيي، پا اي، فرو افتادن به قعر در يي؟معجزات ، مكاشفات ، عذاب ها ، تنها

گل بر  از يكرد روانداز يكرد ، احساس م يم نيتزئ ترزيخانم پ يرا برا يريكرد كه داشت كاله حص يرا كه تماشا م اي، آخر ، رتز

 .است دهيتن كش

 .))كوچك است  يليخ ترزيخانم پ يبرا(( گفت ،  موسيسپت

اش مضحك  يكوچك –گفت ، البته كه كوچك است  ايرتز! زد يها حرف م ميبار بود كه داشت مثل قد نيروز اول نياز چند پس

 .را انتخاب كرده است نيهم ترزياما خانم پ. است

 .دور گرد است يِ ارگ نوازها مونيگفت كه كاله ِ م. گرفت ايرا از دست رتز كاله

. ييخلوت زناشو در گرانيبودند ، دست انداختن ِ د دهيبا هم نخند يطور نيهفته ها بود كه ا! حرف  نيشادش كرد ، هم چقدر

 يدارند به چه م موسيكه او و سپت ديفهم ي، نم يهركس اي ترزيخانم پ ايوارد اتاق شده بود ،  لمريبود كه اگر خانم ف نيمقصودش ا

 .خندند

در تمام ! نكرده بود يهمه احساس خوشبخت نيهرگز ا. طرف كاله سنجاق كرد كيرا به  يو گل ِ رز)) ، نيهم از ا نيا(( ،  گفت

 !عمرش

 چيه( شود كه برده اند بازارِ مكاره بفروشند  يم يمثل خوك چارهيحاال زن ب. كه مسخره تر شد يطور نيگفت ، اما ا موسيسپت

 .)او را بخنداند موسيتوانست مثل سپت يكس نم

 زيم يهمه را رو. يمصنوع ي، گل هاهست ؟ روبان هست و مهره ، منگوله  ييزهايجعبه ابزارش چه چ نيدر ا ميني، بب خوب

بسته را  كي يتوانست حت ينداشت ، نم يآخر هر چند انگشتان ماهر –متفاوت كنار هم  يشروع كرد به گذاشتن رنگ ها. ختير

 زيِ نظرش شگفت انگ يشد ، اما گاه درست يگفت ، گاه البته مضحك م يم رستبود ، و اغلب هم د زيچشمش شگفت انگ چد،يبپ

 .بود
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 يكاله خوشگل(( كه كنارش زانو زده بود نگاه كرد و زمزمه كرد ،  ايشانه به رتز يداشت ، از باال يرا كه بر م زيو آن چ زيچ نيا

دقت كند كه همان طور  يليخ ديگفت ، اما با. آنها را كنار هم بدوزد ديطرحش ؛ با يعني –، تمام شد  گريخوب د!))  ديآ يم رشيگ

 .درستش كند ستا دهيكه او آنها را چ

آورد ؛  يشعله اجاق در م يرو يمثل كتر ييدر دل گفت كه صدا موسيمشغول دوختن بود ، سپت يوقت. همان طور آنها را دوخت و

.  ديدرخش يبرد ؛ سوزنش صاف م يگرفت و فرو م يم شگونيو كوچكش ن يو قو زيمشغول ، انگشتان ِ ت شهيقُل قُل ، زمزمه ، هم

در  ي، اما ، پاها را كه دراز كرد ، به جورابش با نقش ِ حلقو يواريكاغذ د يمنگوله ها ، رو يوو برود ، ر ديايممكن بود ب ديخورش

ساكن ، كه گاه عصر ها آدم در  يگُله هوا نيگرم ، ا يجا نيمانَد ، در ا يكاناپه كه نگاه كرد ، در دل گفت كه منتظر م يانتها

)  يبود ، از همه مهم تر علم يعلم ديبا( طرز قرار گرفتن ِ درختان  اي،  نيمگود شدن ِ ز ليبه دل يرسد ، وقت يجنگل به آن م هيحاش

 .خورد يمانَد ، و هوا مثل بال ِ پرنده به صورت م ي، گرما م

ه ، قطره جمله اش قطر...)) بعدا. بس است  نيفعال هم. بفرما (( چرخاند ، گفت ،  يرا كه بر نوك انگشتان م ترزي، كاله خانم پ ايرتز

 .خشنود كه بازمانده باشد ، قُلُپ قُلُپ رها شد يِ آب ري، قطره ، همچون ش

بود ، كاله خانم  يماد يليبود ، خ يواقع يليخ. مباهات او شود هيهمه ما نينكرده بود كه ا يكار يهرگز كس. بود زيانگ شگفت

 .ترزيپ

 .))شده  يچ نيبب(( ،  گفت

با هم تنها بوده . بود دهيكه خند يخودش شده بود ، وقت موسيكه سپت يوقت ادي. آن كاله شادمان خواهد شد دنياز د شهي، هم بله

 .دوست خواهد داشت شهيكاله را هم نيا. اند

 .گفت كه آن را سرش بگذارد ايرتز به

طرف و بعد آن طرف را  نياول ا و!)) شوم  يم بيو غر بيعج يلياما حتما خ(( زد ،  ادي، فر ديدو يكه م نهي، به طرف آ ايرتز

فرستاده  يزود نيبردشاو بود؟ به هم اميليسر و يعني. به در زد ياز سر برداشت ، آخر كس عيبعد دوباره آن را سر. تماشا كرد 

 بود دنبالش؟

 .دخترك بود با روزنامه عصر! نه
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دخترك انگشت ِ شستش را دم در . افتاد ياتفاق م شانيآنچه هر شب ِ زندگ –افتاد ، آن وقت اتفاق افتاد  ياتفاق م شهيهم آنچه

آخر . آب نبات را در آورد سهيك ريتحر زيم ياز كشو اي؛ رتز ديقربان صدقه اش رفت و او را بوس ايزانو زد ؛ رتز اي؛ رتز ديمك يم

رقصان ، ورجه . يكيو بعد آن  زيچ نيكرد ، اول ا يم شيبنا يطور نيا.  يكي، بعد آن  زيچ نياول ا. تاداف ياتفاق م نيهم شهيهم

تكرار كرد  ايرتز. موج گرما در راه! رونيهمه ب يخواند كه سار. روزنامه را برداشت .  دنديو چرخ دنديورجه كنان ، دور اتاق چرخ

 يخود م يكرد ، و هر دو همزمان به باز لمرياش با نوه خانم ف ياز باز يجزئ اموج گرما در راه ، و آن ر. رونيهمه ب يسار: 

 گريد نكهياما به محض ا. چشمانش را بست. خواست بخوابد يم. شاد بود يليخ. خسته بود يليخ. زدند ي، تند تند حرف م دنديخند

، و  افتندي يجستند و نم يكه م ديگوشش رس هب ييآدم ها اديتر شد و همچون فر بيتر و عج فيضع يباز ي، صدا ديد ينم يزيچ

 !او را گم كرده بودند . شدند  يدورتر و دورتر م

مادرش برده بود ؛ وقت  شيبچه را پ ايرتز. ( آنجا نبود يكس. يپاتخت زيم ي؟ بشقاب موز رو ديد يچه م.  ديوحشت از جا پر با

كه  ديوارد اتاق شد و د يصادر شد وقت النيبود كه در م يتيحكم ِ محكوم نيا. بود ؛ جاودانه تنها ماندن نيهم هيقض). خوابش بود 

 .برند؛ جاودانه تنها ماندن ياز كرباس م ييشان شكل ها يچيبا ق

؛ نه بر  ياما نه بر نوك ِ تپه ا –ِ اندوهبار ، دراز به دراز افتاده بود  يبلند نيحفاظ بر ا يتنها بود ، ب. و موزها تنها بود  يپاتخت با

در  يمردگان ، كجا رفته بودند ؟ پاراوان ي، چهره ها ، صداها يهنذ ريو تصاو. لمريِ خانم ف نمني؛ بر كاناپه اتاق نش يكمركش ِ كوه

كه  ييبود ، جا دهيكه چهره ها را د ييبود ، جا دهيكوه ها را د يكه زمان ييجا. يآب يو چلچله ها اهيس يبود ، با جگن ها برشبرا

 .بود ، پاراوان بود دهيرا د ييبايز

پاراوان ، . بود نهايمردگان ا يصدا. خش خش كرده بود  يپرده ا ايكرده بود ،  ريرجيج يموش.  امدين يپاسخ!)) اِونز(( زد ،  اديفر

كه داشت تند تند  اياما رتز... رو به رو شود  يپاتخت زيپس بگذار با پاراوان ، زغالدان ، و م. مانده بود شيبرا يپاتخت زيزغالدان ، م

 .ديبه داخل اتاق پر دز يحرف م

نبود به خانم  يفرصت گريد. برود  تنيتوانست به برا ينم گريد لمريخانم ف. همه عوض شده بود يامه هابرن. آمده بود يا نامه

ناراحت كننده بود ، چشمش به كاله افتاد و با خود گفت  يليخ يليكه واقعا خ ايخبر بدهند ، و به نظر رتز امزيليو

 .شد ليخشنود مستح ينغمه ا رد شيصدا...كم كيبشود ...ديشا...ديشا...
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كاله ، بچه ، . ؛ سوزن شكسته بود ) ايشان بود ، فحش دادن ِ رتز يخصوص حاتياز تفر يكي نيا!)) ( اَه، گندش بزنند(( زد ،  اديفر

 .كرد يم شي، دوخت و دوز كنان ، بنا يكي، بعد آن  زيچ نيكرد ؛ اول ا يم شيبنا. ، سوزن  تنيبرا

 يم نيناگهان ، كاله را كه به زم. كاناپه نشست يبر انتها. كردن گل رز بهتر شده استكه به نظرش كاله با جا به جا  دياو پرس از

 ديآ يتوانست هر چه را به ذهنش م يم. ديرا به او بگو يزيتوانست هر چ يآخر حاال م. گذاشت ، گفت كه حاال كامال خوشبخت اند

و  شيبود ، ب دهياش سر رس يسيبود، آن شب در كافه كه او با دوستان انگل نياحساسش نسبت به او هم نيلاو بايتقر. ديبه او بگو

 يم. آورد  يم اديرا به  نيا. كرد افتاد زانيآن را آو يكم خجوالنه وارد شده بود ، دور و برش را نگاه كرده بود ، و كالهش وقت

الغر بود؛ اما رنگ ِ  شهيبردند ، آخر هم يخواهرش را م نبود كه دل ِ يسيِ انگل ومنداست ، هر چند از آن مردان ِ تن يسيدانست انگل

مختصر ، چنان كه بارها به او  يِ بزرگش ، چشمان ِ درخشانش ، نحوه نشستنش با قوز ينيداشت ؛ و با آن ب بايتر و تازه و ز ييرو

كردند ، و او وارد  يم يباز نويشتند دومدا ي، وقت ديكه او را د يولجوان انداخته بود ، همان شب ا ينيشاه اديگفته بود ، او را به 

بود ، فقط  دهيمست ند اي ختهيهرگز او را افسار گس.كرد  يرفتار م اريِ بس متيبا مال شهيجوان ؛ اما با او هم نيشاه –شده بود 

هر . گذاشت  يشد ، همه را كنار م يوارد م وكه ا يوقت ها هم ، وقت نيا ي، اما حت ديكش يرنج م يجنگ لعنت نيا ليبه دل يگاه

 يم موسيبه سپت ديافتاد بگو يرا كه به فكر م يزيِ كوچك مربوط به كارش ، هر چ يدر تمام جهان ، هر گرفتار يزي، هر چ يزيچ

چقدر  –بود  اهوشقدر ب نيچون از او بزرگ تر بود و ا. طور نبودند  نيخانواده اش ا ياعضا يحت. ديفهم يگفت ، و او بالفاصله م

همه با  نيچون ا -!بخواند  ريبخواند شكسپ يسيكودكان را به انگل يقصه ها ياو بتواند حت نكهيخواست قبل از ا يبود ، م يهم جد

 .كمك كند موسيتوانست به سپت يتوانست كمكش كند و او هم م يتجربه تر بود ، م

 .بردشاو اميليسر و) شد  يم ريداشت د( كاله ، و بعد هم  نيحاال ا اما

نه ، و همان طور كه آنجا نشسته بود ، منتظر ، نگاه دوخته به  ايكاله خوب شده  ديرا بر سر گذاشت ، منتظر تا او بگو دستانش

،  قيكامال دق شهي، و هم يريبه شاخه ز يتوانست ذهن او را احساس كند ، مثل پرنده ها ، افتان از شاخه ا يم موسي، سپت نييپا

به خود  يعيطب يو رها كه به صورت ديق يب ياز آن حالت ها يكيكه آنجا در  يِ او را دنبال كند وقت ذهنتوانست  يآمد ؛ م يفرود م

شاخه  يمحكم بر رو شيكه با تمام پنجه ها يزد ، مثل پرنده ا يزد ، بالفاصله لبخند م يم يگرفت نشسته بود ، و ، اگر او حرف يم

 .ديآ يفرود م
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ممكن است به حالمان خوب  ميماريكه ب يوقت مياز همه به آنها عالقه مند شيكه ب ييآدم ها(( آورد كه بردشاو گفته بود ،  اديبه  اما

، چرا ))  ديبا(( ، )) ديبا.((از هم جدا شوند ديبردشاو گفته بود كه با. داد  ادياستراحت كردن را به او  ديبردشاو گفته بود با.)) نباشد

 ))؟  " ديبا "،  ديدارد كه به من بگو يبردشاو چه حق(( ،  ديسرنوشت او را داشت ؟ پرس اريشاو از كجا اخت؟ برد)) ديبا(( 

 .)ديبگو موسيرا به سپت زيتوانست همه چ يشكر ِ خدا ، حاال م.)) ( يتو حرف از كُشتن ِ خودت زد نكهيا يبرا(( گفت ،  ايرتز

 يبو م يِ سرخ داشت در هر حفره نهان نيبا منخر واليآن ه! بودند  دهيپر شيبه رو هولمز و بردشاو! آنها بود  ارياخت ديدر  پس

 كه نوشته بود؟ ييزهايكجاست؟ چ شيكاغذها!))  ديبا((  ديهم بگو ديبا!  ديكش

هر دو به آنها .  ختيكاناپه ر يآنها را رو. نوشته بود شيكه او برا ييزهايكه خودش نوشته بود ، چ ييزهايرا آورد ، چ شيكاغذها

را مثل سالح باال برده  ييبر پشت ، كه چوبدست ها - بال بود؟  –كوچك ، با بال  ينمودارها ، طرح ها ، مردان و زنان. نگاه كردند

 يها بيها و ستاره ها ؛ ش ديخورش –بود  دهيكش يو شش پن ينگيليش كي يبه دور سكّه ها دنيبا خط كش كه ييها رهيبودند ؛ دا

و  ايبا طرح در ييمثل كارد و چنگال ؛ تكه كاغذ ها قايرفتند ، دق يبسته به هم با طناب از آنها باال م يكه كوهنوردان يگزاگيتند ِ ز

 نكهيا:  شيو نوشته ها! زد ، بسوزانشان  اديفر. نقشه جهان:  دنديخند يبودند م واجام ديآنچه شا انيكه از م يكوچك يچهره ها

 اميپ –؛ اونز ، اونز ، اونز  ريبا شكسپ ييوقت ؛ گفتگوها شيدر ستا ييخوانند ؛ سرودها يم ايآزال يمردگان چگونه پشت بوته ها

 !زد ، بسوزانشان  اديفر. جهان يمعنا:  يعشق همگان. دييبگو ري؛ به نخست وز دياو از جانب مردگان ؛ درختان را قطع نكن يها

آنها ) آخر پاكت نداشت(  شميرشته نخ ابر كيبا . قشنگ اند يليهاشان خ يدر دل گفت ، بعض. ها گذاشت آن يدست رو ايرتز اما

 .بندد يرا م

 

 

 .آنها را از هم جدا كنند لشانيتوانند برخالف م يگفت كه نم. اگر او را ببرند، با او خواهد آمد يحت گفت،

در  موسيآنكه نگاه كند، آنها را به هم بست، و سپت يب باًيلبه، كاغذها را صاف و آنها را دسته كرد، و تقر موس،يدر كنار سپت نشسته

 كي ةچهر شيشاخه ها انيو از م ا؛يشكوفان بود رتز يدرخت. به دورش جمع شده باشند شيگلبرگ ها ةدل گفت، انگار كه هم

نه از هولمز؛ نه از بردشاو؛  د؛يترس يكس نم چيته بود كه در آن از هپا گذاش يميكه به حر ست،ينگر يم رونيقانونگذار به ب

رود، با بارِ هولمز و  يآور از پلكان هراسناك باال م رتيح يكه به طرز ديرا د ايرتز. نيو بزرگ تر نيآخر ،يروزيمعجزه، پ
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ده  يكه سال يفرستادند، مردان يآمد، كه زنانشان را به دربار م ينم نييپا لويكه هرگز وزنشان از هفتاد ك يبردشاو بر دوش، مردان

، با )گريد يزيگفت، بردشاو چ يم زيچ كيآخر هولمز (زدند؛ كه اختالف نظر داشتند  يهزار درآمد داشتند و از تناسب حرف م

حال حكم  نيبا ا دند،يد يرا روشن نم زيچ چيه دند؛يفهم ينم يپاتخت زِيصادقه را با م يايكه فرق رؤ يبودند؛ مردان يهمه قاض نيا

 .بر آنها فائق آمده بود ايرتز. كردند يم ليحال تحم نيكردند، با ا يصادر م

 .كرد يآنها را پنهان م. به آنها برسد ديكس نبا چيدست ه. كرده بود يكاغذها را بسته بند» !بفرما« گفت،

كالغ خواند كه چون بد ذات بود و نابود گرِ  اي نيكنارش نشست و او را به نام آن شاه. كند ينم شانياز هم جدا زيچ چيو ه گفت،

 .تواند آنها را از هم جدا كند يكس نم چيمثل او بود گفت ه قاًيمحصوالت، دق رِيكب

دكتر هولمز به  ديفكر كه شا نيو ا نييپا ةاز طبق ييصداها دنيرا ببندد، اما با شن لشانيبلند شد تا به اتاق خواب برود و وسا بعد

 .ديايتا نگذارد باال ب ديدو نييآمده، از پله ها پا دنشانيد

 .زند يكه در راه پله با هولمز حرف م ديشن يرا م شيصدا موسيسپت

 ».دوست آمده ام كيمن به عنوان  ز،يخانم عز«گفت،  يداشت م هولمز

 ».دينيدهم شوهرم را بب ياجازه نم. نه«گفت،  ايرتز

 .كرد ياما هولمز پافشار. گشاده تا مانع عبورش شود يها اليمرغ كوچولو، با  كيمثل  ند،يتوانست او را بب يم

 ).داشت يقو يهولمز جثه ا(، و او را كنار زد »...دياجازه بده ز،يخانم عز«گفت،  هولمز

» پس حالمان خراب است؟« د،يهولمز ممكن بود بگو. هولمز ممكن بود در را چار تاق باز كند. آمد يداشت از پله ها باال م هولمز

 گريد يپا يپا به رو نيو كم بدون تعادل بلند شد، در واقع از ا شيب. اما نه؛ نه هولمز؛ نه بردشاو. رديهولمز ممكن بود او را بگ

آن را  دينه، نبا. كنده شده بود برانداز كرد» نان« ةرا كه بر دسته اش كلم رلميخانم ف زِيو تم بايز يِبرنان يزد، چاقو يجست م

جور  نياز ا شهيكه هم ا،يبردارد، اما رتز يغيشد ت يم. آمد يهولمز داشت م. شده بود ريد يليخ گرياجاق گاز؟ اما د. خراب كرد

 باًيپرزحمت، و تقر نده،يكارِ فرسا ؛يبلومزبِر ونِيبزرگ پانس ةپنجره، پنجر ندما يفقط م. كرد، جمعشان كرده بود يكارها م

). او بود ةدر جبه ايآخر رتز( ايرتز ايبود، نه تصورِ او  نيا يتصورِ آنها از تراژد. از آن دنِيباز كردنِ پنجره و پر كيملودرامات

خواست  يدلش نم. كرد يم لحظه صبر نياما تا آخر.) شستهرّه ن يرو. (آمد يخوششان م يزيچ نيچن كيهولمز و بردشاو از 
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 رهيو به او خ ستاديا. آمد يم نييرو به رو پا يكه از پله ها يرمردياما آدم ها چه؟ پ. داغ بود ديخورش. خوب بود يزندگ. رديبم

 لمريخلوت خانم ف اطيح يها نرده يو خود را با شدت، با خشونت رو» !مال تو ايب«زد،  اديفر. بود دهيدر رس ةهولمز به آستان. شد

 .پرتاب كرد

دكتر هولمز و خانم . ديفهم د؛يد د،يبه طرف پنجره دو ايرتز» !بزدل«زد،  اديكرد، فر يهولمز، در را كه با شدت چارتاق م دكتر

 يصدا يكل. را تكان تكان داد و مجبورش كرد كه در اتاق خواب چشمانش را بپوشاند شبندشيپ لمريخانم ف. به هم خوردند لمريف

شجاع  ديگفت با. ديلرز يگچ، تمام تنش م نيع ديدر دست، سف يوانيل - دكتر هولمز وارد شد. آمد ااز پله ه دنيدو نييباال و پا

به هوش نخواهد آمد،  گريآش و الش شده، د ي، چون شوهرش به نحو وحشتناك)نيريش يزيبود؟ چ يچ(بنوشد  يزيباشد و چ

 يك. چارهيرا هم از سر بگذارند، زن جوان ب قاتيتحق ستيبا ارند،كه ممكن است او را بر كنار نگاه د ييتا جا ديبا ند،ياو را بب دينبا

 نكهيو ا). گفت لمريرا به خانم ف نيا(نداشت  يريتقص نيكس كوچك تر چيه ،يناگهان يكند؟ تكانه ا ينيب شيرا پ نيتوانست ا يم

 .آورد يمكرده، دكتر هولمز اصالً سر در ن يكار نيآخر چرا چن

اما كجا؟ ساعت . گذارد يم يكند، قدم به باغ يبلند را باز م يكه دارد پنجره ها ديخورد به نظرش رس يرا كه م نيريش ةماد آن

داشت . موسيتاپ تاپ ها و نجواها؛ مثل خود سپت نيا ةبا هم اسيصدا چه معقول بود؛ در ق نيا: دو، سه ك،ي -زد يداشت ضربه م

جسد (داد  يرا تكان تكان م شبندشيكه داشت پ لمريزد، چهار، پنج، شش، و خانم ف يزنگ م طور نياما ساعت هم. برد يخوابش م

 يخاله اش بود، پرچم شيپ زيكه در ون يبار زمان كي. چون پرچم اينمود؛  ياز آن باغ م يبخش) آورند، هان؟ يرا كه داخل خانه نم

كردند، و  ياحترام م يبه مردانِ كشته در جنگ ادا نيچن نيا. شتدا يموج برم رونيبه برو  يا لهيبود كه آهسته از م دهيرا د

 .شاد بودند يخاطرات شترشانيو خاطرات خودش، ب. جنگ را از سر گذرانده بود موسيسپت

بود،  يآخر آنجا كشت ا،يدر كينزد ييجا د،يدو يتپه ا يبه رو - كجا ممكن بود باشد؟ - مزارعِ ذرت انِيبر سر گذاشت، و از م كاله

 شيدر خواب، از درِ اتاق خواب به سو يميطور، نشسته بودند، و، ن نيدر لندن هم هم. نشستند يصخره ا يپروانه؛ رو ،ييايمرغ در

 دهيآماس ةدر پوست ايكرد، در يچنان كه او احساس م ا،يخشك، نوازشِ در يذرت ها انيم يجنبش ها اها،آمدند، بارشِ باران، نجو

پرّان بر  يكرد پراكنده شده است، مثل گل ها يبود، كه احساس م دهيكرد، و در گوشِ او كه بر ساحل آرم ياها را خفه ماش صد

 .كرد يزمزمه م ،يفراز مقبره ا
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 او را كه داخل(» .مرده«كرد، گفت،  ياش را م يكمرنگش دوخته به در نگهبان يِآب بيكه با چشمانِ نج چاره،يب رزنِيبه پ لبخندزنان

در دل  لمريخانم ف ند؟يبه او بگو دينبا يعني. بردند يداشتند او را م! نه، نه، اصالً. نچ نچ كرد لمرياما خانم ف) آورند، هان؟ يخانه نم

 .را كه دكتر گفته بود بكنند يكار دياما با. با هم باشند ديشوهرها با وگفت، زن 

بود دكتر  نيپس ا. ديدر مقابل پنجره د كيدرشت بدن او را تار بِيپر ه» .بخوابد ديبگذار«هولمز، نبض او در دست، گفت،  دكتر

 .هولمز

از فتوحات  يهم بك نيا د،يرس يو سبك آمبوالنس به گوش م زيزنگ ت. از فتوحات تمدن گريد يكيوالش در دل گفت،  تريپ

 يبخت برگشته ا ،يبالفاصله، از سرِ انسان دوست نكهيرفت، بعد از ا يم مارستانيآمبوالنس به سرعت به ب ز،يتم ع،يسر. تمدن

 اي شيپ قهيدق كي ديدرآمده بود، شا ياز پا يماريكه از ب يخورده بود، كس يكه به سرش ضربه ا يمفلوك را سوار كرده بود؛ كس

 ياو. بود نيتمدن هم. ديايب شيخود آدم پ يكه ممكن بود برا ياز آن تقاطع ها تصادف كرده بود، حادثه ا يكيحدود در  نيا

 يخود به خود كنار م يكالسكه ا ايهر ارابه . لندن يِجمعروح  ،يسازمانده ،ييكارآ - قرار گرفته بود ريبازگشته از شرق تحت تأث

 يدرونش نشان م ينآمبوالنس با قربا نيكه به ا يبود؛ نه متأثر كننده، احترام مارگونهيهم ب ديشا. تا آمبوالنس عبور كند ديكش

 يم يكرد، به همسر يعبور م نارشانكه از ك يهمه بالفاصله وقت نيرفتند، با ا يكه به عجله به خانه م يمردانِ پرمشغله ا - دادند

پزشك  كيهمراه با  ييبر سكو دهيچه ساده ممكن بود خودشان در داخل آمبوالنس باشند، دراز كش نكهياحتماالً به ا اي دند؛يشياند

 يوسوس ؛يشد، احساسات يم مارگونهيكرد، جنازه ها را، افكارش ب يآدم پزشك ها را تصور م نكهيآه، به محض ا... و پرستار

خطرناك بود به حالِ  -ادامه نده نياز ا شيب گريداد كه د يبه آدم هشدار م يتأثرِ بصر نياز ا ياحساس شهوت زيو ن ،يلذت فيضع

و سبك  ريز يهر چند صدا د،يچيپ گريد يابانيوالش، آمبوالنس كه به خ تريپ. بود نيچن قتاًيحق ،يدوستهنر، خطرناك بود به حال 

زد، در دل  يزنگ م كنواختيكه  د،يشد، شن يتاتنهام كورت كه رد م ابانيدورتر، از خ يو حت يبعد ابانِيشد از خ يزنگ را م

شد  يم د،يد ينم ياگر كس. خواهد بكند يكه م يتواند هر كار ياست؛ در خلوت آدم م نيتنها بودن هم ازِيهمه، امت نيگفت، و با ا

 اي ،ينكردن در زمان مقتض هيگر ؛يهند - يسيانگل ةدر جامع - اسطبع حس نيا -بود نياش هم يشرمسار يةما. كند هيگر

 شيچرا. در دل گفت، جزو وجودم استاشك محو شود،  ةبود، كه كم مانده بود پشت پرد ستادهيكنار صندوق پست كه ا. دنيخند

رمقِ او را گرفته بود، با  شيگرمابا  سا،ياز كالر داريروز، كه، آغاز شده با د يِنياحتماالً، و سنگ ييبايز ينوع. داند يرا خدا م
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كس هم  چيو ه ك،يتار ق،يماندند آنجا، عم يبه درون آن سرداب كه م يگرياز پسِ د يكياش، و چك چك تأثرات  يفشردگ

بود، پر از  افتهيناشناخته  يرا چون باغ يبودنش، كامل و مصون از تعرض، زندگ يسر ل،يدل نيبه هم يتا حدود. شد يخبردار نم

 نيمجموع شد، ا زيآمد، كه در آن همه چ شيپ شيلحظه ها، برا نيآورد، ا يبله؛ واقعاً نفسِ آدم را بند م ركننده،يو كنج، غافلگ چيپ

 يوجودش، همچون ساحل يِشد، و باق دهيبلند مك اريبس يسقف يبا آن هجومِ عواطف به سو ييگو. و مرگ يندگآمبوالنس؛ و ز

 .طبع نيا - بود نياش هم يشرمسار يةما يهند -يسيانگل ةدر جامع. ماند انيعر ،يگوش ماه يبا لكه ها ديسف

 يكه، دست كم در سطح، به آن راحت ييسايرفتند، كالر يم ييبه جا ساياتوبوسِ روباز كه همراه با كالر يباال ةسوار بر طبق ،يزمان

اتوبوس  ياز طبقه باال ،يعال يو مصاحب اقيآن روزها ماالمال اشت ،يدر اوجِ شاد گريد يلحظه ا د،ينوم يلحظه ا رفت،يپذ يم ريتأث

 نهيپر از گنج يها سهيو همراه با ككردند  يكرد، نام ها، آدم ها، آخر با هم لندن را كشف م يم دايب را پيكوچك عج يصحنه ها

. جوان ها ةمثل هم ه،ينظر شهيداشتند، هم هيخروارها نظر - داشت يا هيآن روزها نظر سايكالر -گشتند يباز م اياز بازار كالدون

را شناخت؟ هر  گريكديشد  يآخر چطور م. ن كند؛ نشناختن آدم ها، شناخته نشدنييتب يتينارضا ةقرار بود احساسشان را دربار

 يةاندك از آدم ها ما نيچن يتوافق داشتند كه شناخت. دينيب يرا نم گريسال ها همد ايبعد شش ماه،  د؛ينيب يرا م گريروز همد

كند همه جا هست؛ نه  يگفت كه احساس م سايالررفتند، ك يباال م يشفتزبر ابانياما، سوار بر اتوبوس كه از خ. است يينارضا

 ةاو هم. رفتند، دستش را حركت داد يباال كه م يشفتزبر ابانياز خ. جلو تقه زد؛ كه همه جا مكتين يِو به پشت ؛»نجايا نجا،يا نجا،يا«

. مكان ها يكردند؛ حت يم املشانبرآمد كه ك ييدر صدد شناختنِ آدم ها ديبا ،يهر كس ايشناختنِ او،  يبرا ن،يهم يبرا. بود نهايا

 يحت - شخانيپ كيپشت  يمرد ابان،يدر خ يداشت، زن يبيغر يكه هرگز با آنها صحبت نكرده بود قرابت ها ييبا آدم ها

 ايداد باور كند،  يكه از مرگ داشت، به او اجازه م يباورانه ختم شد كه، با آن وحشت يتعال يا هيكار به نظر. انبارها ايدرختان، 

با آن  سهيما، آن بخشمان كه نمود دارد، در مقا يِظاهر يِ، كه چون تجلّ)او بود كه در تيبا آن همه شكاك(كه باور دارد  ديگوب

بماند، بعد از  يباق ديشا دهيهمه گذراست، بخشِ ناد نيگسترَد، ا يم عيوس يمان كه در گستره ا دهيبخشِ ناد گر،يبخشِ د

 .ديشا - ديشا. شود داريباز پد ،ييجوالن داده در جاها يحت ايآن كس،  اي نيا بهبا الحاق  ،يبه نحو ديمرگمان شا

شان، كوتاه، مقطع، و اغلب  يواقع يدارهايد. حد درست درآمده بود نياش تا هم هيساله نظر يس باًيتقر يِطوالن يِنگاه به دوست با

 زابت،يحرف بزند، ال سايخواست با كالر يامروز صبح، كه تا م نيمثالً هم(كاره ماندن ها  مهياو و ن يها بتيدردناك كه بود، با آن غ
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همراه  يبا رمز و راز. از حد داشتند رونيب يرياش تأث ي، در زندگ)زبان بسته، داخل شد ب،يپا بلند، خوش ترك يهمچون كرّه اسب

در  اب،يهمه در غ نيدردناك؛ با ا تيوقت ها به نها شتريب ؛يواقع يدارهايد - دادند يبه آدم م نديزبر، ناخوشا ز،يت يدانه ا. بودند

گذاشت آدم دوروبر خود را لمس كند، بچشد، نگاه كند،  يپراكند، م يشد، عطرش را م يشكفت، باز م يجاها، دانه م نيدتريبع

در كوه  ؛يطورها به سراغش آمده بود؛ سوار بر كشت نيهم. و دركش كند ابديحسِ آن را در يِبعد از سال ها گمشده ماندن، تمام

 يسيادر دنيكه با د! و پر شور ادليساده لوحِ در ن،يست يمثل سل(شده بود  يدر ذهنش تداع زهايچ نيتر بيا عجب ا؛يماليه يها

 نيهم به هم شهيو هم. داشته بود ريكه تا آن زمان شناخته بود در او تأث ياز هر كس شيب سايكالر). او افتاده بود اديبه  يآب يها

 اي يچنان كه مزرعه ا ك،يرمانتدلربا،  اي ؛يخواسته باشد، خونسرد، خانمانه، انتقاد نكهيا يگرفت ب يدر برابرش قرار م بيترت

 ...صحنه پشت صحنه در بورتن. بود، نه در لندن دهيد القيياوقات او را در  شتريب. انگلستان يفصلِ درو

برگش با ظاهرِ پژمرده  يسوزن اهانِيرخش، گبه س ليما يها و كاناپه ها ياز سرسرا عبور كرد، با انبوه صندل. بود دهيهتلش رس به

اواخر  د،يد ياغلب او را در بورتن م -باال رفت ةبه طبق. خانم جوان چند نامه به دستش داد. قالب برداشت يرا از رو دشيكل. شان

 ياول بر باال. ماند، چنان كه رسمِ مردمِ آن روزها بود يآنجا م ،يده دوازده روز حت ديشا ايهفته،  كيتابستان، همان وقت ها كه 

 دهيسوِرن را د نييآن پا -زد يم اديكرد، به طرفشان فر يموها در چنگ گرفته، با باد در باال پوشش، اشاره م ستاد،يا يكه م يتپه ا

 د؛يوز يكرد، به صورتشان م يدود كرنش م ؛يناش اريبس يانگشتان - اورديجوش ب را يخواست آب كتر يدر جنگل، م اي. بود

 يكرد كه م شانيكلبه آب طلب كرد، كه دم درآمد و تماشا كيدر  يرزنيبود، از پ داياز پشت دود پ شيصورت گلبرگ كوچولو

 يبدش م واناتيح ةرفت، از هم ياش سر م وصلهح ليدر اتومب ياز سوار. رفتند يم ليبا اتومب هيرفتند؛ بق يراه م شهيهم. رفتند

دشت و صحرا به  انيكند، او را از م دايتا جهت را پ ستاديا يم يگاه. گذاشتند يپا م ريجاده را ز لومترهايك. آمد، جز همان سگ

بحث  استيس ةكردند، دربار يمردم بحث م ةكردند، دربار يشعر بحث م ةكردند، دربار يكند؛ و تمام مدت جدل م تيخانه هدا

 يدرخت ايمنظره  دنياز د ستاد،يا يكه م يشدند مگر وقت ينم يزي؛ هرگز متوجه چ)بود كاليراد سايآن زمان ها كالر(كردند  يم

 ياز كاه بن، او جلوتر م دهيمزارعِ پوش انيافتادند، از م يكرد همراه با او نگاه كند؛ و باز به راه م يآورد، و وادارش م يبرم اديفر

عصر خسته و مانده به  شِيدر گرگ و م نكهيشد؛ تا ا يظرافتش هرگز از راه رفتن خسته نم ةعمه اش، با هم يبرا يگُل ارفت، ب

خواند، و آنها  يداشته باشد م يخوش يآنكه صدا يكرد و ب يرا باز م انويدرِ پ ريپ تكوفيبعد، پس از شام، برا. دنديرس يبورتن م
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با . دنديخند يم چيبه ه -دنديخند يم دند،يخند يدادند و م يوام شهيمگرفتند، اما ه يشان را م دهرفتند، جلو خن يدر مبل ها فرو م

 ...در مقابلِ خانه رفتن و آمدن يو بعد صبح، سبك پا مثل دم جنبانك. نديب ينم تكوفيتصور كه برا نيا

بود، محكوم  دارهاياز آن د گريد يكيهم  نيا. و مجبور بود آن را بخواند. دستخط خودش بود ؛يپاكت آب نيا! نامه از او بود ،يوا

 .نيهم» .گفت يرا به او م نيا ستيبا. بود دهيبود كه او را د يچه نعمت«. داشت ازيجانكاه ن ياو به تالش ةخواندن نام! يبه درد آلودگ

چرا دست  .به پهلو بود يبر نوك افكارش كه نشست، مثل سقلمه ا. نامه را ننوشته بود نيكاش ا. آزرده اش كرد. دلخورش كرد اما

 كرده بود؟ يكامل با او زندگ يسال ها در خوشبخت نيازدواج كرده بود، و تمام ا يبا دلُوِ نكهيداشت؟ مگر نه ا ياز سرش برنم

 يحت. كرده بودند زانيها آو خيآن گلم يچه تعداد آدم كالهشان را رو. وجه چيبه ه. نبودند يبخش يتسل يهتل ها هم جا نيا

نبود،  يزيزد تم يچشم م يهم كه تو يا يزيو تم. نشسته بودند گريد يآدم ها ينيب يرو ،يكرد يمگس ها، فكرش را كه م

 يرا م دشيكنان، بازد يصبحِ سحر بوكشان، وارس دهيخشك يسرمستخدمه ا. بود يم ستيكه با يزيچ ؛يبود، سرد يبرهنگ شتريب

 يسيبر د ستيبود كه با يگوشت ةشق يمهمانِ بعد ييگو ،يداشت كه بسابند، حساب يرا وام يخشك مقرّرات يكرد، مستخدمه ها

 كي ش،ير دنيشستن دندان ها و تراش يمبل؛ برا كينشستن،  يرختخواب؛ برا كي دن،يخواب يبرا. شد يتعارف م زيكامالً تم

و . دنديلغز ينابجا م ييها ياسب همچون گستاخ يروكشِ بافته از مو يِكتاب ها، نامه ها، روب دوشامبر بر سرد. نهيآ كيقدح، 

هلش  يكناركاغذ را تا كرد؛ به » !گفت يرا م نيا ستيبا. دنتيبود د يچه نعمت«. نديهمه را بب نهايبود كه سبب شد ا سايكالر ةنام

 !كه دوباره آن را بخواند زديتوانست او را برانگ ينم زيچ چيداد؛ ه

را به  يبعد از رفتن او نشسته و آن را نوشته بود؛ تمبر زده بود؛ كسنامه ساعت شش به دستش برسد، حتماً درست  نيا نكهيا يبرا

شده بود؛  ياديدچار احساسات ز. او را آشفته بود دارشيد. رفت يانتظار نم نيبه قول معروف، از او جز ا. پستخانه فرستاده بود

 اديرا كه او زده بود به  يود، احتماالً حرفبه او رشك برده ب يبود، افسوس خورده بود، حت دهيدستش را بوس يوقت ،يلحظه ا يبرا

دهند؛ حال  ريياگر با او ازدواج كرده بود ممكن بود جهان را تغ ديكه چطور شا - )بود دهيآخر از حالت چهره اش فهم(آورده بود 

 ةخود را واداشته بود كه هم رشيتزلزل ناپذ يِبود؛ بعد با آن سرزندگ يگيما انيبود؛ م يسال انيبود؛ م نيآنكه حال و روزش حاال ا

غلبه بر موانع و عبور  يدر وجودش بود چنان سرسخت، چنان پر طاقت، چنان توانا برا ياز زندگ يرا كنار بزند، چون رشته ا نهايا

دلش . بود آمده يرفت واكنش رونياو از اتاق ب نكهيبعد از ا صلهبله؛ اما بالفا. بود دهيرا ند رشياو، كه هرگز نظ ةروزمندانيدادن پ
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 كيجز  يزيهم هر چ شهيهم(لذت او شود  يةتا ما ديآ ياز دستش برم ياو به شدت سوخته بود؛ با خود گفته بود كه چه كار يبرا

كه  سدينو يخط را م كيآن  ابزدهرود و شت يم رشيتحر زيبه طرف م ريكه اشك از گونه ها سراز نديتوانست او را بب ي، و م)زيچ

 .و از ته دل گفته بود» !دنتيبود د ينعمت«... ابدياو در برگشت آن را منتظرِ خود ب

 .را باز كرد شيها نيوالش حال بند پوت تريپ

 .آمد يم شيپ نهايتر از ا يعيطب گريد زِيآخر آن چ. داشت، ازدواجشان ينم يعاقبت خوش اما

 تيآبرومندانه عمل كرده بود، با كفا ينفهم يوالش، كه بفهم تريپ. دكردن يها آن را احساس م يليداشت؛ خ قتيبود؛ حق بيغر

بود كه او، به  بيعج - است يبدقلق است، افاده ا يگفتند كم يمعمول را بر عهده گرفته بود، محبوب بود، اما م يمقام ها يِتصد

بود كه او را در  نيهم. رديمالحظه كار به خود بگ ةافيق رد؛يخرسند به خود بگ ةافيشده بود، ق يخاكستر شيخصوص حاال كه مو

در  يزيچ ايدر او بود،  رمعموليغ يزيچ. آمد يمردانه نبود خوششان م كسرهيحالت كه  نيكرد، كه از ا يچشم زنان جذاب م

 يحاال، با بندها نيهم(است برندارد  زيم يرا كه رو يكتابو  ديايآدم ب دنيشد به د ينم -بود كه اهل كتاب نيا ديشا. پشتش بود

 ةكردن حق يخال ةچون آقامنش بود، كه در نحو نكهيا اي؛ )خواند يشدند، داشت م يم دهيكش نيزم يكه به دنبالش رو نيپوت

 يم عقلجو  كيبدون  يجذاب و سخت مضحك بود كه دختر اريآخر بس. شد، و در طرز رفتارش با زنان يمشهود م پشيپ

است كه هرچند احتماالً  نيمقصود ا. كرد يتحمل م ستيالبته عواقبش را هم خود دختر با. انگشتش بچرخاند يتوانست او را رو

دخترك . داشت يكرد، اما باز حد يمصاحبتش مسحور م يو آداب دان يهم با آن سرخوش يبود، و به راست ريسهلگ نيچن يآدم

با  يا فهيلط دنيحال ممكن بود از شن نيدر ع. نه، نه -كرد يا تحمل نمر يكي نيا. خواند ينه، نه؛ تا تَهش را م -گفت يم يزيچ

اما . مرد بود. در هندوستان بود يداورِ آشپز نيبهتر. تكان تكان بخورد و روده بر شود كلشيبزند و از خنده تمام ه اديمردان فر

كه، به رغم  يدر دل گفت، اصالً و ابداً، وقت يزيمثالً؛ د مونز،يسرگرد س ثلنه م -به آنها احترم گذاشت ستيكه با ينه از آن مردان

 .كرد يم سهيدو را با هم مقا نيكوچك، ا ةداشتن دو بچ

سر  يِزيآمد؛ د رونيب يمهتاب يرو يزياز د ياش عكس يبيج يهمراه با چاقو. كرد يرا خال شيها بيج. را درآورد شيها نيپوت

آخر با او آن . بود دهيكه تا به حال از او د يعكس نيبهتر ره؛يت اريجذاب، بس اريش؛ بسدامن يرو يشكار يپوش؛ توله ا ديتا پا سف

 يهمه اش خرام. يا يقرار يو نه ب ينه نق نق ،ينه دردسر ،ينه جنجال. سايتر از كالر يعيطب يليخ د؛آم يم شيپ يعيطب يليخ زيچ
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برآورد البته، البته، هرچه  اديفر) را بشنود شيحاال صدا نيتوانست هم يم( يمهتاب يرو بايز اريمو و بس اهيو دخترك س. ساده

و فقط . نديممكن بود او را بب ينداشت كه چه كس يو كار! چه كه بخواهد رزد كه ه ادياو، فر يدوان به سو! دهد يخواست به او م

 !خوب، خوب. و دو بچه داشت. و چهار سالش بود ستيب

شد با قوت تمام ذهنش را  يم داريو شب كه از خواب ب. ا به مخمصه انداخته بودسن و سال خودش ر نيدر واقع هم در ا خوب

كه اهل  ينفس كيچه؟ خانم برجس، زنِ ن يزيشد، اما د يهم خوب م يلياو كه خ يفرض كن ازدواج كردند؟ برا. كرد ياشغال م

بود،  ليوك دنيد يالظاهر برا ياو در سفر به انگلستان، كه عل بتيغ نيگفته بود،معتقد بود كه ا شينبود، و او رازِ دل برا يوراج

اوست؛  تيخانم برجس گفت كه مسئله موقع. است شيكه چه در پ شدينديكند، ب نيدوباره سبك و سنگ يزيكمك كند كه د ديشا

 يم زانيحومه ها افتان و خ شد معلوم الحال، كه در يم يا وهيروزها ب نياز هم يكي. شيصرف نظر كردن از بچه ها ؛يمانع اجتماع

شوند، با آن همه رنگ و  يم يجور زن ها چه شكل نيكه ا ديدان يگفت، م(زند  يهدف پرسه م يب شتر،يبه احتمال ب ايرود، 

خودش  ستيبا يم يزيدر هر حال، د. هنوز قصد مردن نداشت. رد كرد شيرا با نچ نچ ها نهايوالش تمام ا ترياما پ). روغنشان

 يرسم ديسف راهنيرفت، پ يخودش قضاوت كند، همان طور كه نرم نرم با جوراب در اتاق راه م ديدر دل گفت، با رد؛يبگ ميتصم

ممكن بود  اياز تماشاخانه ها برود،  يكيممكن بود به  ايبرود،  سايكالر يكرد چون ممكن بود به مهمان ياش را صاف و صوف م

 نيشد، هم يبازنشسته م يو اگر زمان. شناخت نوشته بود يدر آكسفورد م يكه زمان يردرا بخواند كه م رايگ يهمان جا بماند و كتاب

با  بايمو و ز اهيدخترك س. كرد يجستجو م انيبودل ةرفت و در كتابخان يبه آكسفورد م. نوشت يكتاب م -كرد يكار را م

دهد كه  ينم تياهم يزد كه اصالً ذره ا اديفر يتكان داد؛ با خودپسند يپسنددستش را با خود د؛يدو يمهتاب يتا انتها يخودپسند

 شيو سنش هم برا(آقا، مسحور كننده، متشخص  كپارچهيخوب بود،  نيكه در نظرش چن ياو آنجا بود، مرد. نديگو يمردم چه م

ر كه شست، همان طو يو صورت م دستزد،  يم شيرفت، ر ينرم نرم راه م يدر بلومزبر ي، كه در هتل)نداشت تياهم يذره ا

كه  يدو موضوع كوچك يكي قتيداد، و به حق يادامه م انيگذاشت، به جستجو در بودل يم نييها را پا غيداشت، ت يها را برم يقوط

 يم ناتراعت ياعتناتر و ب يناهار ب قِيزد، و كم كم به ساعت دق يم يو با هر كس كه بود گپ. افتي يقابل توجه بود دست م شيبرا

 ينم ،ياحساسات شِيخواست، نما يم يآمد، از او بوسه ا يم شيهمان طور كه پ ،يزيد يو وقت د؛يرس ينم شيشد، و به قرارها

گفت، به  يخالصه، همان طور كه خانم برجس م - )بود يزيد ةقلب دلباخت ميهر چند از صم(توانست انتظارش را برآورده كند 
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 يكريداشته باشد، همچون پ اديبود به  1922طور كه در اوت سال  او را فقط همان ايكند،  وشرا فرام تريبود كه پ يزيصالح د

 يرود، و زن را با خود م يدو چرخه شتابان م ةدرشك يشود وقت يكه دورتر و دورتر م ش،يدر گرگ و م يبر سرِ تقاطع ستادهيا

 يكه فرو م نديب يرا م كرياست؛ و همان طور كه پ شادهبسته شده، هر چند دستانش را از هم گ يپشت يبرد كه محكم به صندل

 ...يهر كار ،يهر كار ،يحاضر است بكند، هر كار ايدر دن يزند كه هر كار يم اديشود، همچنان فر يم ديكاهد و ناپد

 يشد؛ سرش به دغدغه ها يمجذوب م. شد يدشوارتر و دشواتر م شيتمركز كردن برا. كنند يدانست مردم چه فكر م ينم هرگز

 نكهيمزاج، ناتوان تر و ناتوان تر از درك ا يكج خلق، گاه سرخوش؛ وابسته به زنان، حواس پرت، دمدم شد؛ گاه يخودش گرم م

مهربان باشد؛  يزيكند و با د داياجاره پ يبرا ييجا شيساده برا يليتواند خ ينم سايچرا كالر) وقت اصالح صورتش با خود گفت(

لحظه مشغول جدا  نيدر ا(فقط چه كند؟ فقط پرسه بزند و بپلكد  -فقط توانست يو آن وقت او م. كند يمعرف گرانياو را به د

 نيكند؛ و با ا تيخودش كفا يخالصه خودش برا د،بزند و بچشد، تنها باش رجهي، ش)جورواجور شده بود يكاغذها دها،يكردن كل

توانست از  ينم. بود ني؛ نقطه ضعفش هم)اش را بست قهيجل يدكمه ها(نبود  گرانياو وابسته به د ةكس به انداز چيحال البته ه

دوست داشت، و باالتر از همه معاشرت با زنان را،  جيدل بكند، سرهنگ ها را دوست داشت، گلف دوست داشت، بر اتياتاق دخان

و آن (نظر او خود را داشت، در  وبيكه هرچند ع دن،يرا در عشق ورز شانيو جسارت و بزرگ يلطافت مصاحبتشان را، و وفادار

 يانسان م يِزندگ ةآن همه شكوهمند كه بر پوست ز،يبرانگ نيبود آن همه تحس يگُل) پاكت ها بود يرو بايز اريبس يمو اهيس

 سايكالر( نديرا بب زيجوانبِ همه چ ةداشت كه هم ليتما شهيتوانست انتظارش را برآورده كند، چون هم يهمه نم نيشكفت، و با ا

خاموش خسته شود و در عشق به دنبال تنوع باشد، هر  يِزود از سر سپردگ يلي، و خ)برده بود انيرا در او از م يزيچ شهيهم يبرا

چه . بود يمهارناشدن يآخر حسود بود، در ذاتش حسادت! نيشد، خشمگ يم نيشد خشمگ يم گريد يعاشق كس يزيچند اگر د

خواست دوباره آن را  يكه نم سايكالر ةپولش، و نام فيك ش،يهرهاكجاست؛ ساعتش، م شياما چاقو! كرد يعذاب ها كه تحمل نم

 .و حاال شام ؟يزيبخواند، اما دوست داشت به آن فكر كند، و عكس د

 .خوردند يغذا م داشتند

 در كنارشان، با آن حالت وقارِ شانيها فيبا شال ها و ك ،يررسميغ اي يكوچك به دور گلدان ها، با لباس رسم يزهايسر م نشسته

 ،يهمه پر دنگ و فنگ بخورند؛ و اعتماد به نفس، آخر قادر بودند پولش را بدهند؛ و خستگ نيا يكاذب، آخر عادت نداشتند شام
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 يشان، آخر به دوروبر و به باال نگاه م يعيطب يِرفته بودند؛ و كنجكاو يدنيد ياز جاها ديبازد د،يخرآخر تمام روز دورِ لندن به 

حاضر بودند هر  ليآخر با كمال م كشان،يشدند؛ و ذات ن يوارد م يدسته شاخ يها نكيبا ع افهيخوش ق انِيكه آقا يكردند وقت

 د،يتپ يكه در آنها م لشان،يبگذارند؛ و تما اريدر اخت دياطالعات مف ايانجام دهند، مثالً برنامه قطارها را قرض دهند  يخدمت كوچك

همنام؛ با  يدوستان اي، )مثالً ورپوليل(اگر فقط زادگاه مشترك باشد  يبرقرار كنند حت يباطارت يزد، تا به نحو ياز آن اعماق سقلمه م

و انزوا؛ آنجا نشسته  يخانوادگ يها ييبه درون بذله گو يناگهان يها ينيو عقب نش ب،يغر يشان، سكوت ها دهيدزد ينگاه ها

 .نشست شيكنار پرده سر جا يكوچك زيوالش وارد شد و پشت م يكه آقا يخوردند وقت يبودند شام م

نگاه كردنش به صورت غذاها،  ةرا مخاطب قرار دهد؛ نحو شخدمتيشد پ يگفته باشد، آخر چون تنها بود فقط م يزيچ نكهيا نه

به شام بود كه احترامشان را  صانه،ينه حر ،يپرداختنِ جد ز،يخود پشت م دنيخاص با انگشت اشاره، باال كش ينشان دادن شراب

والش كه  يآقا يصدا دنيماند، به ناگهان با شن يناشده م انياعظم زمانِ صرف غذا ب بخشدر  ستيبا يكه چون م خت؛يانگ يرمب

 اياما قاطع گفت،  ميطور مال نيرا كه چرا ا نيا. اوج گرفت سيمار ةخانواد زيبر سر م» بارتلت، يِگالب«گفت،  شيغذا انيدر پا

آنجا، تنها  ،ياما وقت. دانستند ينم سينه خانم مار ن،يال زهينه دوش ،بر عدالت، نه چارلزِ پدر يكامالً مبتن يحالت ناظمِ صاحبِ حقوق

 يآنها دارد؛ قهرمانِ آرمان تيچشم به حما يقانون ي، احساس كردند كه در درخواست»بارتلت يگالب«گفت،  زش،ينشسته پشت م

همزمان، وارد اتاق  ،يكه همگ يو وقت ،كرد يبا چشمان او تالق يانشان با همدردكه چشم ياست كه بالفاصله آرمانِ آنان شد، طور

 .شده بود رياجتناب ناپذ انشانيمختصر م يشدند، گپ اتيدخان

دهد؛  يم حيرا ترج ورپوليل سيمار يسال عوض شده؛ كه آقا يباب كه لندن شلوغ شده؛ ظرف س نيفقط در ا - نبود قيعم چندان

خانواده  چيهمه، ه نيوالش با خود گفت، با ا تريپ. اند دهيرا د عهديول يرفته، و همگ نستريگلِ وست م شگاهيبه نما سيكه خانم مار

به طبقات  يو رابطه شان با هم در حد كمال است، و سر سوزن ؛يخانواده ا چيه ست؛ين سيمار ةانوادبا خ سهيقابل مقا ايدر دن يا

و پسر  ند،يب يم ميتعل يكسب و كار خانوادگ يدارد برا نيخواهد دوست دارند، و ال يدلشان مدهند، و هرچه را  ينم تيباالتر اهم

دارند، اما  ليدر خانه دارد؛ و دو تا اتومب گريسه فرزند د) خود اوست مسنِكه ه( انساليم يشده است، و بانو دزياز ل يبورس ةبرند

سرخِ  يها يصندل انيبه دست در م كوريل وانِيوالش، كه ل تريپ: كند يم ريهاشان را تعم نيها پوت كشنبهيهنوز هم  سيمار يآقا

خشنود از خود، چون  يمعركه است، بس قاًخورد در دل گفت، معركه است، مطل يها به جلو و عقب تاب م يگاريس ريو ز ييمو
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كرد كه  ياحساس م. داشتنددوست » بارتلت يگالب«گفت  يرا كه م يبله، آنها مرد. از او خوششان آمده بود سيمار ةخانواد

 .دوستش دارند

 يرفت، چون دلش م يم سايكالر يبه مهمان.) دنديد يرا م گريرفتند؛ اما باز همد سيمار ةخانواد. (رفت يم سايكالر يمهمان به

صحنه است؟ و  يرو ييها شيچه نما نكهيو ا. پخمه يمحافظه كارها -كنند يبپرسد در هندوستان دارند چه م چارديخواست از ر

 .محض بتياوه بله، و غ... يقيموس

 

 يظلمت رفت و آمد م انيمأوا دارد و در م قيعم ياهايوار در در ياست، خود ما، كه ماه نيروحِ ما هم قتيدل گفت، آخر حق در

سرما، عمق،  ،يكيه تاررود ب يرود و م يشكافد و م يم ديلكه لكه از خورش يبر فضاها م،يعظ يعلف ها ةتن نيكند و راهش را در ب

 بتيقاطع دارد تا خود را با غ يازين يعنيكند؛  يم ياز باد باز دهيو بر امواجِ چروك ديآ يبه سطح م قناگهان مثل بر ؛يافتنيدست 

 دولت قصد داشت در هندوستان چه كند؟ -داند يالبد م يدلُوِ چاردير. مشتعل كند د،يكردن بمالد، بسا

داد،  يكه با حروف درشت قرمز خبر از آمدنِ موج گرما م شان،يبود و پسركانِ روزنامه فروش با پالكاردها يگرم اريشبِ بس چون

منفك، جرعه جرعه نوشان و  انيهتل گذاشته بودند، و آقا يپله ها يرا رو يريحص يها يرفتند؛ صندل يطرف و آن طرف م نيا

 يمثل زن. شود يكرد كه روز، روزِ لندن، تازه دارد شروع م اليشد خ يم. والش آنجا نشست تريپ. كشان، آنجا نشسته بودند گاريس

كرد، جامه از تن به در كرد، تور را  رييروز تغ د،يارايب ديو مروار يرا درآورده تا خود را در آب دشيسف شبنديو پ تيكه لباسِ چ

 زد،ير يپوش ها را از تن فرو م ريآن گاه كه ز آورد يكه زن برم اككرد و شامگاه شد، و با همان آه شعفن گريبرداشت، جامه د

وانت  نِيكنان، برق آسا در عبور، جانش نگيليد نگيليها، د ليآمد و شد كمتر شد؛ اتومب خت؛يروز هم خاك، گرما، رنگ را فرو ر

شامگاه بر فراز كنگره . معلق ماند ظيغل يورها ن دانيانبوه م يشاخ و برگ ها انيو آنجا در م نجايو پر صدا شدند؛ و ا نيسنگ يها

گفت انصراف  يم ييشد، گو يباخت و محو م يمغازه ها، رنگ م ةتخت، مجموع ز،يشده، نوك ت يهتل، گچبر يها يها و برآمدگ

فرو  مانرا به درون آس شيها زهيشوم، اما لندن حاضر نبود گوش كند، و سر ن يم ديآغازد، من ناپد يشوم، او م يدهم، محو م يم

 .كرد، به مشاركت در جشن و سرورِ خود واداشت خكوبيبرد، آن را م

او  يشده برا ديشبِ تمد. رخ داده بود لتيو يآقا يِوالش از انگلستان انقالبِ بزرگ ساعت تابستان تريپ دارِيد نياز آخر آخر
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گذشتند، سخت شادمان از آزاد بودن،  يشان از آنجا م ينامه بر يها فيآخر جوانان كه با ك. در واقع الهامبخش بود. داشت يتازگ

اما در هر حال شعف، چهره  د،يمبتذل، پر زرق و برق، شا ،يشاد يروِ مشهور، قسم ادهيپ نيو احمقانه مغرور از گام زدن در ا

 - نورِ زرد. نمايبه س يرفتند دو ساعت يم. بايز يكفش ها ؛يصورت يخوش لباس هم بودند؛ جوراب ها. را ملتهب كرده بود شانيها

در  ييفرو رفته گو - ديتاب يم ،يسرخ فام، سرب دان،يم يو بر برگ ها د؛كر يكرد، پالوده م يشامگاه خطوطشان را واضح تر م يآب

 - يسيكه انگل ييجا رايشده بود؛ دلگرم كننده هم بود، ز رتزدهيح ييبايز نياز ا. غرقاب يشهر يشاخ و برگ ها - ايآب در

جهان را  يِرانيبودند و تنگ خلق و تهنشس نتاليِالقاعده در باشگاه اور يعل) شناخت يجماعت را م نياز ا يليخ(بازگشته  انِيهند

 ةدختر، خند كيكلمات  ا،يقضا يجوانان و باق يِرشك بران بر زمانِ تابستان شه؛يبود، جوان تر از هم نجايكردند، او ا يم يجمعبند

كه در  ردب يم يپ يهرم ةدر كلِّ آن تود ييبه جا به جا - شد بر آنها انگشت گذاشت يكه نم يسنامحسو يزهايچ - مستخدمه كي

كه عمه  ييزنان، مثل آن گل ها ژهيبارش خم شده بودند، به و ريكرده بود؛ ز ينيبر آنان سنگ. نمود يم ريناپذ ريياو تغ يِجوان

 يفرهنگ لغات لتره م ريز يجوهر خشك كنِ خاكستر يصفحات كاغذها ينور چراغ پس از شام، ال رينشسته ز سا،يكالر يِهلنا

از  يكي -هم برازنده بود اريبس. چشمش را از دست داده است كي يينايبود كه ب دهيشن ساياز كالر. حاال مرده بود. گذاشت

 يچنگ زده به شاخه م بندانخيكه در  يهمچون پرنده ا. آورد يرو يا شهيبه چشمِ ش ريپ يپِر زهيكه دوش - عتيطب يشاهكارها

 ،يسنگ ديماند، سف يم يدر افق بر پا شهيكامل كه او بود، هم همهآن  كپارچه،يتعلق داشت، اما آن همه  يگرياو به عصر د. رديم

 بيبا لمس در ج(  - نيا ،يطوالن ،يپر ماجرا، طوالن ييِايسفر در نيشده در ا يط يمرحله ا ةنشان ييايدر يهمچون فانوس ع،يرف

 رونيهمه ب يسار - ها بار دراز كرده بود ونيليرا بخواند؛ آن سكه را م وركشريو  يبخرد و خبر سار يجست تا روزنامه ا يسكه ا

 كتيتوانست از خواندنِ اخبارِ كر يوقت نم چيه. مهم بود كتيكر. نبود يفقط باز كتياما كر. وقفه يب يِزندگ - )بار نيدوم يبرا

را  ييرهاكا نكهيا. قتل كياست؛ بعد هم خبر  يچه روز داغ نكهيلحظه خواند، بعد ا نيبخشِ خبرِ آخررا اول در  جينتا. بگذرد

كرد، و تجربه، به  يم يگذشته غن. دارد يآنها را برم يةتوان گفت رو يكند، هر چند م يم يآنها را غن يها بار كرده باش ونيليم

كه آدم دوست  يكاره رها كردن، كردنِ كار مهيكه جوانان ندارند، قدرت ن يكسب قدرت جهيعالقه مند بودن، و در نت يدو نفر يكي

گذاشت و به  زيم يروزنامه اش را رو( يگونه انتظارات بزرگ چيندادن به حرف مردم و آمدن و رفتن بدون ه تيماه يدارد، سوزن

كرد، آخر او بود كه  يكرد، امشب نم يصدق نم هم رفته در مورد او يرو) و به دنبال كاله و كتش گشت(، كه در هر حال )راه افتاد
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 اماچه؟. خواهد كرد ياعتقاد كه تجربه ا نيبرود، در سن و سال او، با ا يافتاد كه به مهمان يحال داشت راه م

 يبودن و خال ميمستق. ديرس يراسل م دانيكه به م سيبدفورد پل - صرف ييِباينه ز. چشم شِيخامِ پ ييِباينه ز. در هر حال ييبايز

پنهان،  يا ياحساس خوشباش ؛يگرامافون ،ييانويپ يداالن؛ اما پنجره ها هم بود كه روشن شده بودند، صدا كيبودن البته؛ تقارن 

نشسته اند،  زهايكه دور م يديد يبازمانده، مهمانان را م يپرده، پنجره ا يب ةاز خالل پنجر ،يشد، وقت يم داريپد يكه هر به چند

كنند  يرا نگاه م رونيب ستادهيكار ا يكه ب ييمردان و زنان، مستخدمه ها انيم يچرخند، گفتگوها يم يكه به آهستگ يجوانان

 كيشد،  يخشك م ييباال يبلند كه روز هرِّه ها ي، جوراب ها)داده بودند مكارشان را انجا يبود، وقت يم بيآنها چه عج ريتفس(

ها آن همه شتابان در آن  يبزرگ، كه تاكس دانيو در م. يبزرگ نيداشت ا تينها يب ييجذاب، مرموز، غنا. اهيگ ييچند تا ،يطوط

 كيآبشار  ريگرفتند، جمع شده ز يرا در آغوش م گريكديكردند،  يزدند، پا به پا م يزوج ها پرسه م دند،يچيپ يگذشتند و م يم

 يانگار در محضر مراسم ،ييگذشت، با كمرو يم اطيكه آدم با احت يه، طورصدا، آن همه غرق يدرخت؛ تكان دهنده بود؛ آن همه ب

 .كننده رهيرفتن به درون نورِ تند و خ بيترت نيجالب بود، و به هم. باشد مقدس كه بر هم زدنش هتك حرمت بود

و  زيبه جلو، ر دهيخم يكمداشت،  يبود گام برم ريدر پالتوِ سبكش افتاد و آن را گشود، به سبك خاصِ خودش كه وصف ناپذ باد

 نستر،يوست م يرفت، به سو يو تند م زيوار؛ سر تا سر لندن را ر نيشاه يرفت، دست ها به پشت و چشم ها هنوز كم يتند م

 .نظاره كنان

 د،يبلند برآ يكهنسال با گام ها يگشود تا از درون آن بانو يم يرا دربان ييشام بخورند؟ درها رونيرفتند ب يهمه داشتند م يعني

در شال با  ييايچون موم دهيپوش يخانم ها يگشودند برا يدر م ش،يشتر مرغ در موها يسگك دار، با سه پرِ ارغوان يبا كفش ها

بودند  دهيكه دو( شانيسبك با شانه در مو يو در محلّات آبرومند، با سرپوش. برهنه يبا سرها يانوانتند، ب يبه رنگ ها ييگل ها

همه داشتند . شد يكه باد در آنها افتاده بود و موتور روشن م شانيماندند، با كت ها ي؛ مردان منتظرشان م)ها بزنندبه بچه  يسر

 قيتمام لندن داشتند سوار قا ييآمدن ها از پله ها و روشن شدن موتورها، گو نييپاشد، و  يدرها كه باز م نيبا ا. رفتند يم رونيب

با آب  يآن محل در كارناوال يتمام ييشدند كه به ساحل بسته شده بودند، تكان تكان خوران بر آب ها، گو يم يكوچك يها

ها به  زهيبود، و وقوف به حضورِ پشه ر شدههال كه نقره كوب  تيبر وا دند،يسر يهال م تيو عنكبوت ها بر وا. كرد يحركت م

 آن قدر هوا داغ ؛يقوس يدور المپ ها
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بود كه دم در خانه اش با  يبازنشته ا حتملي يقاض نستريدر وست م نجايو ا.به حرف زدن ستادنديا يو آنجا م نجايكه مردم ا بود

 .بود يهند يسياحتامال انگل.شق و رق نشسته بود ديلباس سرتاپا سف

 يخانه ها عيرف يه هاقد برافراشته خان يو خانه ها سيمأمور پل كيطرف فقط  نيطرف قشقرق زنان عربده جو زنان مست ا نيا و

 ساياو بود كالر ابانيخ نجايا نياما ا.يمه آلود و تو خال ياديبر رودخانه فر يبخار يسوت كشت يو صدا نيمجلس ساهايگنبددار كل

 نيدر نظر او به ا شدنديم دهيهم كش يپل به سو كي يها هيهمچون اب به دور پا دنديچيپيم ابانيها با سرعت از نبش خ يتاكس

 .سايكالر يبه مهمان رفتندياو م يكه به مهمان بردنديرا م ييكه آدمها ليدل

 يها وارهيثبت نشده از د يكرده و گذاشته تا باق زيبود كه سرر يا الهيچشم پ ييكارساز نبود گو گريد يسرد تأثرات بصر انيجر

منقبض شود در ورود به خانه خانه پرنور  ستيبايبدن حال م.شود داريب ستيبايمغز حال م.زنديبر نيياش سر بخورند و پا ينيچ

به خود جرئت دهد تا دوام  ديروح با:شدنديم ادهيبودند و زنان بشاش از آنها پ ستادهيا لهايومبآنجا كه در باز بود آنجا كه ات

 .اش را باز كرد يبيج يبزرگ چاقو غهيت.اورديب

 يرا مرتب كند صندل يا يزيزده بود تا روم ييرايبه اتاق پذ يبه شتاب سر نكهيبعد از ا ديدو نييبا سرعت تمام از پله ها پا يلوس

 ياسباب برنج نديبيرا م بايز ينقره ها يحتما وقت شوديوارد م يمكث كند و احساس كند كه هر كس يرا جابه جا كند لحظه ا يا

 دهيچه درخشان چه خوب به آنها رس زيچه تم ديگويزرد را با خود م تيچ يها و پرده ها يد صندليجد يروكشها يواريد يبخار

 !رفتيدر م ديآمدند با يشام باال م يمردم داشتند از حاال برا ديرا شن ييكرد غرض صداها ياند تك تكشان را وارس

 يمگر فرق.گفته بودند يبود در اتاق ناهار خور دهيكه داخل شد گفت شن وانهايل ينياگنس گفت با س ديايقرار بود ب ريوز نخست

ها مرغ  تابهيوقت شب وسط بشقابها قابلمه ها آبكسها ماه نيكمتر؟در ا اي شتريب رينخست وز كي كرديفرق م يمگر ذره ا كرديم

 خانهيكه هرقدر هم كه در ظرفشو نكيپود يو قدح ها هايسوپخور موهايجدا شده نان ل يها هيها رو يبست خدانيدر ژله اش 

و  كرديو قال م ليها در همان حال كه آتش ق يصندل يآشپزخانه رو زيم يرو دنديچسبيبه او م ييگو شستنديخوب آنها را م

 كيوبد  نياحساس او فقط هم.كردينم يفرق واكرخانم  يبود برا دهيشام را نچ زيو هنوز م زديبرق چشم را م يچراغها ديغريم

 .كرديبه حال خانم واكر فرق نم يسر سوزن شتريب ايكمتر  رينخست وز
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 بايو تقر رفتياخر همه م يو خانم دالو يكي يكي رفتنديخانمها داشتند باال م.رونديگفت كه خانمها از حاال دارند به طبقه باال م يلوس

صبح روز بعد غذاها را مرور .را گفته بود نيشب ا كي».ديمرا به خانم واكر برسان سالم«فرستاديبه آشپزخانه م ياميپ شهيهم

و كار را به  شدينگران م نگيبابت پود شهيپز بود آخر هم ميقزل آال طبق معمول ن دانستيواكر م خانمسوپ قزل آال .كردنديم

غذا  انيآالت نقره درباره م نتيبور و ز يبا موها يگفت خانم ياما لوس.پز بود مين شهيقزل آال هم.شپيطور م نيهم سپرديم يجن

و  چرخانديهمان طور كه بشقابها را م كرديبود كه خانم واكر را ناراحت م گفته بود واقعا در خانه درستش كرده اند؟اما قرل آال

زد  يكه حرف يكس يآمد صدا يخنده از اتاق ناهار خور كيشل يو صدا كرديو باز م بستيدودكش را م يها چهيو در چرخانديم

 يآقا.يدوان دوان وارد شد گفت توك كه يلوس.كردنديم حيخانمها رفته بودند داشتند تفر يكه وقت انيآقا.گريخنده د كيبعد شل

 .يسلطنت يامپراتور توك يفرستاده بود از سردابها يدنبال توك يدلو

 توانستهيچقدر خوشگل شده است نم زابتيال زهيسر چرخانده بر شانه گزارش كرد كه دوش يلوس.آشپزخانه آن را بردند انيم از

سگ را فراموش  تينباس يجن.به او داده بود به كردن داشت يانم دلورا كه خ ياش گردنبند يچشم از او بردارد با لباس صورت

داشت  اجياحت يزيبه چ ديشا زابتيو به نظر ال كردنديحبسش م ديبا گرفتيكه چون گاز م زابتيال زهيدوش يتوله شكار كرديم

دم در  يليحاال هم اتومب نيهم.به طبقه باال برود خواستيبا آن همه آدم ان دوروبر نم ياما جن.كرديسگ را فراموش م ستينبا يجن

 !دينوشيم يكتو.بودند يهنوز در اتاق ناهار خور انيزنگ به صدا در آمد و آقا!بود

 يكه برا(نسنيخانم پارك نيهم يبرا دنديرسيها بودند و حاال تندتر و تندتر از راه م ياول نهايا رفتنديباال م يداشتند از پله ها بله

 يمننتظر آنجا م(كه ممنتظر بودند شديم يانويو سرسرا پر از آقا گذاشتيباز م مهيدر سراسر را ن)كردنديها استخدامش م يمهمان

آوردند آنجا خانم  يكه بانوان باالپوش هاشان را در اتاق كنار راهرو در م يدر حال)خواباندنديرا با كف دست م شانيموها ستادنديا

آمد به بانوان كمك كند و  يخانواده بود و هر تابستان م نينت ساخورده كه چهل سال در خدمت ابار نيال.كرديبارنت كمكشان م

همه  نيبا ا»من يبانو«گفتيبا احترام م يليخ داديبا آنها دست هم م يداشت و گرچه با فروتن اديبه  شانيمادران را در زمان دختر

او را به  رپوششيكه ز كرديكمك م يالوجو يديبا ظرافت تمام به ل و كرديشوخ طبعانه داشت به بانوان جوان كه نگاه م يحالت

حتمادر امور  شناسنديكه چون خانم رانت را م كردندياحساس م ارياخت يب سيآل زهيو دوش يالوجو يديو ل.دردسر انداخته بود

گفت كه آن  يالوجو يديل»من يسال بانو يس«در نظر گرفته شانيخاص برا يازيامت گذاشتيم ارشانيبرس و شانه كه در اخت
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 زهيوشگفت كه د كرديكه نگاه م سيآل زهيخانم بارنت با محبت به دوش.زدنديجوان رژ نم يكه در بورتن بودند خانمها مهايقد

را صاف و صوف  يياياسپان يشالها كرديآنجا در اتاق رختكن پوستها را نوازش م نشستيخانم بارنت م.به رژ ندارند يازين سيآل

هستند و كدام  يكدام بانوان درست و حساب دانستيها خوب م يو به رغم پوستها و گلدوز كرديرا مرتب م شيراآ زيم كرديم

 .سايكالر ريپرستار پ نياست ا ينيگفت چه موجود نازن رفتيباال م كهاز پله ها  يالوجو يديل.ستندين

 )كردندياستخدامش م يمهمانس ها يكه برا(نزيلكيو يبه آقا.ستاديشق و رق ا يالوجو يديبعد ل و

كامل اعالم  يطرف يو ب شديدوال و راست م.شديدوال و راست م يبود وقت زيبرانگ نيرفتارش تحس».يالوجو زهيو دوش يديل«فت

 يبود حتما در زندگ زيبرانگ نيرفتارش تحس».والش يآقا...ولد زهيدوش...دهمين يديسر جان و ل..يالوجو زهيو دوش يديل«كرديم

اصالح شده خبط كند و به مخمصه  يبه سبز و گونه ها اليم يبا لبها يموجود نموديم حالكه م مينبود بگذر ياش خلل يخانوادگ

 .بچه دار شدن گرفتار شود

را نشان  شيتيجنبه شخص نيبدتر!خوشحالم دنتيچقدر از د گفتيرا به هممه م نيا»!خوشحالم دنتيچقدر از د«گفت سايكالر

به  ستيبا خوانديو كتابش را م مانديخانه م ستيوالش در دل گفت كه با تريپ.بزرگ بود يدنش اشتباهآم.ناصادق يتعارف.داديم

 .شناختيكس را نم چيه ونچ مانديخانه م ستيبا رفتيم يتماشاخانه ا

 ستادهيآنجا ا نينازن ريكه لرد لگزم پ يوقت كرديرا در عمق وجودش حس م نيا سايكامال خراب كالر شديبر من حتما خراب م يوا

 توانستياز گوشه چشمش م.ديايسرما خورده نتوانسته است ب نگهاميكاخ با ك يكه زنش چون در گاردن پارت خواستيبود و عذر م

اوج ها باشد و غرق در  يآدم به جستجو كرد؟چرايكارها را م نيآخر چرا ا.آنجا در آنجا كنج كندياش م يابيكه ارز نديرا بب تريپ

بهتر است بهتر است آدم مشعلش را دور سر  يزيهر چ!بسوزاندش و خاكسترش كند!كه ببلعدش اصال ارستد؟بگذيآتش با

با آمد و  ترير پ.بود كه چط بيغر!برود ليتحل درسنهن يجمع بشود و مثل مثال ال نكهيپرتاب كند تا ا نيبچرخاند و آن را به زم

آمد تا فقط  يابلهانه بود اما پس چرا م.غلو كند نديخودش را بب كرديم يكار.كرديحاالت دچار م نيگوشه او را ا كيدر  ستادنيا

داشت پرسه زنان دور  تريندازد؟پيخود را به خطر ن يانتقاد كند؟چرا همه اش گرفتن و هرگز ندادن؟چرا آدم موضع كوچولو

كه  گفتيلرد لگزم داشت م.هتوب ريتحق.بود نيهم يزندگ.كردينم داياما فرصتش را پ.زديو با او حرف م رفتيم ستيو با شديم

 زنش
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كه دست  يلگزم يديل... »ديشما خانم ها همه مثل هم ا زم،يعز« باالپوش پوستش را بپوشد، چون  يدر گاردن پارت ستين حاضر

لرد لگزم را واقعا دوست . رفتند يهم م يطور قربان صدقه  نيا شيزوج پ نيداشت؛ چه دلچسب بود كه ا يكم هفتاد و پنج سال

درست در نخواهد آمر، شكست كامل خواهد  زشيچ چيه نكهياش، و دانستن ا يمهمان د،دار تي، واقعا معتقد بود كه اهمداشت

طرف و آن طرف  نيهدف ا يبود كه آدم ها ب نيبهتر از ا يوحشتناك زيهرچ ،يهر انفجار ،يزيهر چ. كرد يم شانشيبود، پر

 .ستنديكه صاف با ندهندرا به خود  نيزحمت ا يهندرسن، حت يمثل ال ستنديجمع با كيدر  يدر گوشه ا. بروند

بعد به عقب  خت،يبه درون اتاق ر كراستيبال  يدسته ا ييبا باد شكم داد و گو ياش به آرام يزرد با تمام مرغان بهشت ي پرده

د اما مهم نبود كه فردا به خور يكوران است؟ زود سرما م د،يهندرسن از خود پرس يال.) آخر پنجره ها باز بودند. ( شد دهيمك

و  رينگيزم شيباشد، كش گرانيداده بود به فكر د ادشي ريپ يبرهنه شان بود، چون پدر يها شانهنگران دخترها با  فتد؛يعطسه ب

نگران دخترها بود، دختران جوان با . هرگز خت،ير ياش نم نهياو هرگز به س يها يبورتن، اما حاال مرده بود؛ و سرماخوردگ ديفق

 ،يهرچند حال بعد از پنجاه سالگ ف؛ينح مرخيكم پشت و ن يموهاتركه بود، با آن  يموجود شهيبرهنه، چون خودش هم يشانه ها

نج اورش ر يياشراف نما ريگرفته بود كه مدام ز دنيبر اثر سال ها انكار نفس، از درونش تاب افتهيخلوص  يزيچ م،يمال يپرتو

 يهم نم يپن كي( دفاع بودنش  يو ب. خاست يپاوند درآمدش بر م صديترس وحشت آلودش، كه از س ريشد، ز يم كيتار

خوشپوش از دست بدهد  يمالقات آدم ها يبرا برا تشيصالح شتريشد خجول شود، و سال به سال ب يو سبب م) توانست در آورد

هندرسن  يحال آنكه ال» پوشم، يگفتند، ل فالن لباس را م يكردند، فقط به مستخدمه هاشان م يكار را هر شبِ فصل م نيكه ا

آخر . انداخت يلباس كهنه اش م يرو يو بعد شال ن،يدو ج مين د،يخر يارزان م يصورت يگلها و ديدو يم رونيب مهيسراس

كرد كه  يته دلش احساس م. بابت خوشحال نبود نيچندان از ا. بود دهيلحظه به دستش رس نياخر سايكالر يدعوتش به مهمان

 .قصد نداشته امسال دعوتش كند سايكالر

 يعياما به طور طب. بودند شيدر واقع قوم و خو. شناختند يرا م گرياز اول همد نكهينداشت، جز ا يليكرد؟ واقعا دل يم ستيبا چرا

بود كه فقط  يواقعا موهبت. يبود، رفتن به مهمان يحادثه ا نياو ا يبرا. بودند ساياز هم دور شده بودند، از بس كه همه به دنبال كالر

 ؟يشده، در لباس صورت شيكه مطابق مد روز آرا يينبود كه بزرگ شده، با موها زابتيال يكي نيا. نديقشنگ را بب يبتواند لباسها
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ها، وقت شركت در  ميز قرار معلوم، دخترها، بر خالف قداما ا. بود افهيخوش ق يليخ يليخ. نداشت شتريهنوز هفده سال ب نكهيبا ا

 راهنيدخترها پ.) كند فيتعر تياد يسپرد تا برا يرا به خاطر م زيهمه چ ستيبا. ( دنديپوش ينم ديسف گريمهمان شان د نياول

 .ستين بندهيبا خود گفت، اصال ز. بالتر از قوزك پاشان بود يليراسته به تن داشتند، تنگ و چسبان و دامن هاشان خ يها

 يمهم نبود كه كس شيو آن قدرها هم برا ديكش يبه جلو گردن م يكم فش،يضع يهندرسن، با آن چشم ها يبود كه ا نيچن

تماشا  يبرادهند  يكرد كه همه شان جان م ي، چون احساس م)شناخت يكس را آنجا نم چيه بايتقر( با او حرف بزند  ستين

تمام  چارهيتواند بگذارد موجود ب يبود كه احساس كرد نم چاردياما خود ر ؛يدلُوِ چارديبودند؛ دوستان ر استمداريكردن؛ احتماال س

 .ستديشب تنها آنجا با

احساس هندرسن، دستپاچه و برافروخته،  يو ال» گذرد؟ يبر تو چطور م ،روزگاريخوب ال« معمولش گفت،  يِهمان خوش خلق با

 .كند تا سرما يم تياذ شتريها را گرما واقعا ب يليلطف كرده كه آمده تا با او حرف بزند، گفت كه خ يليكرد كه خ

 ».طور است، بله نيبله، هم« : گفت يدلو چاردير

 شد گفت؟ يچه م گريد اما

مشعوف شده بود ـ از  دنشياز د. زيوالش عز تريبود، پ زيعز تريللعجب، پ ايو آرنجش را گرفت و » .چارديسالم ر« گفت،  يكس

زدند و  يآهسته به پشت هم م. و با هم به طرف آن سر اتاق راه افتادند. عوض نشده بود يذره ا! خوشحال شده بود يليخ دنشيد

د كه چهره اند، مطمئن بو دهيرا ند گريكديرفتند، در دل گفت كه انگار مدت هاست  يكه م دكر يم شانيهندرسن، كه تماشا يال

 تياد. با حالت جان باروز. بر چشم نكيو ع رهيت با،يو كم ز شيب ييبا چشم ها انسال،يلند قد، م يمرد. شناسد يآن مرد را م ي

 .شناخت ياگر بود، حتما او را م

آن را به عقب برگرداند و  يكه با ضربه ا ديرا د وانيـ رالف ل ديد سايو كالر. اش دوباره شكم داد يمرغان بهشت يبا دسته  پرده

شروع شده . او يرفت ـ مهمان يم شيخوب پ گريد زيهمه چ! گذشته، خراب نشده بود زيپس، از همه چ. به حرف زدن ادامه داد

 .اوردند يبا هم هجوم م ييآدم ها گو. ستاديا يهمان جا م ستيبا يفعال م. بند بود يياما هنوز به مو. راه افتاده بود. بود

 يبا آهنگ نزيلكيو... نيكوئ يآقا... مدوكس يمر يديل... يلبريخانم ه... يبول ياقا... تبرديو ويه يآقا... خانم گرودو  سرهنگ

بود،  يزيرفتند؛ كه حال در آنها چ يرفتند، به اتاق ها م يزد و م يحرف م يبا هر كدام شش هفت كلمه ا. كرد ياعالم م كنواختي
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 .پرده را به عقب هل داده بود ونيوقت كه رالف ل هماننباشد، از  چيه نكهينه ا

توانست  يم يآنجا؛ هركس ستادنيبودن بود، ا ياز حد مثل ـ هركس شيب. گذشت يبه او خوش نم. ديكش يهمه رمقش را م نيا با

اتفاق  نياو ا كرد كه در هر حال به سبب ياحساس م ارياخت يكرد، ب يم نيتحس يهركس را كم نيحال ا نيكار را بكند؛ با ا نيا

بود اما  بيشده است، آخر غر ليكرد به آن تبد يكه احساس م يا لهيم نيكرده، ا يگذاررا نشان  يرخ داده است كه مرحله ا

 يم يهر بار كه مهمان. پلكان فرو كرده اند ياست كه بر باال يكرد چوب ياحساس م ياست، ول يكامال از خاطر برده بود كه چه شكل

 يواقع اريبس گريد ياند؛ از جنبه  يرواقعيغ ياز جنبه ا ههم نكهيجز خودش است و ا يزيداد كه چ ياحساس به او دست م نيداد ا

از رسم و راه معمولشان خارج شده اند، تا  نكهيهم ا ياست، تا حدود شانيبه سبب لباس ها يكه تا حدود ديشيبا خود اند. تر

داشت؛  ازيكه به تالش ن ييزهايگفت، چ گريصورت د چيشد در ه يگفت كه نم ييهازيشد چ ياست، م نهيپس زم يبه دل يحدود

 .او نه؛ در هر حال، هنوز نه ياما برا شتر،يب يرفتن به عمق يريامكان پذ

 .شناخت يحتما همه را م! نينازن رِيپ يِسرِ هر» !خوشحالم دنتانيچقدر از د«  گفت،

 ا،يليداد، خانم ماونت و س يآمدند به آدم دست م ياز پله ها باال م يگريپس از د يكي يبود كه وقت يبود احساس بيانچه عج و

 !بروتن يديآه و ل كرزـيخانم د ،ينستيهربرت ا

كرد كه ادامه  يبود احساس م ستادهيبود كه آدم آنجا ا بيرا گفت ـ غر نيو از ته دل ا» !ديآورد فيتشر ديواقعا لطف كرد«  گفت،

 ...يسالخورده، برخ اريبس يند، برخده يدهند، ادامه م يم

 كه بود؟ گريراستر د يديل نيراستر؟ ا يديل ؟يك

 يوقت تن،يس ينبود سل يشكل نيآخر ا. شد داريمه پد انياز م! همه سال نيبعد از ا! تنيس يسل! بود تنيس يسل! صدا نيا» !سايكالر«

 !نبود يشكل نيا! سقف نيا ريسقف است، ز نيا ريسطل آب داغ را محكم گرفته بود چون به خود گفته بود كه ز سايكالر

 يبرا يچه فرصت خوب دم؛يشن دنيگذشتم؛ از كالرا ها يـ از لندن م ختير يم رونيمعذب، خنده كنان، كلماتشان ب دند،يهم رس به

 ...نجايدعوت خودم را انداختم ا يب نيهم يبرا! تو دنيد

او خارق العاده بود،  يدوباره  دنيهمه د نيبا ا. نور از وجودش رفته بود. گذاشت نييشد حاال سطل اب داغ را با وقار تمام پا يم

در  يدست سل سا،يو كالر يكيگونه و بعد آن  نياول ا دند،يرا بوس گريهمد ييرايكنار در اتاق پذ. سابق ييبايشادتر، نه به ز رتر،يپ
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را كه  ييشكم داده، و رزها يپرده ها د،يشمعدان ها را د د،يغرش صداها را شن د،يد تيها را ماالمال جمع اقو ات ديخدستش، چر

 .به او داده بود چاردير

 ».من پنج تا پسر گنده دارم« گفت،  يسل

اش بود كه  فتهيش ساينوع، و كالر نياو را اول بدانند از آشكارتر شهيهم نكهيبه ا لشينوع بود، تما نياش از ساده تر يخودپرست

 .به گذشته تمام وجودش شعله ور شد دنيشيو از فرط لذت اند» !شود يباورم نم« زد،  اديفر. هنوز همان طور مانده است

 زبانينكوهش كرد و م ديتمام جماعت را با ييو مقتدر گو زيتحكم آم يبا صدا نريكيليخواست؛ و ياو را م نزيكيليو ف،يح اما

 :كرد اديرا فر يرا به راه راست آورد، نام سبكسر

 ».رينخست وز« والش گفت،  تريپ

 !بدهد تيداشت كه به اد يهندرسن شگفت زده با خود گفت، واقعا خودش بود؟ چه خبر داغ يال ر؟يوز نخست

 چاره،يـ مرد ب ديخر تيسكوئيو از او ب ستادنديا شخانيپ كيشد او را پشت  يم. بود يمعمول يليظاهرش خ. ديشد به او خند ينم

. خوب عمل كرد يليدر التزام ركابش، خ چارديو بعد ر سايزد، اول با كالر يو انصافا، دور كه م. شده با تو زربفت نيسر تا پا آذ

همه  نيهمه به حرف زدنشان ادامه دادند، با ا. كرد يكس نگاهش نم چيه. سرگرم كننده بود شيشاتما. باشد يكرد كس يم يسع

نماد آنچه آنها همه  نيكند؛ ا يكردند كه حضرتش دارد عبور م يدانستند، تا مغز استخوان احساس م يوشن بود كه همه مكامال ر

تنومند، با لباس تورش لغزان  ارينمود، بس يكه چقدر هم فاخر م ر،يبروتن پ يديل. انگلستان انياش بودند، اشراف و اع ندهينما

جور جنبش و  كيها، حفاظت ها، قرار گرفت و  دنييند كه خلوت كنند كه بالفاصله آماج پاكوچك رفت يآمد و با هم به اتاق شيپ

 !رينخست وز. خش خش همه را لرزاند، به وضوح

 ويبرگ، خودش بود، ه يحتما، خدا نيا! يسيانگل يتشخص پرست نياز ا يوا ،يدر كنج، در دل گفت، وا ستادهيوالش، ا تريپ

 !زيبرانگ نيتحس يويشده بود، ه ديسف يكم شيچاق تر شده بود، موها يكم د،يكش يبزرگان بو م يكه در حوال تبرد،يو

 يكه برا يممتاز، اما پنهانكار، با انبان اسرار ياست، موجود فهياست كه انگار در حال انجام وظ يطور شهيبا خود گفت هم تريپ

در دربار از دهانش دررفته بود كه فردا هم در تمام  يباشد كه گماشته ا يقندر چِندر زهيگو كه ر رد،يدفاع از آنها حاضر بود بم

 يكرده بود، به آستانه  ديبا آنها مو سف يبودند كه با باز نهايا شيمبوهاياو، زلم ز يجغجغه ها. شد آن را خواند يروزنامه ها م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  وولف ويرجينيا–دالوويخانم                                  

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٦

رفته  يخصوص يمدرسه  يِسينوع مرد انگل نيشناختنِ ا ازيانها كه از امت يبود، بهره مند از احترام و محبت همه  دهيرس يريپ

 نيتحس يبود؛ سبك آن نامه ها نياو ا بكيكرد؛  يسر هم م يطور نيا يداستان ها ويه يدرباره  ارياخت يآدم ب. برخوردار بودند

مهلك  يكه از آن جنجال هاخوانده بود، و خدا را شكر كرده بود  مزيدر تا ايدر يدورتر آن سو لومتريهزارها ك تريكه پ زيبرانگ

با  يجوان. زدند يشده باشد كه زنشان را كتك م مخت يغربت يها و كارگرها نهيبوز يوراج دنيفرار كرده است گرچه فقط به شن

بدهد  ادشي ندازد،يكند، راهش ب تيحاضر بود از او حما ويه. بود ستادهياز دانشگاه متملقانه كنار او ا يكيرنگ از  يتونيپوست ز

كردند كامال  يم ندل بانوان سالخورده را كه گما نكهيلطف كردن دوست نداشت، ا يرا به اندازه  چيآخر ه. برود شيچطور پ

حال  نيمحنتشان بود طرف توجه قرار گرفته اند، با ا ي هيدر آن سن و سال كه ما نكهياز لذت ا ندازديفراموش شده اند، به تپش ب

 نيتحس ت،ياهم يب اتيجزئ يِادآوريكرد،  يوقف حرف زدن از گذشته م يساعت. سوار شده و آمده بودبود،  نجايا نينازن يويه

 ياديكه احتماال اوقات ز ديشد د يبه او م يبخورد، و با نگاه كيك ياش با دوشس يممكن بود كه هر روز زندگ گرچه ،يخانگ كيك

 يباشند و خدا م ديارذل با. والش رحم نداشت تريپ. ممكن بود عفو كند م،يداور متعال، رح. كند يمطبوع م يمشغله  نيرا صرف ا

و الطافش  تبرديو ويشوند در مجموع كمتر از ه يم ختهيدر قطار به دار آو يدختر زكردن مغ شانيكه به عقوبت پر يداند اشرار

رود، با  يم شينوك پا نوك پا، رقصان پامدند،  رونيبروتن كه از اتاق ب يديو ل رينگاهش كن حاال، نخست وز. رسانند يم بيآس

بروتن به هنگام  يديبه ل ،يخصوص يزيچ ،يگفتن حرف ازيكنند كه از امت شيفهماند كه تماشا يم ايدن يغرا، كه به همه  يميتعظ

از  يداشت احتماال بابت اقدام نوكر مابانه ا. را تكان تكان داد شيبايسر كهنسال و ز. ستاديبروتن ا يديل. عبورش برخوردار است

 يكه سگ دو م يدر ادارات دولت هيخودش را داشت، كاركنان دون پا يها نيبروتن بادمجان دور قاب چ يديل. كرد ياو تشكر م

 جدهميدر قرن ه شهيبروتن ر يدياما ل. داد يدادند، او هم در عوض به آنها ناهار م ياو را انجام م يها شيزدند و خرده فرما

 .اوضاعش مرتب بود. داشت

. اش يخاكستر يكنان، پرتاللو، با وقار موها زيجست و خ. رفت يدر اتاق م رشيدر التزام ركاب نخست وز سايحال كالر و

را  سوانشيو گ ديدو يبر موج ها آرام م ييگو. بود دهيپوش ييايدر انِيچون پر يـ سبز يگوشواره به گوش داشت و لباس نقره ا

شالش در  د،يدر لحظه به هنگام عبور؛چرخ زيهمه چ يِبودن؛ وجود داشتن؛ جمع بند ستعداداستعداد را داشت؛ ا نيبافت، هنوز ا يم

اما . اش يعيطب طيغوطه ور در مح يتمام و حالت موجود يبا راحت نهايا يو همه  د،يكرد، آزادش كرد، خند ريگ گريد يلباس زن
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اش تماشا  نهيآفل را در آ ديصاف بر فراز امواج خورش الكام يهم ممكن بود در شب ييايدر يپر يگذرِ عمر او را سوده بود، حت

حاال نرم تر شده بود و همان طور كه با مرد تنومند تور  يهمگ تشياش، صلب يزهدفروش تش،ياز لطافت در او بود؛ جد ينشان. كند

وصف  يكند، وقار هكرد و دست خدا به همراهش، تا مهم جلو يكرد كه داشت تمام تالشش را م يم يفظزربفت بر تن خداحا

 ديقرار دارد، با هيخوب دارد و حال، چون در آستانه و بر حاش يتمام جهان آرزوها يبرا يينقص؛ گو يب يداشت؛ عطوفت يناشدن

 .)عاشق نبود ترياما پ. ( داد يرا به مغز او خطور م نهايا سايكالر. مرخص شود

كرد،  يم يو همان طور كه با او اتاق را ط. لطف كرده كه آمده است يليخ ريكرد كه نخست وز يقلب، احساس م مياز صم سا،يكالر

شك و كم ممكن بود ر شيب د،يكه، شا ييادم ها نيا يبس مسرور شده بود، با همه  چارديآنجا بود و ر تريآنجا بود، و پ يسل يوقت

افتاد، غرقه، راست قامت؛ ـ بله،  يبه لرزه م ييكه گو يخود دل تا وقت يلحظه را احساس كرده بود، آن اتساع رگ و پ يِببرند، مست

و گزگز و  افتي يم نديرا؛ آخر، هرچند آن را خوشا نيكردند، ا ياحساس م گرانيبود كه د يزيچ نيگذشته ا زياما از همه چ

 يهمه درخشان م نيخودش، مثال، او را ا نِينازن تريپ(  حاتفتو نيظاهر، ا يصورت ها نيكرد، باز ا يسوزشش را احساس م

مثل  گريشد، اما د يم ريبود كه داشت پ نيعلتش ا ديبودند؛ از او فاصله داشتند، در دلش نبودند؛ و شا يتو خال يي، جورها)داشتيپ

 ينقاش يمطال ي هيرود، حاش يم نيياز پله ها پا ريكرئ نخست وز يتماشا مكردند؛ و ناگهان، همان طور كه  ياش نم يسابق راض

و . بود يواقع نيارضا كننده بود؛ ا نيا. دشمن او لمنِيرا به خاطرش آورد؛ ك لمنيبا دستپوش خز ناگهان ك يسر جوشوآ از دخترك

تا بدزدد و  دبو دهيكه به درون خز يزن زابت؛يگرِ الفاسد؛ آن همه قدرتمند؛ اغفال اكار،يكه چقدر از او نفرت داشت ـ تندخو، ر يوا

داشت نه به  ازيآدم به دشمن ن. او را دوست داشت: از او نفرت داشت! يگفت، چه خزعبالت يم ديشن ياگر م چاردير(  ديااليب

 ديبا). ديآ ياز پله ها باال م ديكه د(  بسنيتروالك و النورگ زهيبردشاو، دوش يديو ل اميليدوست ـ نه به خانم دارنت و كالرا، سر و

 !بود يمانياو در خدمت مه. كردند يم دايخودشان او را پ واستند،خ ياگر م

 .ياش، سر هر يميهم دوست قد نيا

كرده بود،  ديبد تول يسنت جانز وود تابلوها يفرهنگستان در تمام گرياز هر دو عضو د شيرفت، ب يكه م نينازن رمرديطرف پ به

حركت  يچون دامنه  اي. دنديكش ينور غروب نم م يكرد كه در بركه ها يم يگله ها را نقاش شهيهم( » !زيعز يسر هر« گفت، 

 يداد ـ تمام يرا نشان م »بهيشدن غر كينزد« پا و عقب بردن شاخ ها،  كيكردن  ندمحدود بود، با بل ديكش يكه م ييها
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نور غروب استوار بود كه  يدر بركه ها ستادهيا يگاوها يبر گله  ،يغذا خوردن در رستوران، مسابقات اسب دوان ش،يتهايفعال

 ).دنديكش يداشتند نم م

 يسر هر. اما نه. دنديخند يبا هم داشتند م ينستيو هربرت ا يو سر هر تكوميت يليآخر و »د؟يخند يم ديدار يبه چ«  د،ياو پرس از

كه به او داشت؛ با  يعالقه ا يبا همه ( كند  فيتعر يدلو سايكالر يتماشاخانه ها برا يرا از صحنه  شيتوانست داستان ها ينم

اش سربه سر او  يمهمان يدرباره ). ديكرد كه پرتره اش را خواهد كش يم ديدانست و تهد يم كاملاو را در نوع خود  نكهيا

دوست داشت؛ به رغم نزاكت را  ساياما كالر. ادنديمحافل از سر او ز نيگفت كه ا. خواست يخودش را م يدلش برند. گذاشت

 يبه او احترام م ند،يادم بنش يزانو يچ وجه از او خواست رويشد نتوان به ه يكه سبب م ،يدلو سايو پردردسر كالر يكوفت ياشراف

 يشراره  يبا دستان دراز شده به سو د،يسر رس ريپ يلبريو آن اتش سرگردان مرداب، آن نوز شبتاب لرزان، خانم ه. گذاشت

مطمئن كرد كه گاه اگر  ياو را از نكته ا ييگو د،ياز آن سر اتاق آن را شن ي، كه وقت)دوك و بانو يبه ماجرا(  يسر هر يخنده 

 ديبرو برگرد با يب نكهيداد؛ ا يصدا كند آزارش م يفنجان چا كي يشد و دوست نداشت مستخدمه اش را برا يم داريصبح زود ب

 .مرد

 ».كنند ينم فيما تعر يا برار شانيداستان ها« گفت،  سايكالر

با كاله  يكه او را در باغ يبار نيمادرش شده در همان اول هيگفت كه امشب چقدر شب» !زيعز يسايكالر« زد،  اديفر يلبريه خانم

 .رود يبود كه راه م دهيد يخاكستر

 .رفت يم ديه بااما متاسفان! باغ كيمادرش، در حال راه رفتن در . واقعا پر از اشك شد سايچشمان كالر و

 كي يتوانست برا يكه نم( زد  يهاتن كوچولو حرف م ميداد و داشت با ج يدرس م لتنيآنجا بود كه م يرليپروفسرو برا آخر

 يفاصله هم م نياز ا ي، و حت)سرش بخوابد يرو شيكند موها يكار اي ديهم بر آ قهياز پس كروات و جل يحت نيمثل ا يمهمان

افتخارات،  ،يليبا آن همه مدرك تحص. بود يبيموجود غر يرليآخر پروفسرو برا. كنند يتوانست بفهمد كه دارد جر و بحث م

 يچون او مساعد نبود بو م يبيغر ي زهيآم يرا كه برا يكرد، فورا جو يم زيكه او را از قلم به دست ها متما ياستاد يها يكرس

 ياگر مو ؛يبا تشخص پرست ختهيآم تيممعصو ؛يسرد بدون مهربان تيجذاب ؛ييو كمرو ريچشم گ التيتحص ي زهيآم د؛يكش

 يكرد، كه ب يجوانان مشتاق، نوابغ بالقوه، اگاه م ان،يشورش يجوان، او را به وجود جهان مخف كي يها نيخانم، پوت كي يآشفته 
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 انهيم ارزشــ ! ــ هومف ينياز ب يدنيمختصر سر، با دمو با تكان  د؛يلرز ياحترام بود، بر خود م ي ستهيشا يخود جهان يشك برا

بر ) نديتوانست بب يم سايكالر( يرليپروفسور برا. لتنيالتذاذ از م يبرا كيمختصر در ادب كالس يكرد؛ آموزش يرا گوشزد م يرو

 يتفاهم) نديرا داده بود بشو اهشيس يقرمز به پا كرده بود چون جوراب ها يكه جوراب ها( هاتن كوچولو  ميبا ج لتنيسر م

 .حرفشان را قطع كرد. نداشت

 شهيهم)بد بود اريبس يكه شاعر(بود،و هاتن  نيهم وندشانيپ ةحلق.طور نيهاتن گفت كه او هم هم.كه عاشق باخ است گفت

بود كه چقدر  بيعج.داشتند از همه بهتر است يكه به هنر عالقه ا يمقام يبانوان عال انيدر م يكرد كه خانم دلو ياحساس م

خودش  يبرا يچه دم و دستگاه!اما ظاهرش چقدر جذاب بود.خشك بود.شد ينم ياصالً عاطف يقيبر سر موس.است ريسختگ

 يدر اتاق پشت انويدودل بود كه او را بردارد و ببرد پشت پ سايكالر.محترم آنجا نبودند دياسات نيدرست كرده بود،فقط كاش ا

 .نواخت يم يرا عال انويآخر پ.بنشاند

 »!ييچه سر و صدا!يياما چه سر و صدا«:گفت

 .داد،با ظرافت از جمعشان كناره گرفت يپروفسور كه با نزاكت تمام سر تكان م».موفق يمهمان كي ةنشان«

 ».داند يم لتنيم ةرا دربار ايدن يزهايچ ةهم«:گفت سايكالر

كناره  ؛استاديرو انهيم لتن؛استاديآورد؛استاد م يفسور را در مپرو يكه در سرتاسر همستد ادا يي،او»داند؟ يواقعاً م«گفت، هاتن

 .گرفتن با ظرافت

 .بلو يو ننس تنيحرف بزند،لرد گ يبا دو نفر ديگفت كه متأسفانه با سايكالر

 يبودند حرف ستادهيزرد كه ا يپرده ها كيكنار هم نزد. نداشتند يمهمان يكردن سر و صدا شتريدر ب يسهم محسوس چيدو ه نيا

 ينگاه م.داشتند كه بزنند ينم يچندان حرف يطيشرا چيرفتند،با هم؛و در ه يم يگريد يبه جا يبه زود.زدند ينم) محسوس(

زردآلو،اما مرد  ةچون شكوف يمحكم،زن پودرزده با رنگ يليدند،خيرس يبه نظر م زيتم يليخ.بود يكاف نيهم.نيكردند؛هم

 رشيتوانست غافلگ ينم يضربه ا چيه ايتوانست از او عبور كند  ينم يتوپ چيهكه  يچشمان پرندگان،طور ده،بايكش ده،آبيساب

افتخارات خود را .ديلرز ياو م رافسا يدهان اسبان پا كوتاه در انتها.نقطه يرو ق،درستيد،دقيجه يزد،م يضربه م.كند

 ؛تماميو خواهران يخود را داشت؛ مستأجرش؛مادر فيوظا.در زادگاهش سايدر كل ختهيآو يها رقي،بياجداد يها ادماني.داشت
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 تنيلرد گ.نمايها،س كت،عموزادهيكر -ديسر رس يخانم دلو يزدند وقت يهم حرف م نيهم ةبود،و دربار انيروز در مجلس اع

 .جذاب بود اريحركات و رفتارش بس.طور نيبلو هم هم زهيدوش.دوست داشت يليخرا  سايكالر

هنرمندان  نيلباسش را بزرگ تر ،كهيعاشق لردها بود؛عاشق جوان ها بود،و ننس»!ديكه آمد يعالچه  - ديا نيچقدر نازن«:گفت

 دهييخودبه خود از بدنش رو يسبز نيچ ييبود چنان كه گو ستادهيبودند،آنجا ا دهيتدارك د شيگزاف برا يا نهيبا هز سيپار

 .باشد

 ».قصد داشتم رقص هم باشد«گفت، سايكالر

و تاب دادن به بدن،سحرگاه  چيدن،پيزدن،در آغوش كش اديزدند؟فر يم ستيو چرا با.توانستند حرف بزنند يجوان ها نم آخر

بعد همه تن خلجان و  ؛ويچاو دوست داشتن يسگ ها ةو نوازش پوز دنيپا كوتاه؛بوس ياسب ها يشدن؛قند بردن برا داريب

 اريانتقال احساسات در اخت يگذشته،برا زيكه،از همه چ يقدرت،يسيم زبان انگليعظ رياما ذخا.زدن و شنا كردن رجهيزان،شيعرقر

 يقوام م يدر عنفوان جوان.آمد ي،به كار آنها نم)كردند يسن و سال آنها،تمام عصر و شب را با هم جدل م تر،درياو و پ(گذارد يم

 .و كم مالل آور شيد،بي،شاييخوب بودند،اما در تنها تينها يملك و امالكشان ب يآدم ها يبرا.گرفتند

 ».بودم رقص باشد دواريام!فيح چه«گفت،

 .اتاق ها پر از آدم شده بود!ياما چه رقص!لطف كرده اند كه آمده اند يليخ يليخ

 .اش،آمده بود ر،عمهيپ يپر زهيدوش.بلو يو ننس تنيلرد گ -برود ششانياز پ ديهم عمه هلنا با شالش،متأسفانه با نيا

 يدر صندل.آمد يآهسته با عصا از پله ها باال م.داشت شتريهشتاد سال ب.زنده بود يپر زهيدوش:نمرده بود يهلنا پر زهيدوش آخر

كجا  تريپ.شد يراهشان به او ختم م شهيشناختند هم يرا م»هفتاد ةده« ةكه برم ييآدم ها).را داد بشيترت چاردير(دادند  شيجا يا

 شهيش شانيكيفقط (آمد، چشمانش  يم انيبه م الن،كهيس يحت ايآخر حرف هندوستان،.بودند يليخ تاندوس نيرفته بود؟سابق بر ا

 بينا ةدربار زينداشت،توهمات غرورآم يفيخاطرات لط -كرد،نه آدم ها را يشد، تماشا م يم يشد،آب يآهسته پر رنگ م)بود يا

ها بر فراز  يشصت بر دوش غربت ةن و خودش كه در دهكوهستا يتنگه ها د،ويد يها را م دهيارك-السلطنه ها،ژنرال ها،شورش ها

 يكس شتريآور كه هرگز پ رتيح ييگل ها(درآورد  شهيها را از ر دهيآمد تا ارك يفرود م ايشد؛ يحمل م ستادهيتك ا يقله ها

او  ةدرست جلو در خان را يجنگ بمب يكه،مثالً وقت يسر سخت يسيانگل د؛زنيكش يو آنها را با آبرنگ م) بود دهيآنها را ند
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 ترياما پ -شصت را نختل كرد،خلقش تنگ شد ةخودش در هنگام سفر هند در ده ريها و تصو دهيدر ارك قشيانداخت،و غور عم

 .بود نجايا

 ».برمه حرف بزن ةبا عمه هلنا دربار ايب«گفت، سايكالر

 !كلمه هم نتوانسته بود با او حرف بزند كي يكه تمام شب حت يوقت

 .شيعصا دش،باياو را به نزد عمه هلنا برد،با شال سف و»نم،يزن يبعداً حرف م«گفت، اسيكالر

 ».والش تريپ«گفت، سايكالر

 .نداشت ييمعنا چيه شيبرا

كه در  فيح.آمده بود نيهم يبرا.دعوتش كرده بود سايبود؛اما كالر اديخسته كننده بود؛سر و صدا ز.دعوتش كرده بود سايكالر

 شهيهم ساياما كالر.كنند يزندگ القييهم شده بهتر بود كه در  سايبه خاطر سالمت كالر.سايو كالر چاردير-كردند يم يلندن زندگ

 .آمد ياز معاشرت خوشش م

 ».برمه بوده تريپ«:گفت سايكالر

 .اومت كندبرمه گفته بود مق يها دهيارك ةكتاب كوچك او دربار ةدربار نيآنچه چارلز دارو يادآورينتوانست در برابر .آه

 

 .)بروتن صحبت كند يديرفت با ل يم ستيبا سايكالر(

حاال او را .سه نوبت چاپ شد 1870برمه،اما تا قبل از سال  يها دهيارك ةشك حاال فراموش شده،كتابش دربار يگفت كه ب تريپ به

 چيبرود،بدون ه يسوار قياز او دعوت كرده بود به قا سايآورد،آن شب كه كالر اديوالش به  تريو،پ(در بورتن بود.آورد يم اديبه 

 .)گذاشته و رفته بود ييراياو ر در اتاق پذ يكالم

 ».خوش گذشته چارديبه ر يليناهار خ يمهمان«بروتن گفت، يديبه ل سايكالر

 »ت؟حال خودتان چطور اس.سميبنو يكمكم كرد نامه ا.كمك كرد يليواقعاً خ چاردير«بروتن در جواب گفت، يديل

 ».نفرت داشت استمدارانيهمسران س يها يماريبروتن از ب يديل(»!خوب يلياوهريالخ«گفت، سايكالر

 ياز او خوشش م د؛گرچهيبگو سايكه به كالر ديرس يبه ذهنش نم يزيآخر هرگز چ(»!والش تريهم پ نيا«بروتن گفت، يديل
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نه  يبا زن چارديبهتر بود اگر ر ديشا.ساياو و كالر انيم - نبود انشانيم يوجه اشتراك چيداشت؛اما ه ياديخوب ز اتيخصوص.آمد

دولت از دست داده  أتيورود به ه يفرصتش را برا.به او كمك كند شتريب شياندازه جذاب ازدواج كرده بود تا در كارها نيا

زد اما  يبه هم م ياسم و رسم ستيقابل كه با اريكار مطبوع دست داد،آن مرد بس تيو با آن معص»!والش تريهم پ نيا«گفت،.»بود

 !خارق العاده ةسالخورد يبانو.نينازن يپر زهي،و البته، دوش)كرد يم دايپ يبا زن ها گرفتار ميدا(نزده بود

والش را به ناهار دعوت  تريپوش،پ اهيشبح وار،سرتاپا س ينظام ادهيپ ستاد،سربازيا يپر زهيدوش يبروتن كنار صندل يديل

 بيالبته كه آنجا بوده؛مهمان سه نا.و جانوران هندوستان به خاطر نداشت اهانياز گ زيچ چيبدون تك و تعارف،و ه مانه،امايكرد؛صم

 تيوضع -بود يا يكه چه تراژد يبودند؛اما راست ينامتعارف و جالب يآدم ها يهند انينظام ريغاز  يالسلطنه بوده؛به نظرش برخ

 ريداد كه نخست وز ينم يتيگلوله شده در شالش اهم ريپ يپر زهيدوش(گفت يم حاال داشت به او نيهم رينخست وز!هندوستان

 يم يبيتر والش را بداند،كه تازه از قلب ماجرا آمده،و ترتيبروتن دوست داشت نظر پ يدي،و ل)گفته يحاال داشته به او چه م نيهم

سرباز  كياو،كه دختر  ديحماقت،شا نيگرفت، ا يدهد سر سمپسن با او مالقات كند،آخر واقعاً شب ها خواب از چشمانش م

 زشيعز كارانش،دوستاما خانه اش، خدمت.آمد ياز او بر نم يسالخورده بود،چندان كار يزن گريحاال د.د،شرارتيبود،بتواند بگو

از  يكه كمكخالصه اگر  - كردند كه از آنها استفاده كند اگر يهمه آنجا بودند و فقط تاضا م -بود؟ ادشياو را  -براش يليم

 يب( خونش بود ز،دريز،عزيعز نيسرزم نيمردان،ا ةريجز نيزد، اما ا يآخر او هرگز از انگلستان حرف نم.آمد يدستشان بر م

 يبتواند سربازان را در حمله فرمانده ندازد،يب ريبتواند كاله خود بر سر بگذارد و ت ي،و اگر هرگز زن)باشد دهخوان ريآنكه شكسپ

 يبر تپه ا يكپه چمن سبز ايارامد،يب سايكل كيدر  يسپر ريز دهيبر ينيحكم براند و ب انيوحش ةسرسختانه بر گل يكند،با عدالت

 يمحال بود بتواند نامه ا(منطق ةدر قو يكاهل يز،اندكيو،ن تشيجنس ليبازداشته به دل.ودبروتن ب سنتيليكهن از او بسازند،آن زن م

در  يجوشن پوش،شق و رق بودن،تنومند ةبا آن اله وندشيدر ذهنش بود،و از پ يراتورامپ ةشياند شهي،هم)سديبنو مزيتا يبرا

 دنيدر حال در نورد ايخاك تصور كند  نيدر بستر مرگ جدا از ا يتوانست او را حت يكس نم چيكه ه يسلوك را گرفته بود،طور

 -مردگان انيدر م ينبودن حت يسيانگل.در اهتزاز نباشد گريد ،يمعنو يشكل ا،دريتانيكه بر فراز آنها پرچم بر ييها نيسرزم

 !محال است!نه،نه

والش است  تريپ نيا يعني؟)شناخت يكه سابقاً م(بروتن است يديل نيا يعنيد،ياز خود پرس)بود تنيس يكه سابقاً سل(راستر يديل
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 يليماند خ يكه سابقاً كه او در بورتن م يريپ ةعم - خودشان بود يپر زهيقطعاً دوش يكي نيشده است؟ا يخاكستر شيكه موها

اوه !سايو كالر!احضارش كرده بود يپر زهيبود و دوش دهيلخت در راهرو دو هكردك يهرگز فراموش نم.شد يبدعنق م

 .او را گرفت يبازو!سايكالر

 .ستاديكنارشان ا سايكالر

صبر كنند تا  ستيبود كه با نيمقصودش ا».ديصبر كن« ، نگاه كرد و گفت يو سل تريبه پ».ميآ يبعداً م.توانم بمانم ينم اما«گفت،

 .آدم ها بروند نيا ةهم يوقت

 يشك با به خاطر آوردن گذشته داشت م يكه ب ،يدادند،و سل يداشتند با هم دست م تر،كهيو پ ياش،سل يميدوستان قد به

 ».گردم يبر م«كرد و گفت،  د،نگاهيخند

 يبرگ م گاريشده بود؛چشمانش مثل سابق شعله ور نبود،مثل آن وقت ها كه س يخال ميقد ةبنديفر ياز آن غنا شيصدا اما

او را  انيبود،اگر آقا دهيپرس نزيبند انگشت لباس بر تن،و الن اتك كي يحت اورد،بدونيرا ب فشيتا ل ديدو يدر راهرو م د،كهيكش

 د؛يكش يبرگ م گاريشده بود؛در اتاق خوابش س چون شب گرسنه اش ديمرغ از مطبخ دزد. دنديبودند چه؟اما همه او را بخش دهيد

 

اش ــ  يبود؛ سرزندگ شيبه خاطر گرما). پاپا ديجز شا( كردند  يم شياما همه او را ستا. جا گذاشت يگرانبها را در كرج يكتاب

دوستت با باالپوش قرمز كه آن همه « سراغ . برود ادشانيامروز محال بود  نيده تا هم يها رزنيپ. نوشت يكرد، م يم ينقاش

 يپرتغال حرف م ريكه داشت با سف و،ياش ه يميبود، دوست قد نجايكه ا( را  تبرديو وديو ه هكس ن چيك ه.رنديرا بگ» بشاش بود

 يم يسل. د مجازاتش كندداشته باشن يحق را ديگفته است زن ها با نكهيتا بابت ا دهيبوس اتيمتهم كرد كه او را در اتاق دخان) زد

 يرا در وقت دعا وياورد كه به ناچار منصرفش كرده بود تا ه يم اطربه خ سايو كالر. كنند يسر و پا م يب يكه مردها يگفت، كار

بودن و جنجال  زيبه مركز همه چ كشياش، عشق ملودرامات يباك يآمد، با آن جسارتش، ب يرسوا نكند ــ كه از او بر م يخانوادگ

شد؛ به مرگش؛ شهادتش؛ در عوض، كامال خالف  يختم م يا يآن وقت ها باور داشت، قطعا به تراژد ساياه انداختن، كه، كالربه ر

در منچستر  يسندگير يگفتند، مالك كارخانه ها ياش كه م قهيبرگردان  يرو يازدواج كرده بود با گل بزرگ يانتظار، با مرد طاس

 !و پنج پسر داشت. است
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گذشته حرف  يدرباره . دو با هم حرف بزنند نيا نكهيدر چشمش چه اشنا بود ــ ا: زدند يداشتند حرف م. با هم نشستند تريو پ او

آنكه  يكه ب ريپ تكوفيبرا وزفيتر بود؛ باغ؛ درختان؛  يطوالن) چاردير يبا حت سهيدر مقا( مشتركش با آن دو  يگذشته . زدند يم

 ترياز آن باشد؛ پ يبخش ديبا شهيهم يسل. تشك ها يبو ؛ييراياتاق پذ يواريخواند؛ كاغذ د يم برامسداشته باشد،  يخوش يصدا

برود  ديبا. آمد يآقا و خانم بدشاو آنجا بودند كه از انها خوشش نم. رفت ياز نزدشان م ستياما با. از ان باشد يبخش ديبا شهيهم

كرد،  يمخزن آبش تعادل خود را حفظ م يبر لبه  ييايدر يريهمچون ش كه يو نقره ا يدر خاكستر دهيچيپ( بردشاو  يديل شيپ

 يدياما ل... ديبردشاو و بگو يديل شيبرود پ دي، با)مرد موفق كيزن  يدوشس ها، نمونه  يدعوت شدن، برا يكرد برا يپارس م

 .كرد يشدستيبردشاو پ

 ».تو مييايب ميكرد يت نمآن قدر كه جرئ ز،يعز ياز حد گذشت، خانم دلو گريد رمانيتاخ«  گفت،

وسوسه  نيگفت بله؛ نتوانسته بودند در برابر ا ،يو چشمان آب يخاكستر يبا مو د،يرس يمتشخص به نظر م اريكه بس ام،يليسر و و

چرا . برسانند بيخواستند در مجلس عوام به تصو يزد، كه م يحرف م چارديبا ر حهيال يداشت احتماال درباره . مقاومت كنند

كه  يمرد. حاذق يكه بود، پزشك ديرس يكه به نظر م يشد در خود جمع شود؟ همان يسبب م زد، يحرف م چاردياو، كه با ر دنيد

كردند ـ  يبه او مراجعه م يآخر فكرش را بكن كه چه موارد. و كم فرسوده شيقدرتمند، ب اريخود بود، بس يقطعا در راس حرفه 

 ميدشوار تصم تيبه نها يبر سر مسائل ستيبا يم. شوهرها وجنون؛ زن ها  يدر آستانه  ييآدم ها ؛يروز هيدر اعماق س ييآدم ها

 .مرد نيبفهمد كه ماتمزده است؛ نه؛ نه ا اميليخواهد سِ و يكرد كه آدم دلش نم يحال ـ احساس م نيبا ا. كند يريگ

 »چطور است؟ تنيپسرتان در ا« : ديبردشاو پرس يديل از

از خودش ناراحت شده، گفت كه به  شتريپدرش ب. گرفته بود ونينفر شود، چون اُر ازدهيبردشاو گفت كه نتوانسته جزو  يديل

 ».است كه ظاهرا بزرگ شده يخودش هم در واقع پسربچه ا« نظرش چون 

. به پسربچه ها نداشت يشباهت نيكوچك تر... پسربچه ها نبود هيشب. زد يحرف م چاردينگاه كرد كه با ر اميليبه سر و سايكالر

 دهيكش يبزرگ ـ چه نفس راحت ياما خدا. معقول بود تيحق كامال با او بود، به غا. رفته بود با او مشورت كند يهمراه كس يزمان

 يزيدانست چه چ ياما نم. كرد يم هيداشت در اتاق انتظار گر يبود كه موجود بدبخت ادشي! گذاشت ابانيدوباره پا به خ يبود وقت

او خوشش  ياو، از بو ي قهياز سل« با او موافق بود،  چارديفقط ر. ديآ ياست كه او خوشش نم يزيچه چ قايدق ام؛يليدر سر و... است
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آورده  نييرا پا شيصدا اميليبود كه سر و يمورد. زدند يحرف م حهيال نيهم ي هداشتند دربار. قابل بود تياما به نها. »آمد ينم

 نهيزم نيدر ا يبند حهيدر ال ديبا. كرد يم دايپ يگفت ربط يموج انفجار م يريتاخ راتيتاث يبه آنچه درباره . ردك يبود و ذكر م

 .گنجانده شود

مشترك كشاند،  يِرا به پناه زنانگ يآورد، خانم دلو نييرا پا شيصدا) آمد ياز او بدش نم يطفلك ابله ـ كس( بردشاو  يديل

 يدرست وقت« از حد، زمزمه كرد كه چطور،  شيبه كار ب مونشانينام شِيشوهرها و گرا يبرجسته  اتيفيمباهات مشترك به ك

را به  نيداشت هم اميليسر و( جوان  يمرد. بود يزيغم انگ اريبس ي هيتلفن خواستند، قض يشوهرم را پا م،يافتاد يراه م ميداشت

با خود گفت، مرگ وسط ! يبا خود گفت، وا سايكالر» .بوده در ارتش خدمت كرده. خودش را كشته بود) گفت يم يدلو يآقا

 .دهيمن سرك كش يمهمان

اثرِ . آنجا نبود ياما كس. آنجا باشد يكس ديشا. بروتن به آن رفته بود يديبا ل ريكه نخست وز يراهش ادامه داد، به اتاق كوچك به

نشسته بود، او كه صاف و با اقتدار  يكبريبروتن كه به نشانِ توجه  يديها مانده بود، ل يبروتن هنوز بر صندل يديو ل رينخست وز

بود تنها وارد شدن  بيغر يليشد، خ نينقش زم يشكوه مهمان. آنجا نبود يكس. زده اند يهندوستان حرف م يدرباره . نشسته بود

 .با آن سر و لباس به اتاق

او از آن حرف زدند ـ  يو آنها در مهمان. خود را كشته بود يرد جواناو حرف از مرگ زدند؟ م يبردشاوها در مهمان يچه اجازه ا به

اول بدنش  شهيگفتند، هم يبا او م يمقدمه، از حادثه ا يب ،يخودش را كشته بود ـ اما چطور؟ وقت. بردشاوها، از مرگ حرف زدند

به سرعت باال  نيزم. نداخته بودها نييخودش را از پنجره پا. سوخت يشد، تنش م يشعله ور م سشكرد، لبا يآن را تجربه م

گومب گومب  يبعد با صدا. طرف و آن طرف خورده، كبود كرده نيتنش گذشته، از ا انيزنگ زده از م زِينوك ت يها لهيآماده؛ م

او از آن  يكار را كرده بوده؟ و بردشاوها در مهمان نيچرا ا ماا. ديد يم نيآن را چن. ياهيدر مغرش آرام گرفته و بعد خفقان س

 !گفته بودند

انها به . اما آن مرد آن را دور انداخته بود. بود نداختهين يگريد زيانداخته بود، هرگز چ نيسرپِنت ي اچهيدر در يسكه ا يزمان

 تمام روز( آنها ). آمدند يبود؛ مردم هنوز داشتند م تيگشت؛ اتاق ها هنوز پر از جمع يبرم ستيبا( دادند  يخود دامه م يزندگ

ها، مثله  يدر وراج دهيچيپ ،يزيداشت؛ چ تيآنجا بود كه اهم يزيچ. شدند يم ريپ) كرد يفكر م يبه سل تر،يداشت به بورتن، به پ
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. را حفظ كرده بود نيمرد هم. ها فرو افتد يدروغ ها، وراج ،يگذاشت هر روز در تباه يخود او، كه م يشده، محو شده در زندگ

از  زياسرار آم يبه مركز كه به شكل دنيكردند رس يها كه احساس م مارتباط بود؛ آد يبرا يمرگ تالش. بود يمرگ نافرمان

 .وصال در مرگ بود. باخت، آدم تنها بود يشد؛ شور و جذبه رنگ م يم يدور ي هيما يكيمحال است؛ نزد خت،يگر يچنگشان م

آمد در دل گفته  يم نييكه پا دپوشيسف يزده بود؟ زمان رجهيت شاش در دس نهيمرد جوان خودش را كشته بود ـ گنج نيا اما

 ».مردم يسخت خوشبخت م رم،يبم نكيا ستيبا يمن اگر م« بود، 

 يبردشاو رفته بوده، پزشك حاذق اميليدر سر داشته و به نزد سر و ييسوادها نيمرد جوان چن ميفرض كن. شاعران و متفكران اي

وصف  يمودب با زنان، اما قادر به ارتكاب شرارت تيشهوت، به غا اي تيمبهم داشت، بدون جنس يشرارت سايكه هنوز در نظر كالر

را گذاشته  ريبا قدرتش، در او آن تاث ام،يليمرد جوان به نزد او رفته بوده، و سر و نيـ اگر ا يآدم مقهور كردنِ روحِ يعنيـ  ريناپذ

را  يشود؛ زندگ يقابل تحمل م ريغ ي، زندگ)احساس را داشت نيهم نكيهم ا سايكه در واقع كالر( بوده، ممكن نبود گفته باشد 

 ن؟يچون ا يكنند، مردان يتحمل م رقابليغ

 نيگذارند، ا يعجزِ مقهوركننده، كه پدر و مادر در دستان آدم م نيدهشت؛ ا نيا) امروز صبح احساس كرده بود نيهم( هم  بعد

وقت ها  يليحاال، خ يحت. هولناك بود يآن را راه برد؛ در اعماق قلبش ترس نهيبا طمان ديبا ست،يتا به انتها آن را ز ديكه با ،يزندگ

 يِشادمان رد،يدوباره بگ يكنجله شود و كم كم جان يكه او بتواند همچون پرنده ا يخواند، طور ينم مزيآنجا نبود و تا چاردياگر ر

اما آن مرد جوان خودش . حتما تا به حال فنا شده بود ،يزيبر چ يزي، چاز اندازه را غران متصاعد كند، چوب بر چوب بمالد رونيب

 .را كشته بود

 يكيتار نيآنجا، را در ا يزن نجا،يا يشدن مرد ديمجازات او بود كه غرق شدن و ناپد. او ييِآبرو ياو بود ـ ب بتيمص نيا ينحو به

. نبود نيهرگز دربست قابل تحس. كرده بود يكرده بود؛ دله دزد او توطئه. ستديو مجبور باشد آنجا در لباس شبش با ند،يبب قيعم

 .بورتن راه افتاده بود يمهتاب يرو يو زمان. ايقضا يبكسبورو و باق يديل. بود تيموفق يطال

 ينم ريد زيچ چيگذشت؛ ه يآهسته نم ستيآن قدر كه با زيچ چيه. همه خوشبخت نبود نيبود؛ هرگز ا يبود، باورنكردن بيغر

آن،  افتنِي ستن،يز نديكند، غرق كردنِ خود در فرآ يبرابر ياز فتوحانِ جوان دنيدست كش نيتواند با ا يها را كه نم يصندل. دييپا

 يهمه داشتند گپ م يبارها رفته بود، در بورتن وقت. شد يكه روز فرو م يآمد، وقت يبر م ديخورش هك يبا هجومِ ناگهان شعف، وقت
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 يكه خوابش نم يبود وقت دهيبود؛ در لندن آن را د دهيآدم ها آن را د يشانه ها انيسرِ شام از م ايكند؛ زدند، تا به آسمان نگاه 

 .به طرف پنجره رفت. برد

پرده ها را باز كرد؛ نگاه . نستريآسمان بر فراز وست م نيا الق،ييآسمانِ  نياز خود او در آن بود، در ا يزيبود اما چ يابلهانه ا فكر

. و آسمان. رفت كه بخوابد يداشت م! شده بود رهيسالخورده صاف به او خ يدر اتاقِ رو به رو بانو!... زيانگ رتيكه چه ح يوا. كرد

 دهيپر يِـ خاكستر نياما بب. گرداند يبر م يرو ييبايخواهد بود كه به ز رهيت يگرفته خواهد بود، آسمان يآسمان ودگمان كرده ب

داشت در اتاق . بود افتهيحتما باد شدت . داشت يتازگ شيبرا. رفتند يشتابان بر فرازش م زيتنوك  يگسترده  يرنگ، كه ابرها

كرد، به طرف پنجره  يم يرفت، اتاق را ط يطرف و آن طرف م نيسالخورده، كه ا ياو، بانو يتماشا. رفت يبه بستر م ييرو به رو

زدند،  يم اديو فر دنديخند يهنوز داشتند م ييرايكه در اتاق پذ ييبا آدم ها ند؟يتوانست او را بب يم. كرد يآمد، مسحورش م يم

. ساعت زنگ زد. ديحاال پرده را كش. رفت يداشت به بستر م مسالخورده را تماشا كند كه كامال آرا يمسحور كننده بود كه آن بانو

 نيسوخت، با ا ياو نم يسه، دلش برادو،  ك،يساعت،  يسوخت؛ با ضربه ها ياو نم يمرد جوان خودش را كشته بود؛ اما دلش برا

بود،  انيهمه كه در جر نيتكرار كرد، تمام خانه، حاال با ا! سالخورده چراغش را خاموش كرد يبانو! بفرما. بود انيهمه كه در جر

رق اما چه شب خا. برگردد ششانيپ ديبا. ديخورش يمهراس از گرما گريفرو رفت، كلمات به ذهنش خطور كردند، د يكيدر تار

كار را  نيخوشحال بود كه او ا. كه خودش را كشت بود ياوست ـ مرد جوان هيشب يليكرد خ ياحساس م يبه نحو! است يالعاده ا

در هوا محو  يسرب يحلقه ها. نواخت يساعت داشت م. دادند يادامه م يكه آنها به زندگ يدورش انداخته است وقت ؛كرده است

 .كرد و از اتاق كوچك وارد تاالر شد يم دايرا پ تريو پ يسل ستيبا. آمد يجمع م ستيبا. گشت يبر م ستيشدند اما با يم

 شيصدا» راستر يديل« توانست  يهمه سال نم نيبعد از ا. ( نشسته بود يكاناپه با سل يرو» كجاست؟ سايكالر يراست« گفت،  تريپ

 »كجاست؟ سايكجا رفته است؟ كالر يزن حساب«  د،يپرس). كند

كدامشان را مگر از عكس  چيكه ه ياستمدارانيآنجا هستند، س يهم، كه آدم ها مهم تريزد، و از قرار معلوم پ يمحدس  يسل

 چارديحال ر نيبا ا. آنها بود شيپ. زد يبا آنها حرف م د،يرس يبه آنها م ستيبا سايشناختند كه كالر يدر روزنامه ها نم شانيها

 ينكرده، هان؟ خودش كه به ندرت روزنامه م دايپ يتيزد كه موفق يحدس م يسل. شود وبتد اتينتوانسته بود وارد ه يدلو

 يوسط تاجرها ابان،يگفت، در برُ ب ياگر بود م سايداشت، كالر يا يمنزو اريبس ياما خوب ـ زندگ. ديد ينامش را م يگاه. خواند
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 !كرده بود يياو هم كارها. دادند يانجام م يكالم، كار يكه، خالصه  يبزرگ، مردان يبزرگ، كارخانه دارها

 »!من پنج تا پسر دارم« گفت،  تريپ به

را  گريكه همد يبار نيآورد، آخر يبه خاطر م تريپ. زياش ن يخودپسند ؛يمادر ينرما! كرده بود رييخداوندا، چقدر تغ خداونداف

 ييگفته بود برگ ها ،يبانگيبه اد ششيگل كلم ها در مهتاب بود، او با آن گرا انيبودند، در م دهيد

به  ستيراه برده بود با نييكنار آبنما او را باال و پا يبود آن شب هولناك بعد از آن ماجرا دهيچ يمفرغ نا هموار و گل رز چون

 كرده بود يا هيكه چه گر يوا ديرس يشب م مهيقطار ن

كرد  يرا باز و بسته م ييآمد چاقو يم جانيبه ه يوقت شهيهم يبيج يباز كردن چاقو يميبا خودش گفت همان عادت قد يسل

 يدلو چارديمضحك بر سر ر يبود و سر ناهار آن ماجرا سايكه دلباخته كالر يوالش وقت تريبودند او و پ يميبا هم صم يليخ يليخ

در واقع از  از كوره در رفته بود و سايصدا نكند كالر كميرا و چارديصدا كرده بود خوب چرا ر كميرا و چارديآمده بود او ر شيپ

والش به هندوستان رفته  تريدر ده سال گذشته و پ ديجز شش هفت دفعه شا سايبودند او و كالر دهيرا ند گريآن زمان هرگز همد

توانست از او  ينه و نم ايكه بچه دار هم شده بود  دانست يكرده است و نم يبود كه ازدواج نافرجام دهيمبهم شن يبود و خبر

به او احساس  يواقع يكرد مهربان تر شده و محبت يبود اما احساس م دهيو كم چروك شيبود ظاهرش ببپرسد آخر عوض شده 

 سديخواست كه بنو يم وبه او داده بود داشت  تريبرونته را كه پ يلياو مرتبط بود و هنوز آن كتاب كوچك ام يكرد آخر با جوان يم

 سديخواست بنو ينه آن روزها م

 به خاطر داشت باز كرد تريكه پ يبه همان شكل شيزانوها يرا رو لشيو دستش دست محكم و شك ينوشته ا يزيچ دياو پرس از

 ديخند يكلمه و سل كياز  غيوالش گفت در تريپ

 تريزده بود پ خهيبه  اياش دو گل كامل يراستر كه بود روز عروس نياما ا تنيس يداشت سل يجالب تيجذاب بود هنوز شخص هنوز

خنده  كيبا شل يسل نيا هيشب يزيگلخانه چ لومترهاينوشته بود هزار تا خدمتكار ك سايدانست كالر يا درباره او مر نيفقط هم

بدون آن آخر شوهرش  اياست  اتيآمد كه با كسر مال ينم ادشياست بله ده هزار درآمد در سال دارم  نطورياذعان كرد كه هم

 كرد يم شيكارها را برا نيا ديآ يگفت كه حتما از او خوشت م يبا او آشنا بشو ديگفت كه با

آنتوانت به جد بزرگش داده بود  يانگشتر مادربزرگش را كه مار ديايبه بورتن ب نكهيا يآن وقت ها آه در بساط نداشت برا يسل و
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 گرو گذاشته بود

بزرگش داده بود آن روزها آه در بساط  يه جدآنتوانت ب يكه مار ياقوتيبود هنوز آن را داشت انگشتر  ادشي يبله سل اوه

مهم بود معتقد بود كه با آن احساس  يليخ شيبود اما رفتن به بورتن برا يوحشتناك بتيمص شهينداشت و رفتن به بورتن هم

مال گذشته بود  نهايكرد اما حاال همه ا يرفتن به بورتن سالمت روانش را حفظ م اشد ب يكه در خانه خودشان دچارش م يبدبخت

 يزندگ يعنيگفت  يمطمن بوده كه مرده است و سل يپر زهيمرده بود و دوش يپر يتمام شده و آقا گريگفت كه همه اش د

 بود آنجا كنار پرده ها با لباس قرمز زابتيمطمن به خود ال اريبس افهيخوش ق اريدارند و آن زن جوان بس يخوب ييزناشو

بود  يم القييكه چقدر بهتر بود در  ياست مثل رودخانه است مثل سنبل است وا داريثل درخت سپگفت م يبا خود م تكوميت يليو(

والش گفت سر  تريپ)نداشت  يديزوزه سگش را بشنود ترد يتوانست صدا يم زابتيخواست ال يكرد كه دلش م يرا م يو كار

 سايگفت اوه كالر ينرفته است سل سايبه كالر يسوزن

را سرتا پا  سايبود با هم دوست بودند آشنا نه دوست و هنوز هم كالر ونيمد يليخ سايداشت او به كالر ياحساس نيچن قايدق يسل

بورتن  اديتوتون او را به  اهيامروز هم گ نيرود تا هم يطرف و آن طرف م نيكه با دستان پر از گل در خانه ا ديد يپوش م ديسف

 داشت تيبود كه كم داشت جذاب يكم داشت چ يزيچ -  ديفهم يرام نيا ترياما پ - انداخت  يم

داشت فاصله  تياهم ابيغ - يواقع ياست دوست يميقد يدوست تريكرد كه پ يو احساس م(  يخارق العاده داشت اما راست يتيجذاب

 يفهمد آخر آدمها ب يكرد كه او م يحال احساس م نياما پاره كرده بود با ا سدينامه بنو شيداشت بارها خواسته بود برا تياهم

) گرفته بود  ونيرفته بود كه اور شيپسرها دنيبه د تنيشده بود همان روز بعد از ظهر به ا ريپ وفهمند ا يگفته شود م يزيآنكه چ

داد  يم تيكه فقط به سگ اهم يازدواج كند اهل شكار مرد يدلو چارديبا ر -كار را بكند  نيتوانسته بود ا سايچطور كالر يراست

 دستش را تكان داد نهايا مداد و بعدش ه ياسطبل م يشد بو يوارد اتاق م يا وقتواقع

گذشت جز عزت نفس و  يم زيهمه چ يگذشت كودن چاق كور نگاهش از رو يم دشيسف قهيبود سالنه سالنه با جل تبرديو ويه

 يراحت

 زيبرانگ نيتحس يويبود ه ويه نيپس ا- جراتش را نداشت  يبشناسد و واقعا هم سل ديگفت ما را نبا يسل

 كند يچه كار م يراست ديپرس تريپ از
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هنوز زبان تندش را  تريپ كنديم يسرشمار نرزيها را دركاخ و يبطر ايزند  يشاه را واكس م يها نيگفت كه پوت شيبرا تريپ

 ويآن بوسه چه بود بوسه ه هيروراست باشد قض ديبا يگفت اما سل تريداشت پ

 نياز ا ويگفته بود ه سايرفته بود كالر سايبه نزد كالر كراستيبر افروخته  اتيشب در اتاق دخان كيداد كه لبش را  نانياو اطم به

هم  نيو ا -بود  دهيبودند كه به عمرش د ييجوراب ها نيباتريبال استثنا ز ويه يجوراب ها زيبرانگ نيتحس يويكند ه يكارها نم

 بچه داشت يچ هنقص بچ ياز لباس شبش ب

 ينه پسر نه دختر نه زن سل چيدارند بجز خودش او شكر خدا ه تنياتاق شش پسر در ا نيآدم ها در ا نيبه او گفت همه ا تريپ

جهات كار احمقانه  يليگفت اما از خ تريپ ديرس يبه نظر او از همه آنها جوان تر به نظر م ستيمهم ن شيگفت خوب ظاهرا كه برا

 ياز خود م يگذشت اما سل يبه ما خوش م يليبوده اما گفت با هم خ ياحمق به تمام معن كي تطور ازدواج كردن گف نيبود ا يا

حال اصال خبر ندارد كه بر او چه  نيشناسد و با ا ياست كه او را م بيچه عج نكهيو ا ستيچطور ممكن است منظورش چ ديپرس

هرچند ( رنج آور است  شيگذشته حتما برا زيآخر از همه چ اديبه احتمال ز زند يحرف را از سر غرور م نيا ايگذشته است و آ

 ييندارد جا ياز خانه ا نكهيسن و سال از ا نيحتما در ا)  ستين ياست اصال آدم معمول يا دهيخودش پد ياست برا يبيآدم عج

بماند و  ششانيدوست دارد پ يليماند خ يبته كه مبماند ال ششانيهفته ها و هفته ها پ ديكند اما با يم ييندارد كه برود احساس تنها

(  سايبودند بارها از آنها دعوت كرده بودند كالر امدهيبار هم ن كيها  يسالها دلو نيبود كه خودش را بر مال كرد تمام ا يطور نيا

اعتراف كند تشخص  ديبا -در ته دل تشخص پرست است  سايكالر نكهيا يگفت برا يآمد سل ينم)  گريد ساستيكه خوب كالر

تر از خودش ازدواج كرده چون  نييكرد كه او با پا يگمان م سايانداخت كالر يفاصله م انشانيم نينداشت كه هم يپرست شك

(  يكه داشتند خودش به دست آورده بود در بچگ يبوده هر پن يمعدنچ كيپسر  -كرد  يم يبابت افتخار نيو از ا -شوهرش 

 بود ردهدوش حمل ك يبزرگ رو ياه سهيك)  ديلرز يم شيصدا

تر از خودش  نييكردند او با پا يمردم گمان م يپسر معدنچ يمتوال يطور ادامه خواهد داد ساعت ها نياحساس كرد هم تريپ( 

كه هرگز  ابيكم  اريبس اريبس يها درخت يها ختم اسيها  يسيادر اهانيگ -هم بود  گريد زيچ كيازدواج كرده پنج پسرش و 

باغچه  ديپر از آنها داشت واقعا چند ييمنچستر باغچه ها كيدر حومه نزد يكمك باغبان بهكنند اما او  يرشد نم زيشمال كانال سو

 )بود  ياز مادرانگ يفرار كرده بود از بس كه عار نهاياز همه ا سايخوب كالر
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 شد يم ريود داشت دهمه وقت كجا رفته ب نيجهات ا يليتشخص پرست بود بله از خ واقعا

 ابانيو در خ(  دمشيد يدوباره م ستيبا ميايتوانم ن يدارد احساس كردم كه نم يمهمان سايكالر دميشن يحال وقت نيگفت با ا يسل

 ستيك نيا نميبدون دعوت راه افتادم آمدم زمزمه كرد اما بگو بب نيهم يبرا) بغل  نياقامت دارم در واقع هم ايكتوريو

 يآدم ها م يگذرد وقت يكرد هرچه از شب م يشد و زمزمه م يم ريد يليگشت آخر داشت خ يبود كه به دنبال در م يلبريه خانم

 يدانند كه دورتا دورشان را باغ يم ايآ ديمنظره ها پرس نيباتريآرام و ز يكند كنج و پستوها يم دايرا پ يميروند آدم دوستان قد

گفته بود فقط چند تا  يدلو سايو آسمان كالر زيشگفت انگ ينوران يها اچهيها و درختان و در غسحر شده احاطه كرده است چرا

دانست كه دوستان اند  يدانست اما م يجادوگر بود آنجا پارك بود و نام آنها را نم ساياست اما كالر يشمعدان حبابدار در باغ پشت

توانست راهش را  ينامنتظر كه نم يآن قدر در داشت آن قدر جاها نجاآاما  نيبهتر شهيكالم هم يب يينام ترانه ها يب يدوستان

 كند دايپ

به  تريبود پ ستادهيصحبت كند كنار پرده ا نكهيا يكه بود آن خانم كه تمام شب ب يكي نيخودمان اما ا يلبريگفت خانم ه تريپ

 ديبر يم ريبزرگ كنار پنجره لباس ز زيها سر مبه بورتن دارد مطمنا همو بود كه آن روز يدانست ربط يشناخت م يچهره او را م

 بود نياسمش هم دسنيويد

واقعا بر  سايكالر ريفق يليبود خ يزيچ يگرفت عمو زاده ا يسخت م يليواقعا بر او خ سايهندرسن است كالر يگفت اوه ال يسل

 گرفت يسخت م يليآدم ها خ

 اش با هجوم  يبا همان حالت عاطف يو كم سل شيگفت بله ب تريپ

اش را داشت تا  هيكرد ، بس كه ما يوحشت م يحال حاال كم نيدوستش داشت ، با ا يليخ نيسابقا بابت هم تريكه پ ياقياشت

 ينادرس است ، و چطور بعض تيفيچه ك نيكه ا ديو ادم فهم! با دوستانش چقدر با گذشت بود  سايگفت كه كالو–شود  ياحساسات

جوان . داده  يرا در صدر قرار م يدوست نيكند ، او ا ياش را مرور م يخوشبخت يها هي، كه ادم ما مسيروز كر اياوقات شب ها 

. هم بود  ياحساسات. بپندارد  يممكن بود او را احساسات تريپ. بود  نيهم هيقض. صاف داشت  يدل سايكالر. بود  نيهم هيقض. بودند 

به خرج  يركيز. كه ادم دارد  ياحساس –است  نيدارد هم نكه ارزش گفت يزيكرد تنها چ يبود كه گمان م دهيرس يياخر به جا

 . اورديكند بر زبان ب يصاف و ساده انچه را احساس م ديادم با. دادن ابلهانه است 
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 .دارم  يدانم چه احساس ياما من نم: والش گفت  تريپ

. دانست  يم يسل. خواست  يرا با تمام وجود م نيامد با انها حرف بزند ؟ او هم ينم سايچرا كالر.  تريدر دل گفت ، طفلك پ يسل

 .رفته  يور م شيكرده ، و با چاقو يفكر م ساينمام مدت داشته فقط به كالر

خراب كرده  نياش را هم يگفت كه زندگ. ساده نبوده اند  سايروابطش با كالر. او ساده نبوده است  يبرا يگفت كه زندگ تريپ

و . تواند دوبار عاشق شود  يگفت كه ادم نم. )  ديرا نگو ني، احمقانه بود كه ا تنيس ياو و سل –بود  انشانيكه م يبا ان انس. ( ست ا

ان  –بپندارد  ياو را احساسات ترياما ممكن بود پ(باز بهتر است ادم عاشق شده باشد  نهايا ي؟ با همه  ديتوانست بگو يچه م يسل

و  ديايدوست دارد كه ب يليخ. كامال درست است : گفت  تريپ. بماند  ششانيمنچستر پ ديايب ديبا. )بود  يزيت يليروزها ادم خه

 .كه در لندن دارد انجام داد  ار يكار نكهيبماند ، بالفاصله بعد از ا ششانيپ

 .نداشت  يديترد يسل. نداده است  تيداد اهم يم تيان اندازه كه به او اهم چارديهرگز به ر سايكالر و

مثل . انجا ته اتاق بود  – نيمرد نازن. ) بود  يرو ادهيز گريد نيا... زد  يحرف را م نيا ستينبا يسل! (نه ، نه ، نه : گفت  تريپ

 يمهم به نظر م يليكه خ يزند ، ان مرد يدارد حرف م يبا ك:  ديپرس يسل.  نينازن زيعز چاردي، داد سخن داده بود ، ر شهيهم

. دانست  ينم ترياما پ. داشت كه بداند ادم ها كه اند  يريناپذ يريس يكرد ، كنجكاو يم ياز تمدن زندگ وررسد ؟ ان طور كه او د

 يب–است  نيبه نظر او بهتر چارديهمه شان ر نيگفت كه ب. است  يزيچ يري،احتماال وز امدهيطرف خوشش ن ي افهيگفت كه از ق

 .است  نشانيغرض تر

 تيخودش به نها0با هم خوشبخت اند ؟  يراست ديپرس يسل.  يكرده ؟ به گمانش خدمات عموم يچه كار يراست:  ديپرس يسل

،  ديكند ، مثل معمول ، پرس يم يريگ جهيطور نت نيداند ، فقط هم يدرباره اشن نم زيچ چياخر ، اذعان كرد كه ه. ) خوشبخت بود 

 شنامهي؟ نما ميستين يما زندان يهمه  يعنيتواند بداند ؟  يكند چه م يم يروز با انها زندگ هركه  ييادم ها يدرباره  ياخر ادم حت

ادم  –است  نيهم هم يو احساس كرده بود زندگ ديكش يسلولش خط م اريدو يكه رو يمرد يخوانده بود درباره  يمعركه ا ي

 شيرفت و از گل ها ياغلب به باغچه اش م) دشوار بود  يليخرابطه با ادم ها _ ياز روابط انسان دينوم. كشد  يخط م واريد يرو

گفت كه ادم ها  يم رتيپ. امد  ياز گل كلم خوشش نم ترياما نه ، پ. دادند  يگرفت كه مردان و زنان هرگز به او نم يرا م يارامش

در  سايچقدر با كالر.  نديبايز واقعاكرد ، گفت ، جوانها  يم يكه عرض اتاق را ط زابتيچشم دوخته به ال ،يسل. دهد  يم حيرا ترج
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. ، هنوز نه  يلياذعان كرد كه نه خ تريپ. كرد  يشد ؟ لب از لب باز نم يم رشيدستگ يزياز او چ تريپ! كرد  يسن فرق م نيهم

.  ميدان يم زيگفت ما همه چ.  ميدان ينم چيقبول نداشت كه ما ه ترياما پ. بركه  كيكنار  يگفت مثل گل سوسن است ، سوسن يسل

)  ديايزودتر ن سايبرود ، اگر كالر ديواقعا با(  نديا يدوتا كه دارند م نيدوتا ، ا نياما ا: لب گفت  ريز يسل. دانست  يدست كم او م

توانست  يچه م نهايمثل ا ييادم رهجع به ادم ها... زد  يحرف م چارديكه با ر يمرد به ظاهر مهم و زنش با ظاهر نسبتا معمول نيا

 ؟ بداند

 .اشغالند  يادهايكه ش: كرد ، گفت  يكه به انها م يسرسر ي، نگاه تريپ

 .ره به خنده انداخت  يسل

زنش هم نگاه كرد . تابلو را نگاه كرد تا نام گراووساز را بداند  يگوشه . نگاه كند  ييتا به تابلو ستاديبردشاو دم در ا اميليسر و اما

 .داشت  به هنر عالقه يليبردشاو خ اميليسر و. 

گفت  يسل(، پنجاه و دو ساله  ديبگو قيشده ، دق ريحاال كه پ. قرار است كه ادم ها را بشناسد  يادم جوان است ، ب يگفت ، وقت تريپ

تواند تماشا كند  يحاال كه پخته شده م: گفت  تريپ. )ساله است  ستيب يكه پنجاه و پنج سالش است ، جسما ، اما دلش دل دخترها

 قيخودش هم هر سال عم. گفت ، نه ، حق با توست  يسل. گفت ، توان احساس كردن را هم از دست نداده  ،تواند درك كند  ي، م

بنا به –بابتش خوشحال باشد  ديوشد ، اما ادم با يهم م دي، متاسفانه ، تشد ديگفت كه شا تريپ. كرد  يتر ، پر شور تر احساس م

خواست  يدلش م. او حرف بزند  يدرباره  يخواست با سل يدلش م.  تانبود در هندوس يسك. شد  يم دياو مدام تشد ي هيتجز

قبل از  ديبا – نديايهمه شان به منچستر ب ديگفت كه با يسل. كوچك دارد  يدو تا بچه . گفت كه شوهر دارد . او را بشناسد  يسل

 .بروند به او قول بدهد  نكهيا

 يرا كه تماشا م زابتي، ال يسل. هنوز نه . كند  ي،احساس نم ميكن يرا كه ما احساس م ييزهاي، نصف چ زابتيهم ال نيگفت ، ا تريپ

 يبه طرف پدرش م زابتيرفتن ال ياز نحوه . هم اند  يدلبسته  يليرفت ، گفت اما معلوم است كه خ يكرد كه به نزد پدرش م

 .را احساس كند  نيتوانست ا

؟ و  ستيك بايكرد و با خودش گفته بود ف ان دختر ز يزد ، نگاهش م يبود با بردشاوها حرف م ستادهيا يپدرش ، وقت اخر

با  يوقت زابتيال! شده بود  باياش ز يصورت راهنيخودش است ، او را نشناخته بود ، بس كه در پ زباتيناگهان متوجه شده بود كه ال
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، حاال  ستادنديبه نزدش رفت و با هم ا نيهم يبرا. كند  ياهش مبود كه پدرش دارد نگ ردهزد احساس ك يحرف م تكوميت يليو

شدند ، با  يتر م يتر و خال يكردند ، و اتاق ها كه خال يرفتند نگاه م يبود ، و به ادم ها كه م دهيبه اخر رس بايتقر يكه مهمان

كس با او حرف نزده  چيهر چند ه. رفت  ياخر همه ، داشت م بايقرهندرسن ، ت يال يحت. پراكنده بودند  نيزم يكه رو ييزهايچ

و كم خوشحال بودند كه تمام  شيب زابتيو ال چارديو ر. كند  فيتعر تياد ي، تا برا نديرا بب زيخواسته همه چ يبود ، اما دلش م

گفت كه به .  رديبگ ، اما نتوانست جلو خود را اورديرا به زبان ب نيو اصال هم قصد نداشت ا.  ديبال يبه دخترش م چارديشده ، اما ر

اما . را واقعا خوشحال كرد  زابتيحرفش ال!؟ و دختر خودش بود  ستيك بايبود ، ان دختر ز دهياو نگاه كرده بود و از خود پرس

 . ديكش ياش داشت زوزه م چارهيسگ ب

 . ميبگو ريشب به خ. بروم با او صحبت كنم  ديبا. حق با توست . كرده  رشرفتيپ چاردير: گفت  يسل

 با دل ؟ اسيدارد ، در ق يتيشد ، گفت ، عقل چه اهم يراستر ، بلند كه م يديل

كه مرا  ستيچ نيوجد از كجاست ؟ ا ني؟ ا ستيوحشت چ ني، ا دياز خود پرس. نشست  ياما لحظه ا.  ميا يمن هم م: گفت  تريپ

 كند ؟ ياز اندازه م رونيب يجانيه زيلبر

 . ستيكالر:  گفت

 ..او امده بود  اخر
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