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 1 فصل

 

تنها فرزند )) سيآتناهول رويه((  يلب گفته بود چقدر در زندگ ريمنطقه ز نيكفب رزنيكه پ يكه چند كلمه ا ستين مشخص

. شد يمربوط به آن م زانياو تا چه م اتيو نظر تيشخص نكهيگذاشت و ا رين ماسوجوست تأثاز بستو)) سيهول يبازكل(( 

 .ستيمعلوم ن

از طرفداران و )) سيهول نيكرا تيهار((چرا كه مادرش . نبود ريتأث ياو ب تيشخص يريوراثت هم در شكل گ "مطمئنا

 .عام المنفعه بود يو كار ها هيريموسسات خ يجد انيحام

. او آگاه بود اتيخصوص نياز ا "قايافتاد دق تيهار يو چشمان آب ليمنتظره در دام چهره اص ريغ "كامال يركلكه با يزمان

مدعا كه  نيبر اثبات ا يليدانسته و دل فيجنس لط يزنانه و شفقت و دلسوز عتياز طب يگرچه در آن زمان آن را نشانه ا

 .بود افتهين ستين يهارلت فقط ظاهر ييبايز

هنوز ماه عسلشان . باشد كيبا او شر ريخ يدر كارها اقشينداشت انتظار همسرش از او بود كه در اشت يآگاه از آن آنچه

، بلكه آن را  ستين يمتعدد اعانه راض يستهايكه عروسش نه تنها از اضافه شدن نامش به ل ديد يتمام نشده بود كه بازكل

خواستن اصالحات ،  يبرا يعدالت يدمت كرده و در اعتراض به بخ هيريخ لفدر موسسات مخت "داند كه عمال يخود م فهيوظ

 .دي، مبارزه نما يبچه ها ، فحشا و بردگ دنيچون شراب به كار كش يمفائد هيبر عل "دايرساله ها نوشته و پخش كند و شد

را اصالح  ايواست دنخ ي، و هرگز نم يراحت طلب و صلحجو بود ، و عالقه مند به اسب ، شطرنج ، آثار باستان يمرد يباركل

 يهر فرد فكور "عتايطب. رديگ يسخت م ياديز تيپنداشت كه هار يم ديرا حل و فصل نما گانشيكرده و مشكالت همسا

و  يضرور ريغ اريبس تيهار يهم خواهد بود، اما برا شهياست و هم يتعدال يپر از خشونت و ظلم و ب ايقبول داشت كه دن

 دنياز شن يدر واقع باركل. بكوشد يموضوعات نيدر حل و فصل چن "گرفته و شخصا يرا جدزنانه بود كه آنقدر مسئله  ريغ

را به ))  ليه سيهول((پهناور  يكه هكتار ها يوارث ديشاد شد چرا كه گمان كرد عالوه بر تول اريهمسرش بس يخبر حاملگ
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 .شود يتر م يآرامتر و خانوادگبه مراتب  يياتاق نوزاد و كار ها نييصرف تز تيهار يانرژِ گريبرد د يارث م

 يپسر ها. دارد  ازيبه آن ن تياست كه هار يزيهمان چ "قايخانواده بزرگ وسالم دق كيگفت كه  يبا خود م يباركل

و سرزنده كه مادرشان را در  بايز يو پرورش رمه عالقه مند باشد و دختران وناني ريو باهوش كه مثل خودش به اثاط پيخوشت

به  "عايروزنامه مچاله شده و احساسات سر كياز  يچند سطر. نرفت شيپ لشك نيوجه بد چيد اما امور به هخانه مشغول كنن

 .داد انيهم پا تيخود هار يبلكه به زندگ ايرو نيجوش آمده همسرش نه تنها به ا

 يهم مدرسه ااز دوستان  يكياز طرف  بايز يجقجقه تقرها كيو  يشال بافتن كيشامل  يسرنوشت به شكل بسته ا دست

شده بود  يكه جقجقه در آن بسته بند يظاهر شد و روزنامه ا. ازدواج كرده بود)) نايجورح((اهل  يكه با مزرعه دار تيهار

 .نوزاد بدان افتاد اهبود كه متأسفانه نگاه مادر چشم به ر يمطلب يحاو

تا شش  مهيسال ن كيماهر، بچه ها از  ييتشوساله و خوش اخالق ، آشپز و رخ هيو  ستيو چهار فرزند ، زن ب اهيس يزن(( 

 ....))شوند يفروخته م دار،يخر ليبا هم ، مطابق م ايساله، به طور جداگانه 

در انتظار  زيو ن يكه مخالف برده دار تيهار ياما برا. مشابه بود ياعالمه ها يشمار ياز تعداد ب يتنها نمونه ا يآگه نيا

 يفروخته م داريخر ليباهم ، مطابق م ايبه طور جداگانه ((....بر صورتش بود، يلين سجمله آخر چو ينوزادشان بود، سنگدل

 ....))شوند 

خودش  يكنند؟بچه ها يرا كه از او جدا نم شيبچه ها "مطمئنا يول:(كنان گفت هيگرفته ، گر ييو با صدا ديرنگش پر ناگهان

 يمتوقفش نم يمن ، چرا كس ياوه خدا...! متوقف شود دياب! وحشتناك است.! كنند شرم آور است يكار نيرا؟حق ندارند چن

 )كند؟

طرفدار  يسازمانها يدر مورد تمام ييبود، و شروع به بدگو زيحشره نفرت انگ ييمچاله شده روزنامه را رها نمود گو ورق

خت و در اثر سوختن اندا يو با خشونت در آتش بخار ديشال و جقجقه و روزنامه را قاپ تيكرد و عاقبت با عصبان يبردهدار

بسرعت به سمت  يباركل نكهيرغم ا يپارچه نازك ناگهان آتش گرفت و عل فتادا تيگشاد لباس هار نيبه آست يكاغذ شعله ا

زودرس  مانيبعد موجب زا ميروز و ن كيواقعه ،  نيدرد و شوك ا يسوختگ يو با دست آتش را خاموش نمود ول دياو پر

 .شد تيدخترشان و مرگ خود هار
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 ييزناشو يسال داشت و تجربه اندكش از زندگ هيو يس تيهنگام ازدواج با هار. ازدواج نكرد  "هرگز مجددا يباركل

 . دينما زيمتقاعدش نمود كه از ازدواج مجدد پره

و سالم خودش  تيخانواده پر جمع انيرا در م يمادر يبچه ب نكهيدر مورد ا يسخاوتمندانه خواهرش لوس شنهاديبا رد پ او

 غياحساسات پدرانه اش نسبت به نوزاد ج ليبه دل يجول شنهاديرد پ ياصل ليخانواده اش را شوكه كرد گرچه دل. زرگ كند ب

 نهيبوده و در زم هيريهم معتاد به انجام امور خ يخاطر بود كه لوس نيبه ا هدر گهواره نبود بلك دهيخواب يقنداق يغويج

 .كرد يكار م يمذهب يها ونريسسيم

 هيريامور خ يفعال و پر سروصدا يكند و خانم يرويعنوان قصد نداشت بگذارد كه دخترش از مادرش پ چيبه ه يباركل

در  ماريب يدوست ادتيخطابه و اگر چند سال بعد ناچار به ع يزن در خانه بود نه پشت سكوها كي ياز نقته نظر او جا.شود

اش كمك  هيريحراج خ نيقول داده بود در آخر يخواهرش لوسبه )) ينموريب(( كه پرستار دخترش خانم  يهمان بعدازظهر

شد مطنئن  يشد گر چه چندان هم نم يبود دچار م ليكه پدرش ما يبه همان سرنوشت "الزاما روانايه "شد احتماال يكند نم

از )) سونيج يديب((  همالقات محترمان يراه را برا سيهول يآقا يموقت بتيبود اما غ نيكرا تيبود چون باالخره دختر هار

 .كه هرگز با حضور ارباب خانه امكان نداشت يكار. هموار كرد ليه سيهول

بود كه به جرم  رلندياز تابرون ا ري، فالگ يكلوب يديپسر افرا شيدختر هفتم نيهمچن نيهمچن سونيج دهيشود كه ب يم گفته

قبول داشتند كه خانم  زين آن را باور داشتند و ندر بوستو ياديافراد ز رايداشت ز قتيحق ديسوزانده شده بود، شا يجادوگر

 .بود ليه سيافراد خانم كب اشتر هوا نياز ا يكيو . كند يم ييشگويرا پ ندهيداشته و آ يحس ششم قو ريجنسون پ

 كياو مساعد است او مشغول گرفتن فالش در مقابل دادن  داريد يبرا تيفرستاده بود كه وضع غاميپ شگويپ يكب برا خانم

 .ديبود كه دختر شش ساله اربابش به درون آشپزخانه خز ينيچ يكت ته شمع و دو اونس چاپا

 يبود و از گل دوز رونيهم ب شيپاپا. آمد  يهم نم گريساعت د كيپرستارش تا  يبود ول يدر اتاقش م ديبا رويه قاعدتا

دلش  يد وچون عادت داشت هر كارهم حوصله اش سر رفته بو ديداده بود كه مشغولش نما يوريكه خانم پ يمسخره ا

 .آمده بود  نييپا يوآبنبات به طبقه  ينيريشگرفتن  يرا كنار گذاشت و برا يخواست انجام دهد گلدوز

از دره  ياز آشپز خانه بشنود نور ييتوانست صداها يم رويه يبود ول كيچراغ ها را روشن نكرده بودند و سرسرا تار هنوز
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 مهيدر ن هيوبا نوك پا به آن سمت رفت و بدن كوچكش را از ال يپس به آرام ديتاب يش شده مسنگ فر يباز به راه رو مهين

آن جا نشسته  يميبلند و قد يكه با كاله يا بهيو غر ريپ يعجوزه  دنيو از د ستاديبزرگ ا يقفصه  ي هيباز گذراند ودر سا

به خارج از  ييسپه جرده و سفر ها يمردان ينتظره م رهيغ يلب از مال قات ها ريداشت به خانم كب ز رزنيبود خشكش زد پ

 .داد  ينبود خبر م يخوب يكه نشانه  ييبايكشور واز زن ز

خوب .... پر رو برسه  يدختره  نياست اگر دستم به ا يلزيت سيحتما آل: آمد گفت  يدر نم جانيكب كه نفسش از ه خانم

 . يگفت يم

 :و گفت  زد يدست گوشت آلودش را كنار سونيج يديب يول

 .و ته شمعا متشكرم ييواسه چا ستين يزيچ گريد

 .ينداد چكدومشونويدونم پول ه ياز اربابت تشكر كنم چون م يستيچه البد با گر

 يديب ديشا يول ديشده بود او را ند رزنيپ يوخانم كب هم كه با عالقه مجذوب حرف ها اوردهيدر ن ييصدا چيه رويه

 :گفت رويكه پشتش به در بود ناگهان بر گشت وبه ه نيرغم ا يبود چون علجادو گر  كي يواقعا نوه  سونيج

 بچه ؟ يخوا يم يچ

 .يهم دار يابيكم  يچه خشكل يچه دختر بزرگ يوا يكنه وا تينگاه هي رهيپ يديجا بزار ب نيا ايب

 يدختر بچه  ديدرآ يكيتاراز  رويو كج شده اش اشاره كرد كه ه دهيسر داد وبا انگشتان چرو ك يفتوت قه قه ا رزنيپ بعد

از  يرنگ سر كش كه به طور نا مرتب يبلوط يوان سويبند با گ شيو پ دهيچروك يشلوار ريكوچك در لباس مخمل قرمز وز

 ستاديزده بود مقابلش ا رونيروبنده اش ب يروسر

 :ديبا عالقه پرس رويه

 ....؟يزنيحرف م يبه چ ؟راجعيهست يك تو

 ديبه اتاقتون، شما اصال حق ندار ديبرگرد يكه به شما مربوط باشه خانم، فور ستين يزيچ«  :گفت يكب با اوقات تلخ خانم

 ».نييپا ديآ يوگرنه االن پرستارتون هم به دنبالتون م ديبر. نييپا دييايب يواشكي

 د؟يكن ياتاقم هم نبرده، شما چه كار م. يبسته برده خونه عمه لوس كي يوريخانم پ ـ
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 .خواندم يم داشتم كف دستش را ـ

 كف دستش را؟ ـ

بله بله، همه . اديسرت م يو چ يش يم يكه نتونن سپس همه اش اونجاست؛ كه چ ييبدون كه واسه كسا. بله، دستش را بچه ـ

 .روشن اونجا نوشته شده يليسرنوشت هركس خ. اش اونجاست

كرده بود آن را با آب دهانش  يلكه جوهر كه سع كيجز خطوط دست و  يزيچ يشد ول رهيبه كف دست كوچكش خ رويه

 »ه؟يسرنوشت چ« : ديپس پرس. ديپاك كند، ند

 .هات يها و بدشانس يخوش شانس. اديسرت م يبزرگ ش يكه وقت يهرچ ـ

تونه سرنوشت داشته  يپس چطور م رهياون پ. بزرگ شده گهيخانم كب كه د يول« : اعتراض كنان گفت يبا اوقات تلخ رويه

 »باشه؟

 ».زود رون،يب يريمن م ياالن از آشپزخونه  نيهم. گهيبسه د« : گفت يكب به تند خانم

 يكه چشمانش در البال ديآنقدر خند رويكه از حرف ه سونيج ي وهيهم ب نطوريهم. ديترس ياز خانم كب نم رويه اما

 يچيون هجلوتر از آدم هست كه راجع بهش ييزايچ شهيخب بدون كه هم« : شد ديزردرنگ صورتش ناپد يها يدگيچروك

هست كه  يزيچ كي شهيبعد، هم يهفته  ايبعدتر  يروزها دا،فر يمثل اتفاقها. يباش ريكند كه چقدر پ ينم يفرق يدون ينم

 ».يدون ينم

 »د؟يدون يشما م« : ديسكه پرس كي يبه گرد يبا چشمان رويه

صورتش  يو چروكها نيچ انيمروشن و باهوش بود از  اريرغم سنش هنوز بس يكه عل سونيج يديو كوچك ب اهيس چشمان

 ييخفه، گو يگرفت با زمزمه ا يكه نگاهش را بر م يبعد از چند لحظه در حال. شدند رهيخ رويرنگ ه يبه چشمان خاكستر

دونم، به  ينم ياما وقت. وقتا نه يوقتا آره، بعض يبعض شه،ينه هم... شهينه هم« : مشغول صحبت با خودش است نه با بچه، گفت

 »!شتريهم ب ديشن، شا يم يخوان بشنون و به همون اندازه هم راض يگم كه م ينم يزياون احمقا چ

گذاشته بود را  زيم يرو شيكه خانم كب برا يكوچك يسر داد و با دست پنجه مانندش دو بسته  يگريد يقهقهه  رزنيپ

. اديبارون هم م يبه زود ه،يكيشب سرد و تار. برم دنبال كارم ديبا گهيد« : لباسش جا داد يكهنه  بيبرداشت و در ج
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 ».خداحافظ خانوم كب

 يوقت يعني ؟يدون يدر مورد من هم م« : گرفته گفت يجلو رفت و با صدا رويشد كه ه يبلند م شياز جا يبا سخت داشت

 »بود؟ ياسمش چ... منو زيچ... زيچ يبتون يكن يشه؟ فكر م يم يشم چ يبزرگ م

سرش را تكان داد و به  ريپ سونيج يديبود خانم كب دراز كرده بود، اما ب دهيه دك يدستش را دراز كرد، همان طور رويه

 يخوا يم يهرچ يبدون ديام چطور بگذره؟ با يبگم پس زندگ ياگر بخوام سرنوشت همه رو مجان ؟يمجان« : گفت يتلخ

 ».يپولشو بد ديبا يبدون

 ».ده يونم كه مد يده، م ياو پولش رو م. گم يبه بابا م« : نفس زنان گفت رويه

 نيمثل ا يكوچك يزهايواسه چ يكه اجازه ندار ميگو يبه تو م ،يكن ينم يكار نياصال همچ« : كب مضطرب خالت كرد خانم

 ».نبات بدهم كهيت كينكن تا بهت  تياذ نقدريباش و ا يحاال دختر خوب ،يكن تيپدرت رو اذ

 .شده بود يمهم يمسئله  شيناگهان برا» .شتمو بدونمخوام سرنو يخوام، من م يمن نبات نم« : لجوجانه گفت رويه

گفت همه اش دروغ است،  سونيكه خانوم ج يديشن ؟يخوا يم يسرنوشتت رو واسه چ« : گفت تيكب با عصبان خانم

 ».باش يدختر خوب گهيحاال د ؟يدينشن

طال را كه از درون  ي نهيل سگ كيگشت تا  يرا م شبندشيپ بياو نبود چون داشت داخل ج ياصال متوجه حرفها رويه اما

 دنشياكنون هم با د يحت. اش بود، درآورد ييدارا نيتر سيگذشته نف يماه ها يگرفته بود و ط زهيجا سمسيكر يكلوچه 

پس آن را به سمت . بود يقو يليو مخرب حوا، خ ينابودشدن راثين ميا ،ياما كنجكاو. بود يقشنگ ءيچه ش. مردد شد يكم

 ».طالست... نيا ؟يتون ينم ش،يبفروش يتون يم. دم يبهت م نويا يمن پول ندارم ول« : گفت يبا خشكگرفت و  سونيج يديب

 ياما اگر م. شد رهيارزش انداخت و بعد به صورت مشتاق و نگران بچه خ يب ي نهيبه گل س ينگاه ريبا تحق سونيج يديب

اما اكنون . مشكل اريجوان بوده بس يروز نكهيو تصور او دروغگو بود  يطماع، موذ يرزنياو پ. كرد يخواست بخندد، خوددار

 ي نهيبه گل س يلحظه ا يزنده شد و برا شياش برا دهفراموش ش ياز كودك يخاطرات به حاك سپرده ا

مزد به  نهينور كم اتاق،گل س ريمثل طال ز.و براق و با ارزش فوق العاده بايز يئيش.نگاه كرد رويچشم ه چهيارزش از در يب

بود كه در عوض  يمعدود يشمع،شكر با سكه ها ،تهيكوچك چا ياز بسته ها شتريآمد به نسبت ارزشش ب يه نظر مب يخوب
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گفت،  يشدند م يخسته نم دنشانيزنان ساده لوح كه هرگز از شن وجهجلب ت يكه برا يو تكرار يا شهيكل يزمزمه ها

شه دستت را بده فرزند نه، نه دست چپ، اون  يمبله حاال « :خودش تعجب كرد كه گفت سونيج يديب. كرد يم افتيدر

 »مهم است گريدست د.رو ندهيده نه آ يگذشته رو نشونت م

 

حكمفرما  يطوالن يسكوت.پر و پنجه مانندش گرفت و با دقت به آن نگاه كرد يدستها انيرنگ را در م يكوچك صورت دست

او،برعكس خانم  ديگفتن وجود ندارد و شا يبرا يزي چاصالً ديسر رفت و فكر كرد شا رويه يكه حوصله  يآنقدر طوالن.شد

با  شيو عصبان نيتنفس سنگ يشكست و صدا يانگشتانش را م جانيه ،بايعصب اريخانم كب بس.ندارد  يكب اصالً سرنوشت

 يبرم ياز منزل عمه لوس ينموريخانم ب يتاك ساعت آشپزخانه مخلوط شده بود بزود كياجاق و ت يرو يآواز كتر يصدا

 .شد كه به اتاقش برگردد يدستور داده م رويگشت و به ه

 

 يكه نشانه  ييبايكه داشت به خانم كب از آن زن ز يكامالً با وقت شيلب به سخن گشود اما صدا سونيج يديباالخره ب يول

در  ديخورش«:تشد گف يم دهيشن يكه به سخت يگرفته بود و با زمزمه ا شيبار صدا نيا.داد،فرق داشت ينبود ، خبر م يخوب

 »اهيپر از مردان س يا رهيگرم و جز نبارا... دستت است و باد و آب شور و باران

 

 آرامتر يحت شيصدا يشد و زمزمه  كترينزد رويپرچروكش به كف دست ه صورت

 

در كمك ..يكه منتظر كمكت هستند كمك كن يو به كسان يانجام ده ديرا كه با يتا كار يگذار يرا پشت سر م اياز دن يمين«

و در  يشنو يدرشت و سخت م يمرگ گروه اول سخنان يبرا. يشتريب يو به زنده ماندن عده  يدست دار يبه مرگ عده ا

در .ستيتو ن يبرا يقابل شمارش،اما از آن نفع ريغ ييطال.طال است وزدستت بر ر.ستين تيبرا يگروه دوم تشكر يمورد بقا

 »..يخواب يآن م يو خودت بر رو... تختت را خودت مرتب كرده شهي،هميده يانجام م ديات آنچه را كه با يتمام زندگ

 

 ايداد،گو يتكان م يسرش را به تند.داد هيتك يرا رها كرده،بر صندل رويدست ه رزنيترسناك خاموش شد و پ ي زمزمه

 .آمد يم جيبه نظر گ.خالص شود يزياز چ خواستيم
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نگهش دار «:او غرغركنان گفت يول.گرفت يديو آن را برداشت و به سمت ب خم شد رويافتاده بود ه نيزم يبر رو نهيس گل

 ريدر ز رنديم يم رند،يم يكه م ياهيو س يشكل و مردان قهوه ا ييباد و آب شور و درختان جارو... خوره يبچه به درد من نم

 »...آفتاب و باران

 

در مورد سگها و مردان مرده  يزيچ كهيو در حال ديچيو كهنه اش را بر دوش پ اهيبه سمت در رفت و شال س تلوتلوخوران

نگفتم تمامش دروغه؟مردان ...حاال يديد«:گفت يبلند و عصبان يخانوم كب با صدا.رفت رونياز در آشپزخانه ب كرديزمزمه م

 »..اگه گهيچه م تيپاپا.يكن يپر م يمزخزفات نيرا با چن اتكله ! واقعاً كه.شكل  ييو درختان جارو اهيس

 

را كه  يتكه نبات نينبات را بدست گرفت و بزرگتر يرنگ محتو يو آب ديرفت و ظرف بزرگ سف يرعت به سمت قفسه اس با

هم  گهيو بد جنسه و د ريزن پ هياون .را ببند تيمال تو،بمكش و دهن كوچولو«:داد رويبرداشت و به ه ابديتوانست ب يم

بدم و  ييخاك چا يبهش كم نكهيبدون ا ومديمنم دلم ن ييبود گدا هاومدفقط .من بزاره يدم پاشو تو آشپزخونه  ياجازه نم

 ،خبيندازيو منو تو دردسر ب يمبادا بهش بگ.مطمئناً خوشش نخواهد آمد تياما پاپا.بگذارم كنار اجاق خودشو گرم كنه ،بره

 »دختر خوب نيآفر.رو فراموش كن زيهمه چ

 

 ...اهيپر از مردان س يا رهيور و جزآفتاب و باد و آب ش... هرگز فراموش نكرد رويه يول

 

 »مثل جارو وجود داره؟ ييدرختها ايآ«:ديبعد از پدرش پرس روز

 

مثل جارو؟منظورت درخت نخل است؟چه «:كرد لبخند زد و گفت يلوسش هم م اريبا حوصله به تنها فرزندش كه بس يبازكل

 »در مورد درخت نخل با تو صحبت كرده؟ يكس

 

 كرد؟ شانيدايپ شهيكجا م.دميسپر ينطوريچكس،هميه ــ
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هند  ريو جزا انايزي، لوئ دايمثل فلور ييجاها.دوست دارند يليگرم باشه،چون آفتاب را خ يليخ شيكه هوا يدر تمام مناطق ــ

 .قاي،هند و آفر يغرب

 

 ست؟يدر بوستون ن ــ

 ،بگذار نشانت بدم ستينه،در بوستون ن ــ

كه آنجا بود قطبها و  ييايبزرگ جغراف ةقرار داد و با كر زيم يرا رو "پلوتازك" اثر "گورگوسيل" ةناميكتاب زندگ يباركل

 ند،يآ يم نجايمختلف آن به ا لياز قبا اهانيكه س يياست، جا قايآفر نجايا"سرد و گرم را نشانش داد  يو كشورها انوسهاياق

تو  يكه قدشان فقط تا زانو "يگميپ" ةلياز قب ايدارند  ياز هفت پا بلند شيب مردانشكه  "هوهنتوتس"و  "زولو" لياز قبا

 "ست

 ؟"بوكر يسار"و  "واشنگتن چاد"مثل  اه؟يس _

 .درسته _

دوباره  يكروزيهستند كه  يفرار ياههايگه آنها س يبهم گفته، خانم كب م يمار نديآ يم "يپ يس يس يم"آنها از  يول _

حقشونو بگذارند كف  يچ يعنيرا بگذارند كف دستشون،  گردونند كه حقشون يارباباشون برشون م شيو پ رندشونيگ يم

 دستشون پاپا؟

هم از  ديخب، شا": نمود ليتبد يبعد حرفش را به سرفه ا يول "... رزنيپ كيخانم كب فقط "شروع كرد  تيبا عصبان يباركل

 ".آمده اند قاياز آفر شانيپدرها و پدربزرگها يآمده باشند ول يپ يس يس يم

 را دوست نداشتند؟ چرا؟ مگر آنجا _

 يرا م چارهيمخلوقات ب نيها ا ياست پس بعض اجيكار در مزارع به برده احت يبرا يكنم كه دوست داشتند، ول يچرا، فكر م _

 ايآنها برده به دن يبچه ها يآنها و بچه ها يبفروشند، و بعد بچه ها يخوب متيفرستند تا به ق يم نجايبه ا يو با كشت رنديگ

 .از خودشان ندارند يآمده و كشور

 گردند؟ يچرا بر نم _
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 يليخ قايآفر رو،يه يدان يدانند كجا بروند، م يبعالوه نم. الزم است كه ندارند گريد يزهايچ يليو خ يچون پول و كشت _

 .بزرگ است

 چقدر بزرگ؟ _

شانه  ريدر ز شانيكه سرها يو عاج هست و مردان مونيو م ليو زرافه و ف ريدر آنجا ش. تر يو وحش كايخب بزرگتر از آمر _

 .قرار دارد شانيها

 .آهار زده اش چسباند شبنديفرو برد و چانه اش را پ شيشانه ها انيسرش را در م رويه "... نيمثل ا" _

از  يكيشوند و  ياما كم كم مناطق ناشناخته كشف م. داند ينم يمركز يقايدر مورد آفر ياديكس مطلب ز چيهنوز ه ديشا _

 .كند يم دايشاه را پ مانيسل يماه باال رفته و گنجها ياز كوهها يديمرد سف روزها نيهم

 است پاپا؟ زهيجز قايآفر _

 رهيكوچك دور و بر جز يلكه ها نيا ن،يبب": اشاره كرد و گفت ييايكرده جغراف يبر رو يبا مداد ينه قاره است، باركل _

 خكيكه درختان م يياست، جا "زنگبار"هم  نيو ا "كومورو ريجزا" نهاياست و ا "ماداگاسكار"كه بزرگتر است،  نيهستند، ا

 "ديرو يدر آنجا م زدير يم سمستيكر كيكه خانم كب در ك ييها هيادو ريو سا

آن  يبعد انگشت كوچكش را رو. گردد يها م هيبه دنبال آن ادو ييشده بود كه گو رهيكوچك خ يبه لكه ها يطور رويه

 يام اسم قشنگ رهيخواهم جز يداره و منهم م يكنم، چون اسم قشنگ يرا انتخاب م نيپس هم": گذاشت و محكم گفت

 ".داشته باشه

 ست؟يخودت چ ةرياست، موزون است، اما منظورت از جز يزنگبار؟ بله اسم قشنگ _

 .بزرگ شدم قرار است به آنجا بروم يوقت _

 چه؟ يدخترم؟ برا يراست _

 .كنم يكار كيكه ... كه  _

 رو؟يها ه ؟يكن خكيرا پر از م تيبهايدر آنجا ج يخواه يم _

 ركانهيهم ز يليانجام دهم كه خ ديكار خوب و مف كيكنم  ينه، فكر م": قرار داد و گفت يبا دقت سؤال را مورد بررس رويه
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 ".باشد

 .ساكت شد يو به تند "...كه مثل  ميباش دواريبكذار ام. دخترم يرس يمطمئن به نظر م يليخ ؟يراست _

كوتاه در  يبود، فورا حرفش را عوض كرد، چون پس از مكث نياگر هم چن "؟يمثل مادرت نشو" ديخواست بگو يواقعا م ايآ

آدم نادان از  كي ايگرفتار و كله خشك  شهيآدم هم كي يبزرگ شد يخواهم وقت ينم ،ينشو تيعمه لوس"عوض گفت 

 ".كنم بتوانم تحمل كنم يفكر نم يشو يخود راض

 چه پاپا؟ يعني ياز خودراضآدم نادان  _

است،  يخشك سبك مغز جد يآن پتهور ريهمه اش تقص ،يزن يحرف م ينطوريمثل تو، هر وقت ا": با خشم گفت يباركل

 يتنها كار ريكار خ نكهيدر مورد ا يدهان پر كن يخواند و مغزت را پر از حرفها يدر مورد اصالحات م ييكتابها تيحتما برا

 يكند حدس م يم قشيتصد تيعمه لوس نكهيو ا دنشيرا از طرز لباس پوش نيا ديد، نموده است، باانجام دا دياست كه با

 يم گريپرستار د كي تيبرا! كنند ليكار تبد كوين يكوچولو يفضل فروش از خود راض كيدهم تو را به  يزدم، اجازه نم

 "را انجام دهم ركا نيهر چه زودتر ا دي، بامراقبت كند يپرستار قشنگ و شوخ كه از تو، بهتر از خانم پنور كي. رميگ

 يداد از هر كار يم حيبود ترج يكه مرد راحت طلب سيهول يداشت، و باركل ياديانجام نشد، چون دردسر ز يكار نيچن البته

 يباق وريه يمرب ،يپس خانم پنور. ديكند، اجتناب نما جادياش ا يو روند آرام زندگ يبر سر راه مطالعه، سوار كار يكه مانع

 يداشت كه روز نانياش بزرگ شد، و همچنان اطم يياز دانا يراض ،يقابل انكار ريغ ورماند و او همانطور لوس، فكور و به ط

 كي يشد حت يكه موجب م يپدرش نسبت به هر نوع مسافرت ديبه زنگبار خواهد رفت، كه البته اگر به خاطر مخالفت شد

 ديشا) كرد يم ريالمدت تعب ليطو يردسفر را به ولگ يبا اوقات تلخ يچون باركل(د بگذرانند نبو ليشب را خارج از هولس ه

 .كرد يمسافرت به زنگبار را كامال فراموش م ،ينوجوان يسالها ليدر اوا

مالقات  يبرا "واشنگتن" يبه دور يپدرش به انجام مسافرت بيشد تمام قدرتش را صرف ترغ يبزرگتر م رويسالها كه ه يط

اقوامشان در  رياز سا يكه آنجا بودند، دعوت يبود، نمود و باالخره موفق شد در مدت يكه همسر سناتور معروف شيدختر عمو

 توانست به يم يهم كه در موارد يباركل يول. نمودند افتيسفر به آنجا در يبرا "يجنوب ينايكارول"

 .بدون او رفت وريه تيبردارد و در نها شتريقدم ب كي يدخترش باشد حاضر نشد حت يسرسخت
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 تيحالت را از خانواده مادر نيا كنميفكر م«:و گفت ديكش يشده بود آه ريتقد ميكه تسل يدرحال يموقع خداحافظ يباركل

اگر او هم زنده  ديشا.يمادرت شده ا هيشب يليخ.مختلف هستند يمتخصص رفت و آمد به محلها هايتمام كرا.يارث برده ا

نظرش  عتيمطمئن هستم كه طب...يشديپسر م ديتو با رويه يدانيم...تو نبود يالبته به بلند.شديم يمثل تو آدم ولگرد مانديم

 ».لحظه عوض كرده است نيرا درمورد تو در آخر

 ليدل نيبه هم دياو پسر شود و شا دادهيم حيپدرش ترج ديبار فكر كرد كه شا نياول يبرا رويو ه ديكش يدوباره آه يباركل

زنانه بار آوردنش  يمطمئنا هرگز برا.شد دهينام»رويه«بگذارد تيمادرش نامش را هار اديبه  نكهيا يبجا يكه هنگام نامگذار

 يو سواركار يراندازياجازه آموختن ت رويباعث شد كه به ه يها و خواهرش لوسيكرا يپافشار.نكرده بود  ياديتالش ز

پدرش هرگز  يبود ول يوريگرچه برعهده خانم پ التشيصتح.بدوزد نكهيقبل از ا سديو بنو سديبنو نكهيبخواند قبل از ا.دهد

كه از  يشده ا فيتحر يمانع خواندن داستانها اينكرده بود و  گرفتيم شيعمه لوس اي يكه از مرب ينظارت رييدر تغ يسع

 .شدينم گرفتيم يعموم يكتابخانه ها

چاپ شده بود را خواند و  1852در سال  كه»چراستويب تيهار«داستان معروف خانم يچهارده سالگ ريپذ ريدر سن تأث رويه

كلبه عمو تام  رديدر موردش صورت بگ يفورا كار ديبا نكهياست و ا يديو خشونت و پل يعدالت يپر از ب ايمتقاعد شد كه دن

هم در ادامه روند كار شاگرد جوانش را به  يوريآورد و خانم پ بوجودرا  يموفق شد در ذهنش احساسات ضد برده دار

لرد «از سخنان يو اقتباس شديبخش انجام م شيبودن تجارت برده كه توسط كش يطانيدرمورد ش ييها ينسخنرا

 .برديبود م»بالمرستون

 زانينباشد مطمئنا از م شترياگر ب ميهم جمع كن يخلقت تا كنون مرتكب شده رو يرا كه بشر از ابتدا يتمام گناهان اگر«

 ».ن مرتكب آن هستند كمتر نخواهد بودبرده و برده دارا يطانيكه تجار ش يگناه

تنها سالم  نه»يالنگل«خانواده يمتعادل كرد چرا كه برده ها يرا نسبت به برده دار روينظر ه يجنوب يسايسفرش به كارول اما

 مونيس«به يشباهت چيو مباشرش هم ه يالنگل ورديو خوشحال و تحت مراقبت بودند بلكه گ

آمده و بزرگ شده و در اصل مخالف برده  اينبه د»ماسا چوست«در  كه»يالنگل سيهول سايكالر«شيدخترعمو.نداشتند»يلگر

 :داد حيتوض رويه ياو برا.نديبينم نيجز ا يبود اعتراف نمود كه راه يدار
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ار آزاد  اهانيبنا شده است و اگر قرار باشد س يكل اقتصاد جنوب بر برده دار.ميكرده باش ريگ ياست كه در تله ا نيا ـمثل

 يروز هم دوام نم كيجنوب  يچرا كه بدون برده دار.ميبلكه آنها را هم بدبخت كرده ا مينه تنها خودمان نابود شده ا مينك

با  يشمال يلباس و كار؟مطمئنا ضد برده ها ايدهد؟يغذا م اهانيبه س يچه كس رتو در آن صو ميشويهمه ورشكست م.اورد

بر وجدانم  ياوقات مثل بار يگرچه گاه نميبينم نيجز ا يراه چيه من كه.كنندينم يكار چيقشنگشان ه يهمه حرفها

 .كنديم ينيسنگ

 يآزاد يو باور داشت كه اگر برا كرديخارج از كشور وجدانش را راحت م يها يوبريسيدر م ديشد تيبا فعال يالنگل خانم

نمود و  تيفعال اهايدر ينگ آن سورنگار يبهبود وضع نژادها يبرا ديكرد پس در عوض با شودينم يكار كايآمر يبرده ها

 رويتأسف ه شيآن افزا جهيشرح داد كه نت ايو آس قايزنان در آفر ناكوحشت يجوانش به وضوح درمورد زندگ يبه دخترعمو

 .بود يوضع هر برده ا يها به بد يشان در حرمها و اندرون يزندگ تيبود كه وضع»تمدنش يب خواهران«يبرا

در  يخودش از تمام مواهب آزاد كهيدرحال.بود رعدالنهيخشونت بار و غ اريبس نيان غمگزن نيسرنوشت ا روينظر ه به

و به خاطر  رنديكنند و بم يزندگ يناچارند در سخت نيبدبخت در مشرق زم ونهايليم.بهرمند است يمتمدن و مترق يكشور

در حرمها و  يزندان يزنها دهيو زجركشفرد مجهول  ونهايليآن م ياصد ياو حت يگاه.سفره باشند يبرا يلقمه ا يعدم آگاه

 .كننديم ياريكه از او طلب  ديشنيرا م ماريب رانيها و فق يكشت كيبار يمحبوس در انبارها يها و برده ها ياندرون

 كيروز به  هي يپدر و خانواده اش هفته ا ديشد يرقم مخالفتها يو عل رديبگ ادي يگرفت پرستار ميتصم رويه پس

نداشت خوشحاال  شانيهم برا يهم از خدمات داوطلبانه كه خرج اريكه مسئوالنش بس رفتيم يمحل هيريخ مارستانيب

 يآمده بلكه برا ايپرستار به دن كياش اطالع داد كه دخترش نه تنها  يبه پدر ناراض مارستانيدكتر مسئول ب.بودند

كه  دينيبب ديهستند اما با يخشن اريافراد بس ما مارانياز ب يعده ا سيهول يآقا«:او گفت.هست زيافتخار ن هيهمجنسانش ما

كه به  ينفسهمان حضور دخترتان آرامش دهنده است و با اعتماد به .زنديچشمانشان برق م شوديدخترتان وارد م يچطور وقت

 ».پرستندياو را م نشانيبدتر يهمه آنها حت.از مبارزه است يمين نيهم.حتما خوب خواهند شد دهديآنها م

او با .ستينگريو تنفر م ياز ناباور يرا با مخلوط مارستانياز ب رويه يو مالقاتها افتينم نيتسك ييفهايتعر نيبا چن يباركل اما

 يها برا يكه با النگل گذاشتميو نم شكستميدستم را م يگرديدر سرت برم يبا چه افكار دانستمياگر م«:گفتيم يتلخ
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 ».يبرو نايبه كارول يولگرد

چرا كه .يالنگل سايكالر حاتيدخترش داشته تا توض ندهيدر آ يقتريكوتاهشان در واشنگتن اثر عمكه توقف  دانستينم او

از  يشمار يو از آنجا كه دوستانشان را تعداد ب كردنديم ييرايپذ شانيدر واشنگتن ولخرجانه از مهمانها شانيعموزاده ها

 يو مركز اصل يبرده دار يعنيعات مورد عالقه اش كرد كه در مورد موضو دايفرصت پ رويه دادنديم ليتشك استمدارانيس

چند ماه بعد خبر انتصاب  يدستپاچه شده آنجا به بحث پردازد و وقت ندگانيسناتورها و نما ياديآن با تعداد ز

از  يآن را نشانه ا رويدانست و ه يبيآن را اتفاق عج يباركل.دنديدر زنگبار را شن كايسمت كنسول آمر به»ليناتان«شيعمو

عصرانه در منزل  يمهمان كيدر  رويساعته ه كيكدام درست نبود چرا كه در واقع مكالمه  چيرنوشت كه ابتدا هس

 كياز مهمانان با نفوذ ثبت شود و در  يكيمحكم با زنگبار در مغز  يبه عنوان ارتباط سيباعث شد كه اسم هول شيدخترعمو

 .گردد شنهاديانتصاب آن شغل پ يبرا سيهول ليناتان امن نيا يادآوريمناسب با  تيموقع

كامال ناآگاه از  رويبود مخالفت نكرد و ه يشناس فهيچون مرد وظ ينبود ول يانتصاب راض نيچندان از ا ليناتان عمو

دختر  و»ياب«خودش زن عمو رهيباور كرد رنگبار جز شدينم.كرده بود ريو حسادت گ يخوشحال نيامر ب نيدر ا تشيمسئول

او هم با آنها برود وجود نداشت  نكهياما امكان ا...اگرفقط...فقط راگ...»يكل«هم  نطوريند رفت و همخواه هم»يسيكر«عمو

 .برادرش بدش آمده بود يسريناگهان از نا يباركل اريبود ز دهييبه وخامت گرا يدو خانواده بتازگ نيچون ارتباط ب

او در اعتراض .برده بود شيمادر پ يورد نام نوزاد بنظرش را در م يبسخت يدخترش باركل يدر مراسم نامگذار شيپ سالها

را »هلسپوتت«به او تنگه دنيخاطر رس يتمام مردان برا يروز ديفقط صبر كن وديخانواده شوكه شده اش گفته ب يدسته جمع

 ».ديد ديخواه»دختر من«خواهد شد بايز ارياو بس.كننديشنا م

 يعشوه گر اي يطناز يبدون ذره ا ييبايشده بود اما ز بايز اريبس ورياش درست گفته بود چون ه ييشگويپ نيمورد آخر در

دماغ  يمو كيدختر بوستون و  نيخوشگلتر«:اش در موردش گفته بود ييدا پسر»نيكرا يهارتل«كه  يبه طور.زنانه يها

كه  ياز كس يقرار داشت هنوز اثر يدگيدر خطر ترش گريزمان د آن يارهايسالگرد تولدش كه طبق مع ستمسنيب در»يواقع

احتماال او را شناگر هلسپوتت  شديم كه»ويما تونيكل«لشيعمو ناتان پيخوش ت يمگر ناپسر.باشد نبود دهيرس يبه خشك

سرخورده  شتريب ييفقط از راه دور چرا كه همه پس از آشنا يول نمودندينم نيرا نگاه كرده و تحس رويه ياديز يسرها.دينام
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را  يمعمول افهيبا ق يزنانه دختر نيريش يها يها و طناز يپسران جوان بوستون افسونگر.كردنديم ينيشده و فورا عقب نش

الس زن را  كيو به آنها حس  گفتينم اوهيو شرم رو نبود و  كرديدر چشمانشان نگاه م مايكه مستق يوناني ييبايالهه ز كيبه 

 .دادنديم حيترج داديم

 .تحمل بود رقابليغ اريبس يدر نظر دخترش در مورد كل يت اما باركلثابت كرده بود كه تنها استثنا اس ويما تونيكل

ناراحت  اريجوان به دخترش هم بس يوياز توجهات ما يكه پدرش نگران كمبود خواستگارانش است ول دانستيكامال م رويه

اش به زنگبار برود  يهمراه ناپدر يمحرمانه كنسولگر يمنش يرسم مهيقبول كرد كه در مقام ن ويما تونيكل يو وقت شديم

 .احساس آرامش نمود اريبس

 تيماه«به او قول داده بود كه يآورد كل شيبرا يدلسوز بطور پنهان يكه مستخدم ينامه ا يط يول ديرا ند تونيكل گريد رويه

  ينامه ا.ماينم يثروتمند شده و برخواهم گشت تا رسما از تو خواستگار يو روز كنميثابت م ميداريدرخواستم را با پا يواقع

 .آنها وجود نداشت نيب يرابطه عاشقانه ا چيه يبود، اما از طرف رعاشقانهيبخش و كامال غ يشاد

لحظه سرش  نيو در آخر دهيقصدش،ناگهان ترس دنيبا فهم رويچون ه. گونه يآنهم رو. بود دهيبار او را بوس كيتنها  يكل

موضوع بهتر فكر  يتوانست رو رويا و اضطرابات فرو نشست و هه يكه آشفتگ. پس از رفتنش به زنگبار.بود دهيرا عقب كش

او نسبت به احساساتش . كه پدرش دخالت نكرده بود يكه تا زمان بهتربود،چراشكل  نيبه ا ديكه شا ديرس جهينت نيبه ا.دينما

 .نداشت ينانيچندان اصم يدر مورد كل

در بوستون نبود كه  زيچ چيه گريدر گذشت و پس از ان د يبلق يدر اثر حمله  يبه طور ناگهان ياركليبعد  يسال و اند كي

 رويه يكه تحملش برا يبزرگ و خال يجز خانه ا زيچ چيه.سرنوشتش باشد افتني يبرا يمانع ايرا آنجا نگاه دارد و  رويه

آتنا  رويه. كرد يم يزندگ ايلوانيدر پس يبو كه بازنشسته شده و در كلبه ا يهم مدت يوريشيخانم پ يسخت بود،چون حت

كه  ديرس شيزن عمو ينامه  يخواهد انجام دهد و به هر كجا كه بخواهد برود، و وقت يم يآزاد بود كه هركار گريد سيهول

ببركه در مورد  سونيج يديب اديهم به  يلحظه ا يو حت رفتيو بدون تأمل پذ ياو را به زنگبار دعوت كرده بود، با خوشحال

از  يكيهم  تونيگرچه كل فتادين يپولشو بد ديبا يخوا يم يهر چ نكهيا ايگفته بود و  هايآفتاب و آب شور و مردان س

 .كرد يدر موردش فكر م ديبود كه با يموارد
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وار به  ديام رويكراپن، كه ه ريالس عيسر يران يخطوط كشت ياز شركا يكيو  سيبه عنوان رئ» كراپن ايجوش«اش  ييدا پسر

كرد كه مادر  يفراموش م دينبا رويالبته ه«او ياز خانواده  يدختر جوان نكهيتصور ا يحت شوكه شده بود، دايكمكش بود شد

 يبرا يهمراه ايباشد، آنهم بدون مستخدمه  يمحل دور نيبه چن ييايدر يسفر اليدر خ» كراپن بوده است اي زشيعز

كسل كننده، در  يسخنران كي شيكرد تا برااستفاده  تياونه تنها حاضر به كمك نبود، بلكه از موقع. ممكن بود ريمراقبتش غ

ها  هيهمسا يكنن تا خانه  وعخودشان شر يبهتر است ارشان را از خانه  نديكمك نما گرانيخواهند به د يكه م يمورد كسان

خواهانه اش  ريخ اليام يارضا يبرا يعيوس يتواند محدوده  يماساچوست هم م نيبه او گفت كه در هم ايجوش. كند رادي، ا

 ابديب

نكردند،اما نه  ديدر مخالفت با مسافرت او ترد زين انياشنا. از اقوام  ياديز يبلكه عده .كرد يتنها او نبود كه مخالفت م البته

راه خودش را رفه بود  شهياو هم نتون،يكل هيرا عوض كند چون صرف نظر از قض رويها و نه مخالفتها نتونست نظر ه يسخنران

مرگ  يفرار از غصه  ينه فقط برا.خواست كه به زنگار برود يآورده بود، واكنون م دستود، بو هر چه را كه خواسته ب

متوجه شده بود خودش را متقاعد كرده بود  نيكرا ايآنطور كه جوش ايبلكه چون متقاعد شده بود  ،يكل دنيپدرش ا دوباره د

توانست  يكس م نم چيدادن وجود دارد، و ه امان يابر يدانست كه در زنگار كار يم شهيخواهد او برود اوهم يكه خداوند م

 .ساله و خانم خودش كيو  ستيب گريبود ، بلكه اكنون د يانحصار يچون نه تنها صاحب ثروت د،ياو را متوقف نما

خودش را فراهم آورد و  ريالس عيسر يها ياز كشت يكيمقدمات سفر با  شيداد و برا انيجدال نابرابر پا نيبه ا ايجوش پس

 .به سمت زنگار حركت نمود رويه 1856نمود و باالخره در بهارسال نييتع رويرا هم به عنوان همراه ه يكشت تانيمسر كاپه

در آن شب  شيصدا ديترس يم ييگو» .شود قربان يم كيدارد نزد«:خفه زمزمه كرد يبا صدا »ليدافود«يكشت سكاندار

گذشت،كه  يم يپر درخت يمرجان يصخره ها انياز م يه به آرامك يدور دست يامواج به گوش كشت يپر از همهمه  كيتار

 .كوچك را پنهان نموده بود، برسد يجيخل يراه ورود

در  جيخل نيا.كردند ياستفاده م يقانون ريمقاصد غ يآگاه بودند و آنها هم از آن برا جياز وجود آن خل يمعدود يعده  تنها

ستوان «ثبت نشده بود و ييايدر يروين ياساالريدر ير اداره د ايو  قايآفر ياز ساحل شرق يرسم ينقشه  چيه

 يحت نكهيبدون ا.از آن گذشته بود ليما مين يبارها با فاصله  ديا،شايتانيحضرت ملكه بر ايبخار عل يكشت فرمانده»موريالر



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨

در اثر  اميمرور او بلند است كه به  كيبار يمرجان يتپه  كياست در واقع  يساحل ينيشك كند كه آنچه ظاهرا قطعخ زم

پنهان  ييرا كه توانا يقيمكوچك و ع جيو خل دهييرو يياستوا اهانيبا گ دهيچيدرهم پ ينخلها شيوزش باد فرسوده شده و رو

 .نموده است يرا در خود دارد مخف يكشت نيدو ج ميكردن س

سال گذشته را 5اوقات  نيشتريكه ب شناخت؛چرا يرا م »شويموگاد«و» لورنكو ماركر« نيب يساحل يآبها يبخوب مويالر ليدان

كه  يغرب يقايآفر و»پيك«ياسكادرانها ديشد يبا مراقبتها راياخ.نموده بود قايصرف متوقف كردن تجارت برده در شرق آفر

 افتهي شيبشدت افزا قايافر يتجارت قاچاق در سواحل شرق نيا زانيد،مسخت كرده بو يتجارت برده را در سواحل غرب

 يدر هفته  يبتازگ يول. نشده بود افتنشيهرگز موف به  يبود، ول دهيشن يپنهان يجيدر مورد خل يعاتيشابود،گرچه بعضا 

كه مقاطعه كار غرب، او را مسئول حمل  ياهيس يازبرده ها يكيآب و آذوقه تازه از زنگبار بود، نيگذشته كه مشغول تأم

 .به آنها داد يمتيق يطالعات ذبه حرف آمد و ا يكرده بود،پنهان يبه داخل كشت يو سبز وهيم

نمودند تا آن  ديشروع به تهد يرا از او در آوردند،و وقت اهيمنبع اطالعات مرد س يبر قزاش، ول يو هم مبتن قيهم دق اطالعات

 .فهمد يرا نم دپوستانيگفت كه اصال حرف سف اهيرا بفهمند،س

 يگم شدن كشت ليكرد و دل يدمييرا تأ يقبل عاتيشا اهيسسخنان  ر،گرچهيخ ايمطمئن نبود كه حرف او را باور كند  ستوان

خودش  يوجه از سرعت كشت چيمشكوك به ه يها يمطمئن بود سرعت حركت كشت موريكه الر يموارد ،دريكيها را در تار

ال ترك ،روز بعد زنگبار را به سمت شم ليلذا دافود. دياطالعاتند نيا بيدر تعق يداد؛و چون ضرر يم حينبود را توض شتريب

 .از مومباناه اعالم نمود ديسفر را بازد نينمود و افسر مسئول ، هدف ا

داد در  ياجازه م يمرجان يداد و تا آنجا كه صخره ها رييا به سمت جنوب تغ رشيمس. دور شدند  رهيجز درسياز د يوقت

 ديپس چراغها خاموش گرد.بوداش منتظر  يغروب سه شنبه،در كشت يكيو اكنون در نزد. ساحل به حركت در آمد  يكينزد

 ينا هموار صخره ها يها يدگيبر تيتمام مدت به بخش قابل رؤ دركه نگاه فرمانده اش  يبا تمام قدرت در حال يو كشت

 .شد كيرنگ نزد رهيبه ساحل ت يآن بود،به آرام يرو ي رهيت يو جنگلها يمرجان

بود و اكنون با وزش تندش انبوه پشه  افتهيلوع ماه ،باد شدت ط اي شيپ ياز ساعت د،امايوز يم يبود كه باد سبك يروز چند

 اريناراحت كننده و و بس ييكرد و به همراه خود بو يمراقبان بودند ؛ پراكنده م تيآواز خوان و گزنده را كه باعث اذ يها
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. اضالب متحرك استف نكهيمثل ا. منزجر غرغر نمود ي افهيبا ق يسكاندار كشت. آورد يم يدگيوحشتناك از فساد و گند

آنقدر انصاف داشته باشن  يكن يگم نصفشون تا حاال مردن فكر م يمن م«.كرده باشه يحسب يريبارگ هي ديسفر با نيا يبرا

 »را نكشن؟ اهانيما،س دنيكه با د

 ».است گريد يپرنده  كي نياگر اطالعاتم درست باشه ، ا«:گفت شخنديبا ن مويالر ستوان

 رقابليها غ هياجسام و سا گرينور مهتاب د ريآمد و در  يراه پنهان به جلو م انيحامل برده از م يتكش» .ديآ يدارد م نيبب

 .شد يخارج م كيگشوده از كانال بار يبا بادبانها اطيبود كه با احت ينقره ا ينبودند، بلكه جسم صيتشخ

من،  يخدا. شه ينه نم... من، قربان مطمئنم كه يخدا. شه ينه نم... مطمئنم كه. دو دكله است يكشت هي« : داد حيتوض سكاندار

 »!مينباشه پس من البد هلد »راگويو« نياگه ا. نيبه برش بادبون جلوش دقت كن نينيبب! قربان مطمئنم كه

آن هم سر  م،يآورد رشيخود فراست است؟ باالخره گ نيا. گفت يراست م اهيپس آن س« : گفت شيدندانها انياز م ستوان

 ».ارتكاب جرم نيحبزنگاه و در 

 ».با تمام سرعت به جلو د،يرا باز كن ياصل يبادبانها. ديلنگر را بكش« : فرمان داد بعد

شب  ياهيس يجرقه ا. كرد ديتول يشد و در محل خروجش از آب موج دهيكش رونينور مهتاب غرغركنان از آب ب ريز لنگر

 .به حركت درآمد يو كشت دنديبخار بر سطح آب كوب ،يكشت يپره ا يرا روشن نمود و چرخ ها

را عوض كند  رشيتر از آن بود كه بتواند مس كيبه كانال نزد. شده بود ريد گريد يول ديكوچك حامل برده آنها را د يكشت

كف آلود  يريبه شكل مس يرد كشت يول زديبگر دينمود با استفاده از باد شد ينداشت، پس سع ريمس يجز ادامه  يو چاره ا

 .شد يم دهيد يالطم به روشنمت يايدر يرو

از افسران جزء كه با تلسكوپش  يكي نكهيشد تا ا ينم دهيد يدر اهتزاز بود به خوب مينس ريدكل، ز يكه رو يكشت پرچم

 ».دميد يرا به خوب شينوارها و ستاره ها. است قربان ييكايآمر« : كردريال گزارش داد يمواقبت م

 ينكته  چيدر مورد من ه يباشد ول يعمل يكلك در مورد سكانداران ساحل غرب نيا ديمن، شا يخدا ؟يراست« : ديغر ستوان

 ».تسيكن ب كيتوپ شل كي. ادشيز يجز گستاخ ستيدر آن حرامزاده ن ييكايآمر

 .بله قربان _
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 .گذشت و در آب افتاد يتوپ از كنار دكل كشت يباروت فضا را پر كرد و گلوله  يو بو ديدرخش ينور

 .افتاده اند قربان به جنب و جوش _

نور ماه  ريدر ز. و تخته ريدكل، بشكه ها و ت يرهايت. ختندير ايتوانستند را به در يو فرار هرچه م يسرعت گرفتن كشت يبرا

به  دنديدو يسو و آن سو م نيكه به ا ينگران كشت يدر آب برق زده و خدمه  يكشت چيرنگ و مارپ يريكف آلود، ش ريمس

 .شدند يم دهيد يخوب

 يتحت كنترل م ياست و ضمنا به طور استادانه ا مورياز تصور ستوان الر شتريپر باد مشخص شد كه سرعتش ب يدر هوا يول

توانست از دستش  يكوچك م يكشت د،يوز يكه باد م ياز بخار، تا زمان موريرغم استفاده الر يمشخص بود كه عل. باشد

سوخت آشكارا خست  نيدر مسائل تام ياساالريادامه دهد چرا كه در يوالنمدت ط يرا برا بيتعق نيو او قادر نبود ا زديبگر

 .نبود يكاف يبيتعق نيچن يبرا ليذغال داتود ي رهيداد و ذخ ينشان م

با عجله به » ...اگر فقط. باد نيلعنت به ا. از دستمان فرا كند ميبگذار دينبا! يلعنت... برو، برو« : ديغر يرو به چرخ پره م ستوان

 .به سرعت را بدهد گريد يشود دو گره  يو اگر م كيكاندار برگشت تا دستور اضافه كردن سمت س

شده بود  شتريسرعتش هم ب يكوچك نه تنها همچنان جلوتر از آنها بود، بلكه به طور كامال مشخص يساعت بعد كشت مين اما

 چيخوب شده و ه يريواج و نور كم مانع هدف گام يبه آن وارد كرده بودند، ول يمتعدد يضربه ها ليدافود يو اگرچه توپها

 .نشده بود دهبر ياز آنها قادر به كم كردن سرعت كشت كي

برافراشته  يتوپ به بادبانها ياز گلوله ها يكي يبه طور اتفاق نكهيداد تا ا يپروا فرمان آتش م يو ب نيخشمگ موريالر ستوان

. را پاره نمود يبادبان اصل يگريد كيبعد شل قهيم آورد و پنج دقرا فراه رشياز مس يخورد كه موجبات انحراف كشت يكشت

 .و متوقف شد ادهد استيس ريياز كار افتاده، تغ يكشت

فكر كرده . آمده ام ايبه دن روزيكرده من د اليفراست حتما خ يرور« : حركت خنده كنان گفت نيا دنيبا د موريالر ستوان

كور خوانده . ديجهت داده و فرار نما رييروم، تغ يم ديبازد يكه برا ينيخته و در حبه آب اندا يقيتواند گولم بزند كه قا يم

 ».دييايعرشه ب يو رو ديبادبانها را فورا ببن« : برداشت و داد زد ييپس بلندگو. است

 يول بررسسكاندار كه با تلسكوپش مشغ. دندينشن يزينامفهوم چ يپاسخ آنها را در خود گم كرد و آنها جز چند كلمه  باد،
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تره و روزنه هم  رهيت يكم شيجلو! ستيخودش ن ياون هست ول هيشب. ستين راگويقربان و« : و گفت ديكش يبود، آه

 ».نداره

 .نميبده بب... كه ستين يگريد يكشت چيآنها ه نيدر ا. چرند نگو _

 نيلعنت به ا":گفت ينيگاه كرد و با سنگپاره شده ن يساكن با بادبانها ينور مهتاب به كشت ريو با دقت در ز ديرا قاپ تلسكوپ

 .گذاشت نييو تلسكوپ را پا ".شانس

 ".روم يخودم به عرشه اش م. منشخص است شيبرده است، از بو يكشت كي!به درك":زد و گفت يبشكن موريالر

 :شد دهيشن يبار جواب خوب نيرا برداشت و فرمان را تكرار كرد و ا بلندگو

 !فهم نه يسيانگل -

 ".ديخب،خوب شد، حاال با فرانسه امتحان كن":گفت شنهادكنانيپ جراح كمك

 يدستور داد كه افراد به بادبانها عايپس ستوان كه حوصله اش سر رفته بود سر دند،ينرس جهيبا فرانسه هم به نت يول

 .كنند كه كامال پاره شوند كيآنقدر شل يكشت ي ماندهيباق

 ".تا من به آنجا بروم ديندازيقابق به آب ب كيبود؛ حاال  يخوب كيشل":گفت مورياز اتمام كار، ستوان الر پس

رنگ  ريينور ماه و عرق چرك فصلها تغ رياكنون در ز يبوده، ول ديسف يكه زمان يو لباس زينوك ت يبا شب كاله شوير يمرد

برات دردسر  دم؛ين گزارش مهستم و به كولتو ييكايمن آمر!هيقانون ريغ ن،يمن بش يوارد كشت ديتوان ينم":داده بود داد زد

 .گرفته بود ادي يبا سرعت فوق العاده ا ار يسيظاهرا ناگهان انگل ".كنم يدرست م

 ".يگزارش ده يتوان يهم م ليبه جبرئ ياگر بخواه":شد گفت يوارد عرشه م كهيدرحال ستوان

هرگز نتوانسته بود  يعادت كرده بود، ولبا ترس  ختهيبه تنفر آم موريستوان الر قا،يپنج سال كار در اسكادران شرق آفر پس

 .سخت تر يو حت...مثل بار اول بود شيبرا ديد يبد و زجر انسانها عادت كند و هروقت آن را م يبه مناظر و بوها

 يكشت فيشلوغ و كث ةبه عرش يخوش قلب، كه تازه از انگلستان آمده بود، با نگاه يمرد ل،يسكاندار دافود."لسونيو" يآقا

گونه زد و حس  ماريب يكمك جراح زهرخنده ا كهيشده است، درحال ماريب ،يديشد اريو بس يد كه به طور ناگهاناحساس كر

 .دياست غش نما كينزد يكشت ةزنند يكرد كه از بو
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 شانيساق دستها و پاها. فاسد شده بود يپر از زخم ها اهشانيبود كه سراسر بدن الغر و س يبرهنه ا يپر از برده ها يكشت

كه محكم بسته شده و گوشت بدن را خورده بود،  ييدر اثر طناب ها ايزخم و  ن،يسنگ يآهن رياثر تماس مداوم زنجدر 

مردان،  يانبار، سرها يهوا يو ب رهيداغ، ت يبسته بودند و در فضا يآهن يها لهيرا با م يكشت يروزنه ها. شده بود يابيقانقار

 يكه در كثافت خودشان فرو رفته بود، در فضا شانيپاها ةديخم يبود، ساقها ها وصل شده لهيبدبخت به م يزنان و بچه ها

آن موجودات . مشكل و طاقت فرسا بود يدر آن فضا كار زين دنينفس كش يحت. حركت كردن نداشت ييتنگ انبار توانا

 .بودندبه اجساد در حال فساد همراهان خوشبخت ترشان وصل  ريگرسنه و معذب در حال مرگ همچنان با زنج

عرشه و  يهم رو گريد يبودند كه هجده تن آنها مرده بودند و گروه يدر كشت ر،ياس اهيس صديس ،ياز مالحان كشت ريغ

 .بودند يماريو ب يدرحال مرگ از گرسنگ يدكل كشت كينزد

تا  ستاديدش كنار اخو ".باال دشانياوريب":محكم فرمان داد ييدر اوج خشونت و با صدا فيتوص رقابليغ يبا لحن موريالر دان

به سمت  يو برخ دنديها ناله كنان خواب يكه بعض ييعرشه تمام شود، جا يبرده ها از روزنه كوچك انبار به رو دنيعمل كش

 .را زبان زنند ايشده بود، آب شور در اهيخشك و س يكه از شدت تشنگ ييبا زبان ها دند،كهيخز يكنار كشت

هشت تا چهارده سال كه توسط همزادان خود  نيب ييدخترها و پسرها. دادند يم ليكرا كودكان تش رانياز اس يمياز ن شيب

دفاع كه  يجوان و ب يموجودات. فروخته شده بودند متيارزان ق يچاقو كيبا  ينيصجوق چ يمشت يشده و به بها رياس

 دنيصنعت و چ ،يكشاورز يبرا شانيسودجو بودند و دستها يا دهع يبرا يمنبع درآمد خوب ينشده، ول يجرم جيمرتكب ه

 .كايآمر يجنوب يالتهايو ا يهند غرب ريجزا ل،يبرز ا،يدر گو. مناسب بود ايدن يآن سو يو پنبه از مزارع غن شكرين

 يم يمذهب يوترهايمپس يبا گستاخ ".ميبنام يحيكه خودمان را مس ميكن يو ما جرأت م":فكر كرد يبه تلخ موريالر دان

و  اياز مردم اسپان يمين. كنند انيب تانيمقدسانه برا ييخطابه پندها يوعظ كنند و از سكوها بت پرستان يكه برا ميفرست

كنند، و در مقابل  يسوزانند و به گناهانشان اعتراف م يكنند و عود م يشمع روشن م نيسيقد يبرا كايپرتقال و جنوب آمر

باره باعث به هم خوردن حال  نيفكر كردن هم در ا .خورند يتكان م يباكره بسخت ميمر يها متشهيو ن ساهايو كل شانيكش

 ".شود يم يآدم

قرار  يدر آغوش زن ، بچه ا.خورد يتلوتلو م يكنار كست يبه سمت نرده  يجيافتاد كه با گ اهيس يچشمش به زن ناگهان
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افتاده  ياتفاقچه «:ديپرس يدان به تند.ختير يداشت كه كاسه سرش خرد شده بود ؛ زخم هنوز تازه بود و از آن خون م

 »است؟

 .تكرار كرد يسرش را چون گنگان تكان داد و دان سوالش را به زبان بوم زن

را  شيمبادا صدا نكهيكرد ؛ مباشر از ترس ا يم هيشما گر يشدن كشت كيپسرم هنگام نزد«:خشك گفت يبا زمزمه ا زن

 ».زد يآهن ي لهياو را با م ديبشنو

متوجه شود  يكس نكهيخم گشت و جسد فرزندش را به آب انداخت و قبل از ا ينار كشتك ينرده  ياز او دور شد و بر رو زن

 .ديبه دنبالش به درون آب پر زياز نرده باال رفت و خود ن ديو بتواند ممانعت نما

 بر آب يو موج يو به سمت او آمد ، گرداب ديآب را بر يسه گوش كوسه ا يآب ظاهر شد ، باله  يبار بر رو كيتنها  سرش

 يروغن يرگيدر شب به شكل ت يروز قرمز رنگ بود ، ول يپوشاند كه در روشن يرا خون ايبعد سطح در يظاهر شد و لحظه ا

كه به آب انداخته  يمردگان رياجساد سا زيشد و زن هم با او ، و ن ديبعد ، كوسه در آب ناپد.آب بود يپخش شده بر رو

 زيرا دوباره تم اي، آنها را قطعه قطعه و پراكنده كرده تا امواج در ايدر يله هازبا يجمع اور نيمسئول نيشدند تا كوسه ها ، ا

 .ندينما

 ليشان به دافود يصاحب قبل يعصب يدهايهمراه با تهد كهيو مات در حال جيبدبخت ، گ يبرده سبك شد و محموله ها يكشت

 .االً بدتر افتاده انداحتم يصاحب يبه دستها يشدند متقاعد شدند كه از چنگ صاحب وحش يمستقل م

اهل  و»ترفنريپ«اسمش  نكهيگفت و ا يم راهيبد و ب ايتانيبر ييايدر يرويبود و به كل افسران ن يبرده عصبان يكشت تانيكاپ

 شياما جداول كارها.اش را بدهند يبه كشت كيشل ي مهيكند كه جر يخائن را مجبور م يونهايآلب نيا نكهيو ا كاستيآمر

پدرو «كشور مختلف را داشت و در اسناد و مدارك نامش  نيپرچم چند بارشنوشته شده بود و در ان يوليهمه به اسپان

 .ثبت شده و محل اقامتش كوبا بود»فرناندر

 نيكه در كاب ياز براند يداشت جرعه ا كهيتجارت برده ناوارد بود در حال اتيجراح هم كه مثل سكاندار در مورد واقع كمك

شده و  يماه زندان كيتنها  مشياگر به زنگبار ببر«:گفت موريالر»د؟يكش يبا او چه م«:گفت دينوش يرا مبودند  افتهي تانيكاپ

شود و با دادن باج آزاد خواهد  يمحترمانه رفتار م اريفرستند كه در آنجا با او بس يم »كزلورنكومار«مثل  ييبعد او را به جا
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 ».ميندار مشيببر پيبه ك نكهيا يهم برا يزغال كاف.شد

 .ميكن يم شيرها نجايدانم ، پس هم يم-

 ينم يكار چي، ه"سانچز" ينيب يم«:به معاونش گفت ييايزد و گستاخانه برگشت و به اسپان يقيبرده لبخند عم يكشت تانيكاپ

ها خوك نيا نكهي، بدون ا ميريگ يم يشتريب يو برده ها ميگرد يرفتن بر م يتونن بكنن ، جرأت ندارن نگهمون دارن ، وقت

 »!ها يسيگلان نيهستند ا ييچه احمقها.اصالً بفهمند

اما نه آنقدر احمق كه «:نبود و به همان زبان گفت ينديگرچه چندان لبخند خوشا.زد يدر جواب لبخند موريالر ستوان

 »مگر نه؟)سگ( ورينيشما بد شد س يمتأسفانه برا.حرف بزنند يياياسپان

، باد هم كه  نيما از ساحل دور هست«:اصالً صحبتشان قطع نشده بود ، ادامه دادبه سمت كمك جراح برگشت و انگار كه  بعد

آب و غذا  يمقدار ميگذار يو م ميكن يرا مصادره م شانيرا قطع كرده و بادبانها شانيقهايپس طناب قا.قطع شده است گريد

 »قبول است؟.دادند يبدبخت م اهانيبه همان اندازه كه به آن س.نگهدارند

 ».برم يلذت هم م نهيزم نيدر ا يقبول است ، از همكار«:گفت يبه چابك جراح كمك

از كرباس بودند  يتمام بادبانها و هر تكه ا يكه افرادشان مشغول جمع آور ييرا تمام كرده و به عرشه بازگشتند ، جا يبراند

كرده و به شكل بادبان استفاده كنند  كه بتوانند به هم وصل يزيستوان كه گفته بود هر چ ي؛ درست طبق فرمان نامهربانانه 

 ريو هر دو زنج.شد حركت داد يرا كه م يزيو هر چ يپشم يتمام كاالها ، اسلحه ها ، پارچه ها نطوريهم. نديرا مصادره نما

 .كامل رفتار نمودند تيرا رها كردند و در مورد غذا و آب هم با جد يكشت

 ».ميغذا و آب گذاش يمقدار تانيكه برا دياز ما تشكر كن ديتوان يم«:گفت موريالر ستوان

 گريد يكشت كيناآگاه در پشت سرش .ديرس ليرنگ صبحگاهان به دافود دهيپر ييروشنا نيشد و در اول قيبعد سوار قا و

را ترك كرده و به قصد قرار  جيخل ديرس ايدر انهيبه م يكشت نيا بياو در تعق نكهيپنهان شده بود بمحض ا جيهم كه در خل

 .ردبه سمت جنوب حركت ك يپنهان يدر مقصد ياتمالق

 

 سوم فصل
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بار ظرف ده  نيچهارم ينود و هشت روز پس از حركت از بوستون برا.»نينوراكرا« ياز كشت »تيتادئوس فولبرا« تانيكاپ

رفت و  يم نييحركت بود اما فشار همچنان پا يساكن و ب ايهفته گذشته در يط.به فشارسنج انداخت و اخم نمود ينگاه قهيدق

موقع  يغبار زشت و ب نيا.شده بود دهيكه نه مه بود و نه ابر پوش يو داغ رهيتتوسط غبار  ديگرچه در اواسط روز بودند خورش

كه  يبود ، فصل ييايمسافرت در يدردسر برا يخوب و ب يزمان معموالً فصل نيچرا كه ا.كرد يرا ناراحت م تيفولبرا تانيكاپ

را شت سر  پيكه ك ياما از روز.ندكرد يحركت م يآب جلوتر از كشت يابر رو يها هيتحرك و سا، غران و م ايامواج در

و اغلب با  يبه تنبل نينوراكرا.بودند دهيغبارآلود خشن ند يو روزها يعيطب ريآرامش غ نيجز ا يزيگذاشته بودند ، چ

 يبه خشك ندهيكه اگر در ده روز آ ديرس يرا پشت سر گذاشته بود و به نظر م قايساحل آفر ييايگره در كيسرعت تنها 

 .اند دهبرسند شانس آور

 .بلند ادامه كرده است يآخر را با صدا يناگهان متوجه شد كه جمله  تيفولبرا تانيكاپ» مياصالً برس اگر«

 يدرباره  يودكه بز ديبه فكرش رس.آنها را به زبان اورد نكهياش بود چه رسد به ا ينگران زانيم يافكار نشان دهنده  نيهم

مغازه داشت و در مورد مرگ و »دوربان«كه در  يشل و وارفته ا ياسكاتلند آن»نيتادمك كج«تواند با  يموضوع م نيا

 يغرضانه اخم يب بيغا نيمك كج ي هيبه فشارسنج و سا تيفولبرا تانيكاپ.ديكرد رقابت نما يم يسخنران»هوهي« يقضاوتها

شد و نگران گشت  رهيخ نانهيكه از جال افتاده بود بدب يثابت نقره ا يمايد و به فرسنگ پپشتش را به آنها نمو يكرد و به تند

 .رو خواهد داشت شيبوستون در پ يدوباره  داريقبل از د يگريد يها يكه چه بدشانس

 

 »ايامل« اريبود ، ز ياز آنكه نگران خودش باشد متأسف حضور همسرش در كشت شتريب تانيبود و كاپ يكه سفر بد نجايا تا

 يدفعه هم اگر دختر عمه  نيدادند و ا ياجازه را نم نيهرگز ا يصاحبان كمپان.دياياجازه نداشت كه همراه او ب شهيهم

مخالف مسافرت  اًيكه قو نيكرا ايچون جوش اديتوانست ب ينم ايمطمئناً امل بودمسافران ن ستي، تنها مسافر زن در ل نهايكرا

 .سفر را نموده بود نيدر ا ايحضور امل يتقاضا بود شخصاً سيخانم هول يتنها

 سيخانم هول گريد يشد ؛ اما از طرف يمانع سفر دختر عمه اش م نيكرا يفكر كرد كه اصالً بهتر بود آقا تيفولبرا تانيكاپ

ردسرتر از د يموافقت با سفر را ب نيكرا ايبود و آشكارا عادت كرده بود كه راه خودش را برود و مطمئناً جوش يخودرأ يزن
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 .شد يموقتاً از دستش خالص م رايچندان هم متأسف نبود ز ديبود ، و تازه شا افتهيممانعت از آن 

 ياو بود كه درباره  ييچشم و رو يكامالً ب نيكرد ا يفوراً احساس شرمسار يزد ول يفكر لبخند نيبه ا تيفولبرا تانيكاپ

 يمراقبش باشد خود مشغول پرستار ايامل نكهيا يومت كرده و بجامقا يازدگيكه تاكنون قهرمانانه در مقابل در يدختر

 يهمراه يچقدر از دورنما چارهيب يايامل.ديفكر نما نگونهياست ، ا يكشت ديشد يدر حركتها مارشيمهربانانه از همراه ب

چون از آغاز سفر سرخورده شده باشد  نيسفر شاد بود ، اما اكنون شوهرش نگران بود كه مبادا از ا نيهمسرش در ا

كه دنده اش در اثر  نيكاب ي خدمهاز  يكيو ناآرام بود و در برمودا ناچار به انتقال  يآورده بودند ، ابتدا هوا طوفان يبدشانس

از كارگران  يكي زين» ورد پيك« ي رهيشدند و در جز مارستانيشكسته بود به ب ليو برخورد به وسا يكشت ديشد يحركتها

داد و  جان»نهيگ« جيدر خل ياز تب خطرناك گريد يكيپرت شد كه نتوانستند نجاتش دهند و  رونيب موتورخانه از عرشه به

ها افتاد كه در دفترش در  يكشت حتاجيما يفروشنده  ينيمك كچ يگفته ها اديبه .متوقف شده بود يموسم باداكنون هم كه 

 هياست امسال ،  يسال بد و ناجور هي«:كرد گفته بود يم را چك تانيكاپ ازيفهرست اجناس مورد ن كهيبارانداز دوربان در حال

اول .كنه يپر گناهو مجازات م يايدارد دن يبرده دار يكار شرورانه  يغضب خدا واسه ادامه  كنميفكر م.بد يليخ يليسال خ

كشه  يته رو مكه ش يخبندانيبد مرض اومده و داره مثل  يها نيشده تو سرزم عيبارون بود و بعدش باد و حاال هم كه شا

 يمثل كف دست من خال زرگب نيسرزم نيمونه و ا يزنده نم قاينفر هم در آفر هي يحت يبره ، بزود يم نيها رو از ب لهيقب

 ».يكن يم يسفر از اونجا دور نيتو ا يباش يو اگه آدم عاقل تيفولبرا يخداست آقا فريك نيا.شه يم

از فرستادن خشمش بر  ريغ يرا مجازات كند ، مطمئنا روش يرده داراگر خدا بخواهد ب«:تادئوس در جواب گفت تانيكاپ

 ».برند انتخاب خواهد نمود يكه از آن سود م يانييتجارت در عوض اروپا نيا ياصل ي چارهيب انيقربان

 يركياز ز يدارش كه همچنان نور يق نيب كيداد و با چشمان نزد يرا تكان دشيسر سف نيمك كج يآقا»ها؟ يياروپا يگفت«

 يكشت ستيدو سال گذشته پانصد و ب يمگر در ط«:انداخت و ادامه داد ينگاه تانيمردم شمال اروپا را در خود داشت به كاپ

به دو دسته  يبرده دار يجنگ بر سر مسئله  يملت خودتون برا ايساخته و به آب انداخته نشدند؟و آ وركيويبرده فقط در ن

 نيكه از ا ييبر سر اونا هوهيعدالت .برادرا وجود نداره نيبدتر از خون بدب يزيمنه كه چ ي دهيعق نينشده است؟ا ميقتس

در مورد اون !كنن ينم يكار شمتوقف كردن يكه برا ييو اونا!يبرن و مشغول انجامش هستن افتاده ا يسود م اهيتجارت س
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 يم يگله گاو به بردگكنن و مثل  يم رشونيخودشون كه اس شاوندانيبدبخت جاهل ، اغلب همخونها و خو يكافرا

شون صبر قادر متعال رو سر برده  يطانيآدمكشانه و ش يدونم كه روشها يهستم و م يمن مرد با تقوا و خداشناس!فروشن

برده مرگ  يكشت كيدر  يجيدر عوض مردگ تدر گناهانميفرستاده ؛ ب نيمجازات بدكارا به زم يپس او هم مرض رو برا

 ».در انتظارشون هست يراحت تر

تازه  يهايو سبز يكشت حتاجيما لينمود در موقع تحو ي، آن مرد به ظاهر با تقوا و خداشناس سع يطوالن يخطابه  نياز ا سپ

 ينم رونيب تانياز ذهن كاپ رمرديربط پ يب يحرفها ينامعلوم ليبه دل يكاله بگذارد كه موفق نشد ، ول تيفولبرا تانيسر كاپ

گرما ، غبار  نيكه ا كرديداشت باور م باًيتقر نكهيرا به خود مشغول كرده بود تا ادسته مگس مزاحم ذهنش  كيرفت و مثل 

در مورد آن صحبت كرده  نياست كه تادمك كج يهمان مرض يتجل ي، همگ رهيرا فراگرفته و افق ت ايكه سطح در ييبدبو

حركت  يرا ب انوسيرا متوقف و اق يمسمو يتا بادها دهيسمت خز نيبه ا قايآفر يآبها يناشناخته آن سو ينهايبود از سرزم

 .دينما ياست متجل نيبشر خشمگ يو عدالت خدا را كه از گمراه دينما

 يوجود از ساحل دور بود و برا نياما با ا ديافكار خام و نامربوط خجالت كش نيبه خاطر پروردن ا تيفولبرا تانيكاپ خود

تنفس به اندازه  رقابليگرم غ يهوا نيبود و ا فيضع ياو زنافسوس خورده بود چرا كه  ايآوردن امل يبار برا نيچندم

 يو دختر عمه  نيكرا ايداشت كه بگذارد جوش يآنقدر عقل م ديبود ، با دهنمو جاديا يناراحت شيبرا كيآتالنت يطوفانها

 ...و خودخواهش او را يلوس خودرإ

 ي؛ دختر افتيدختر مورد بحث را در چهارچوب در برگشت و  تيفولبرا تانيدر اتاقش افتاد ، كاپ يآستانه  يرو يا هيسا

كه محكم پشت سرش جمع شده  يرنگ يپرپشت بلوط يعزا و موها اهي، با لباس س يسالگ ستيب ليجوان و قد بلند در اوا

 .به حركاتش داده بود يشتريو شكوه و وقار ب بودمحكمش را به عقب كشانده  ياش چانه  ينيبود و سنگ

استثناء  يمتعدد ليبه دال سيخام هول يول نديايب يفرمانده نيداد كه مسافران به كاب يگز اجازه نمهر تيفولبرا تادنوس

خودش  تيكرد شخص يهمسر خودش مسافرت م يتحت مراقبت و همراه نكهيو ا يبودنش از طرف مادر نياز كرا ريغ.بود

 يشخصاً زنان تيفولبرا تانينبود كه كاپ يشك چيگذاشت گرچه ه يم اركن شيرا برا ژهيو ازيامت نيبود كه ا يهم به گونه ا

 .ديپسند يم شتري، نرمتر و حرف شنوتر را ب فتريظر
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و  ياز ظرافت و نرم ينشانه ا چيترساندند و مطمئناً ه يبارز آن بود او را م ينمونه  سيخانم هول كه»يزنان امروز« اغلب

رغم تعصبش  يوجود نداشت اما عل ستينگر يو او را م ستادهيدم در اتاق ا شيكه روبرو يجوان»ژونو«در  ييحرف شنو

 .او شود يستگيو شا ييبايتوانست منكر ز يكرد و مطمئناً نم يم نيشناخت و آن را تحس يرا م ييبايز تانيكاپ

دلتنگ  يعزا يلباسها يرگياندامش را پنهان كند ، ت ييبايز توانستيو شكن آن زمان هم نم نيپرچ يلباسها يحت كهيحال در

 يرقابت كند بهتر جلوه گر م ايماگنول يتوانست با گلبرگها يرا كه به جرأت م نشيقابل تحس يكننده اش لطافت چهره 

داد به  يساده و دخترانه اش را م ييبايز يكه دعو اهشيبلند و س انرنگش با مژگ يساخت تنها چشمان درشت و خاكستر

اش خوششان  افهيكه موقتاً از ق ياز مردان جوان ياريكه بس يد ، حالتو اماده جرقه زدن بودن رهيخ يطور دستپاچه كننده ا

 .رماند يو م دهيشدن به او را داشتند ترسان كيثروتش قصد نزد ليآمده و احتماالً به دل

انجام  تانيهست كه برا يس؟كاريبله خانم هول«:ديمطالعه كرد و پرس اطيمسافر فضولش را با احت يچهره  تيفولبرا تانيكاپ

 »هم؟د

 تانيكاپ ديصدا نزن سيمرا خانم هول گريشروع د يبرا ديتوان يم«:صبرانه گفت يكه اخم كرده بود ب سيهول خانم

كنم  يصدا م تيچون همسرتان همراه من است و نه من او را خانم فولبرا ستمين ياز مسافران معمول يكيمن كه مثل !تادئوس

 ».ديتوان يصدا كند شما هم م رويه اند مرتوا يم ايپس اگر امل!سيو نه او مرا خانم هول

آورم شما را  ينم اديبه «:خشك گفت يزد و خطوط نگران دور چشم و دهانش برطرف شد و به لحن يتادئوس لبخند تانيكاپ

 ».ديگو يعسلم م اي زميصدا كرده باشد چون تا آنجا كه من متوجه شده ام به شما اغلب عز رويه

است كه مرا  يكس نيهمسرتان اول ديدان ي؛ م ديبله ، حق دار«:اش دو چندان شد و گفت ييبايزكرد كه با آن  يخنده ا رويه

 يمعتقد بود كه اسم قشنگ.بودم رويه شهيمن هم شيرفت ؛ برا يمن نم يوقت قربان صدقه  چيعسل صدا كرده است؟پاپا ه

 ».ام برودقربان صدقه  يكس ديآ ينم دمهم ب يگاه...كه باشد اما كنمياست و فكر هم م

 ياورد و به تند اديبعد ناگهان علت آمدنش را به .ديكش يمشتاق شده بود و آه تند شيصدا يهم به اندازه  صورتش

 ي، آقا ميكن يرسد كه اصالً حركت نم يهوا است؟به نظر م نيكشد؟منظورم ا يطول م گريتادئوس چقدر د تانيكاپ«:ديپرس

هم به  گريماه د كيسرعت تا  نيو با ا مينرفته ا شيهم پ ليما كي يحت دو روز گذشته يمعتقد است كه ط»اشتودارت«
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 ».ميرس يزنگبار نم

انجام  يكار ميتوان ياشتودارت هم نم يآقا يو قالها ليبا ق يحت دياما مطمئن باش.مينرس ديشا«:كرد قيتصد يبه آرام تانيكاپ

 ».شتريب يهم كم ديآورد و شا خواهد به دست خواهد يرا كه م يتمام سرعت يبه او بگو بزود.ميده

 »داشت؟ ميباد خواه يچطور ؟مگر بزود«:ديبا عالقه پرس رويه

 .رود يم نييتعجب خواهد كرد ، چون فشار هوا پا مياگر نداشته باش-

 .مرداب است كي يهنوز به آرام ايو در ديرا گفت نيهم هم روزياما د-

، من هم به نوبه خودم هر  ديآ ياست و اصال از آن خوشم نم يآلوده ا دم كرده و يرود ، هوا يم نييو فشار هوا همچنان پا-

 ».شوم يخوشحالتر م نميچه زودتر زنگبار را بب

نشانم داد  ايكره جغراف يكه پدرم آن را رو ي؛ از وقت نميدوست داشتم آن را بب شهيهم.بله ، مطمئناً«:كرد قيتصد يبگرم رويه

 ».نبود شتريشش سالم ب ايپنج 

 يليآن روز افتاد ؛ و خ اديشده و به  رهيثابت خ يحركت دكلها و بادبانها يب يها هيداغ آفتاب خورده و سا يه عرشه ب رويه

و  يمس يها تابهيماه فيرنگ پرتو افكنده بود و رد رهيكه در سقف ت يو نور فانوس ليه سيهول يآشپزخانه .گريمطالب د

 .كرده بود ييشگويرا پ نده اشيكه آ ريپ سونيج يديزمزمه مانند ب يصدا

 يظاهراً به خود وانمود كرده بود كه به آن م كباريمرموز اعتقاد داشت ، گرچه  ييشگويبا تمام وجود به آن پ رويسالها ه يبرا

كرده  يآن را واقع سونيج يديب يهم خودش بر طبق گفته  ديشا اي،  ديانجام يم تيداشت به واقع ييشگويآن پ يخندد ول

برسد  اهيپر از مردان س يا رهيرا گشته بود تا به جز اياز دن يمين نكهيبود و آن ا يمورد قطع كيبود اما  يل بحثمطلب قاب.بود

 .ديكه در انجامش به او كمك نما ويما تونيانجام دادن وجود دارد و كل يبرا ياديكه در آن كار ز

شود  ياست؟م ييتادئوس ، چگونه جا تانيكاپ ديفته ابار به زنگبار ر نيشما چند«:ديبرگشت و پرس تانيبه سمت كاپ ناگهان

 »د؟يكن فيتعر ميبرا

است كه  كينزد قايپهنا داره و انقدر به آفر ليدرازا و ده ما لي، حدود پنجاه ما ستيهم ن لندينصف النگ آ يخب به اندازه -

از آن هم  ياست كه حت»پمبه« ي رهياش جز هيهمسا نيكترينزد.نديب يرا م قايآفر يروز درختان ، كوهها كيمردم در 
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 ...تر يباشد ، و وحش يكوچكتر م

 »است؟ يياست كه چگونه جا ننيخواهم بدانم منظورم ا يرا كه نم نهاينه ا«:سرش را تكان داد و گفت رويه

 نكيدهد به عوض قرض دادن ع يم حيترج نكهيو ا ديخودش خواهد فهم يدر جواب گفت كه بزود تيفولبرا تانيكاپ

عقب  ينبود كه به راحت يكس سيخودشان را داشته باشند ؛ اما خانم هول ياجازه دهد آنها برداشت شخص گرانيد خودش به

آموزنده  اريتواند بس يم گرانيد نكيع قيكردن از طر گاهاعالم كرد كه از نظر خودش ن يچون نشست و به آرام نديبنش

جالب بوده كه  ميبرا شهيو هم- « با مال خود فرد متفاوت باشد تواند كامالً ياست كه م ينظرات يباشد چرا كه نشان دهنده 

 ».است ديار مفينكته بس نيا ديانجام ده يكار مهم ايدن نيدر ا ديكنند اگر بخواه يمردم چگونه مشاهده م ريبدانم سا

 »؟ييجور كارها د؟چهيمف«:ديپرپشتش را باال برده و با تعجب پرس يابروها تيفولبرا تانيكاپ

 .ه مردم ، رفع مشكالتكمك ب-

 ؟يچه جور مشكالت...خب-

هم بگذارم تا  يو دستانم را رو نميبنش نكهي؛ من به ا يماري، جهل ، عدم بهداشت ، ب يبرده دار«:حوصله گفت يب رويه

خدا  يشود كه مسلماً خواسته  يانجام م ييهمه كارها نيا يكند اعتقاد ندارم ؛ بخصوص وقت يخداوند خودش كار

 ».حل كند اقدم جلو بگذارد و مشكالت ر دينفر با كيالخره با.ستين

 .خواهد كرد دايانجام دادن پ يبرا ياديز يگفت كه مطمئناً او در زنگبار كارها يبخشك تيفولبرا تانيكاپ

 ليه سيدر هول ديدان يم.بود نيگرفته ام فوراً به آنجا بروم هم ميتصم نكهيا ياصل ليدانم و دل يم«:گفت يبه آرام رويه

 يشده بود ـ نم يكه پس از مرگ پاپا خال يخواستم از بوستون خارج شوم ـ از خانه ا يانجام دادن نبود و من هم م يبرا يكار

 »...توانستم تحمل كنم

را تمام نكرده بود با عجله  يقبل يكه جمله  رويموج برداشت و ه يمنتظره ا ريقاطع و از خود مطمئن به طور غ يصدا آن

و او هم در  ميبود يدوستان خوب شهيما هم.خواست كه من بروم يـ مخصوصاً م دايسيكر ميـ دختر عمو يسيه كربعالو«:گفت

آنها  يكه هر دو دمي، پس چون د امدهيسازگار ن ميآنجا هم چندان به مزاج زن عمو يزنگبار تنها است ؛ و ظاهراً آب و هوا

از غم  يا هيكند ؛ بعد با سا يم يدارد گفته اش را بررس نكهيرد ؛ مثل امكث ك رويه»...من بود كه ي فهيدارند وظ ازيبه من ن
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 ».باشد داشته ازيبه من ن يدوست دارم كه كس يلي، من خ ستمينه ، من كامالً راستگو ن«:گفت

به  هم يگريكس د دهيشن اينمود معصومانه باشد گفت كه گو يم يگرانه سع لهيكه ح يرا جمع كرد و با لحن شيلبها تانيكاپ

 و؟يما تونيمثل كل يدارد ، كس ازياو ن

رنگ چقدر به  نيبا خود فكر كرد كه ا.بتواند سرخ شود رويكرد كه ه ي، چون هرگز فكر نم ريمتح تانيسرخ شد و كاپ رويه

 .سرخ شود شتريب دياو با نكهيو ا ديآ ياو م

 »د؟يصحبت كرده ا ايشما با امل«:متهم كنان گفت رويه

مورد وجود  نيدر ا يكردم راز يزن و شوهر است ؛ اما فكر نم نيب يكار عاد.البته«:كرد قيآرام تصد يبا لبخند تانيكاپ

 تونيخانم كل دياست كه شما قصد دار نيا ليبه من گفته بود كه برداشت فام نيكرا ايجوش يتان آقا ييپسر دا.داشته باشد

 ».اندسفر را داده  ي ازهبود كه به شما اج ليدل نيبه هم ديشو ويما

 شهينگرفته ام ، هم ويما يخودم را در مورد آقا مياو اشتباه كرده است چون من هنوز تصم ؟خبيراست«:با تكبر گفت رويه

مخالف بود ؛  شهياما پاپا هم ميبا هم ازدواج كن يكه روز دوارنديام ميدانم كه عمو و زن عمو يبوده ام و م لياو احترام قا يبرا

من .داشته باشد يمن اثر ميتصم يرو يمسئله ا نيگذارم چن ينم ميمناسب هست گريمده يبراالبته اگر احساس كنم كه 

 ».داشت يشتريانتظارات ب ديخوش آمدن انجام داد بلكه با يتنها برا ديمعتقدم كه ازدواج را نبا

 ليدر مورد مسا رويه يزنانه  ريغ يياو كامالً از رك گو».بله ، بله حق با شما است...ام...اوه«:كرد قيتصد تيفولبرا تانيكاپ

مثل آنچه  يزيـ چ ياز شرمزدگ يشوكه و دستپاچه شده بود ؛ مطمئناً اثر يو احساس يچون ازدواج و روابط قلب يحساس

 .دآم يبه او م شتريموجب سرخ شدنش شد ـ ب

 ويما يداد و گفت كه آقابرد ؛ چون ادامه  يزجر نم يتوانست مانع سرخ شدنش شود آشكارا از شرمزدگ ينم رويگرچه ه اما

را در  گريكرده و همد يجالب يبا هم بحثها ليمسا نيباشد و در مورد ا يم ريخ ياست كه خواهان انجام كارها يجد يمرد

فرار عاشقانه شان  شنهاديپ يبا دورنما اًيكامالً قابل احترام است چون قو يبودند و فرد افتهي يمتفق الرا يامور متعدد

 .مخالفت كرده بود

 »را كرده بود؟ شنهاديپ نيا يچه كس«:ديجالب شده بود پرس شيتادئوس كه موضوع برا تانيكاپ
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كنم حرارت آن لحظه  يمن بود ، گرچه فكر م شنهادياقرار كنم كه پ ديبا يمانيبا پش«:خلع سالح وار گفت يبا چشمك رويه

؛  يكنم اما كل يم كه هرگز بتوانم آن را عملكرد يبودم و فكر نم ياز دست پاپا عصبان تينها يموجب آن شد ؛ چون ب

 لشيگفت كه دل»ازابال استرانگ«گرچه دختر عمه ام .مورد بشنود نيا رد يكلمه ا ياست حاضر نشد حت ويما يمنظورم آقا

دانم  يمدهد ؛ البته خودم  يم ليچهارم تقل كيپاپا ازدواج كنم او سهم االرث مرا به  ليدانسته اگر برخالف م يبوده كه م نيا

 ».است پيخوش ت يليد او خيدان يم.حرفها را زد نيحسادت ا يو تنها از رو ديآ يخوشش م يكه ازابال خودش از كل

با عجله و با  ديو اكنون كه مستقل و ثروتمند شده ا«:كنترل كرد و موقرانه گفت يحالت چهره اش را بسخت تيفولبرا تانيكاپ

و تور عروس ازدواج كرده و  ديكه در لباس ساتن سف ديشتاب يقلبتان مخوش  پيبه سمت خوش ت نهايكرا ياجازه 

 »، آره؟ ديشو ريخوشبخت و عاقبت به خ

كه  يباشد را متوقف كنم و در مدت يآن م ياز مراكز اصل يتجارت شرم آور برده كه زنگبار بك نيدر واقع قصد دارم ا... نه-

ازدواج  ميتوان يم ايكه آ رميرا بگ يينها ميداشته باشم تا بعداً بتوانم تصم ويما يبا آقا يشتريتوانم معاشرت ب يآنجا هستم م

 .كرده باشد رييو ممكن است او تغ ميا دهيرا ند گريدو سال است كه همد باًيتقر ديدان يم.ريخ اي ميداشته باش يموفق

 .ديكرده باش رييكنم شما هم تغ يفكر م-

كننده  بياثرات تخر ريگرمس يو خوانده ام نواح دهيكنم ؛ اما از آنچه شن ينم رييمن هرگز تغ«:اظهار داشت نانيبا اطم رويه

 ».گذارد يدر آن هستند م يبه زندگ ريكه ناگز يبر مردان يا

 شان ، مطمئناً يسالمت يرو-

اگر  ي، حت نميخودم بب ديكنم با ياست كه حس م ليدل ني، به هم نطوريهم هم تشانيشخص يكه رو دهميم نانيبه شما اطم-

از مسئله برده ها مسلماً  ريكه وقتم را هدر نخواهم كرد ، چون غ ديمطمئن باش ميخور يبه درد هم نم يكه من و كل دميد

وگرچه  رميگ يم ادي يليو سواح يعرب ياست كه دارم زبانها يچند ماه.دادن وجود دارد رييتغ يهم آنجا برا يگريد ليمسا

 .كنميده كه هر دو زبان را نسبتاً خوب صحبت م، به من گفته ش ستيبلد ن ياديلغات ز

حاال ممكن است در مورد «:گفت يبگذارد و به نرم تانيكاپ نيآست يحرف به جلو خم شد كه دستش را رو نيپس از ا رويه

 »د؟ييبگو ميبرا رهيجز
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لذت  اريبه سواالت شما بس، مطمئناً از جواب دادن  يجوان بپرس»ژولر ويموس«از  يرو يچرا نم«:جواب داد يبه تند تانيكاپ

 به هر حال پدرش كنسول فرانسه در زنگبار .برد يم

 ".و در آنجا زندگي كرده و اطالعاتش بيشتر از من است است

بله، خودش به من گفت؛ همچنين گفت كه جزيره ي بهشت روي زمين است، رنگارنگ و پر از غرايب و زيبايي ": گفت هيرو

 ".زار و يك شبهاي باورنكردني، صفحه اي از ه

همه ي فرانسوي ها و در اين مورد اغلب ": از لحن تعريف هيرو و نگاه پرمعني همراهش، از ته دل خنديد و گفت كاپيتان

تنها آن چيزي را مي گويند كه فكر مي كنند يك بانوي مايل به شنيدن آن است، آيا مطلب ديگري هم در مورد  –خارجي ها 

 "آن گفت؟

گفت كه فكر مي كند بريتانيايي ها قصد دارند جزيره را به بميه و سلطان نشين الحاق كنند و آن را تابع . بله، خيلي زياد -

 .آفريقا نمايند

راستي؟ خب خانم، اين مطلبي است كه من هيچ اطالعي در موردش ندارم، فكر مي كنيد چطور مي خواهند اين كار را انجام  -

 دهد يا ديگر اين را به شما نگفته است؟

توضيح داد كه بسيار ساده است و بريتانيايي . گفته بود؛ چون هيرو كه هرگز كسي نبود كه مطلبي را بداند و انكار نمايد ظاهراً

ها به طور مفتضحانه اي از يك حاكم عروسكي مردي بسيار ضعيف و فاسد است حمايت مي كنند، و او تنها به حامي برده 

بلكه هيچ حق قانوني هم بر تاج و تخت ندارد، چون پسر جوانتر سلطان قبلي  كند، داري است و ماليات را صرف عياشي مي

است و طبق گفته ي پسر كنسول فرانسه، رقيب مدعي تاج و تخت نه تنها براي حكمراني بهتر است، بلكه از احترام و وفاداري 

ها، برخوردار است؛ چون بريتانيايي ها  ييانه دهم جمعيت بومي و حمايت تمام خارجيان فكور مقيم زنگبار، غير از بريتاني

معتقد هستند كه قدرت شخصيتش مانعي براي مقاصد توسعه طلبانه ي مستعمراني آنهاست و ترجيح مي دهند يك آدم 

مطمئناً او خودش به  "توسري خور را به عنوان حاكم داشته باشند، كاپيتان، آيا هرگز مطلبي تنگ آورتر از اين شنيده بوديد؟

جمهوري خواه معتقد نمي توانست پادشاهي را به هر صورتي تصديق كند اما از طرفي ديگر نمي توانست بي عدالتي را  ناعنو

 .هم قبول نمايد
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هاله اي از سرخي به چهرهي زيباي هيرو آورد و چشمانش برق زد، به حالتي كه كاپيتان فولبرايت آن را با شكوه  خشم،

عه مي انداخت او غير متعهدانه، شانه اش را باال انداخت و گفت كه به نظر او سياست، كار يافت، گرچه بسختي كسي را به طم

نمي كند، شك دارد كه بشود فرانسوي ها را در مورد خطه ي شرق آفريقا يا  توجيهكثيفي است و گرچه عمل بريتانيايي ها را 

 .زنگبار بي طرف دانست

وي ها هم مي خواهند جزيزه را مستعمره ي خودشان نمايند؟ ولي اين غير يعني مي گوييد فرانس": شوكه شده پرسيد هيرو

 ".ممكن است

من هيچ نكته ي غير ممكني در اين مورد نمي بينم خانم، همه ي اروپاييان مستعمره طلب هستند، همه ي آنها مثل هم  -

 .هستند

حكام مستبد متنفر بودند و نداي آزادي و برابري  فرانسوي ها هميشه از. من در اين مورد نمي توانم با شما همعقيده باشم -

 ...قبول دارم كه مستعمره دارند ولي. نگاه كنيد "الفايت"را سر مي داده اند؛ خب، به هر حال در زمان انقالب كبير، به روش 

ت، چون اكثر ما منصفانه اس! اما در واقع به عنوان يك آمريكايي خوب موافق فرانسوي ها هستيد و مخالف بريتانيايي ها -

همينطور هستيم، اما مطمئناً نخواهيد توانست قضاوت عادالنه اي داشته باشد اگر بخواهيد از ابتدا نسبت به يك طرف تعصب 

 .به خرج دهيد

 .موكداً اطمينان داد كه هرگز نخواهد گذاشت تعصب فردي چشمانش را نسبت به واقعيات كور كند هيرو

شانه هايش را باال انداخت و گفت كه شخصاً هيچ اهميتي براي مسايل . حال خود يافته بودكه اين جواب را وصف  كاپيتان

 .داخلي زنگبار، كه شكر خدا هيچ ربطي هم به او نداشت، قايل نيست

كاپيتان هيرو او را ناراحت كرد و بي پرده گفت كه همه ي مسيحيان بايد هميشه نسبت به اموري كه به صالح و خير  سخنان

است، در هر كجاي دنيا كه باشد، عالقه مند باشند و اين مسئوليت نسبت به همنوعانشان نبايد تنها به افراد همزاد و هم عموم 

 .رنگشان محدود شود

صورتش بي احساس بود و همدردي اش براي مردم با نشاط و اهل دعوا و كافر رنگبار  ".بله، البته": با بي حالي گفت كاپيتان

 .ه دارد بر سرشان مي آيد، آشكارا ضعيف بودكه نمي دانستند چ
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خب، خانم شما بزودي مي توانيد در مورد اين مسايل با عمويتان صحبت كنيد و نظراتتان را به او بگوييد؛ مطمئناً نظرات  -

ديات ايشان به مراتب با ارزشتر از نظرات من، يا حتي نظرات آن موسيوي جوان مي باشد؛ آن هم با آن بهشت زميني و چرن

شايد بعضي ها آن را به آن شكل ببينند ولي به نظر من چيزي بيشتر از فاصله  چهاگر ! بهشت، واقعاً كه! هزار و يك شبش

 .بين كثافت و بيماري نيست

هيرو نه تنها دستپاچه نشد، بلكه ظاهراً . داشت عمداً خش صحبت مي كرد، ولي اگر قصد داشت هيرو را بلرزاند، موفق نشد او

آمادگي پذيرش هر نظر منفي در مورد زنگبار را هم داشت، چون با صميمت گفت كه او هميشه به آن همه شكوه و  كامالً

و جزاير استوايي، گفته و نوشته شده مشكوك بوده است و آن را گمراه كننده  يجالل افسانه اي كه در مورد سرزمينهاي شرق

ا و سط پايين زندگي و اخالقيات مردم بوي، در آنجا نمي توانست چيزي جز مي يافت، زيرا مطمئناً با توجه به دماي باالي هو

 .كثافت و آلودگي باشد

بله كثيف است، خوانده بودم كه بوي ميخك و ادويه را مي توانيد از دريا متوجه ": قولبرايت با نظر هيرو موافقت كرد كاپيتان

شهر از اين هم ! ب و زباله و حتي چيزهاي بدتري بوده استشويد، ولي تمام آنچه به مشام من رسيده است، بوي بد فاضال

هيچ تعجبي ندارد كه زن عمويتان چندان حال خوشي ندارد، ولي اصالً . خانم نيست يككثيف تر است و به نظر من اصالً جاي 

 ".حق نداشت كه به دنبال شما بفرستد

ال هم جوانتر از من است هيچ طوريش نشده، و او هم فكر اوه، حرف بيخود نزنيد، كاپيتان دختر عمويم كريسي كه چهار س -

 .مي كند كه زنگبار نقطه اي زيبا و رؤيايي است، خودش برايم نوشته است

 .شايد عاشق باشد، چون شنيده ام كه وقتي كسي عاشق شود، عينكي به رنگ گل سرخ بر روي چشمانش قرار مي گيرد -

 ...كسي آنجا نيست عاشق؟ نه؟ عاشق چه كسي ممكن است باشد؟ -

آن مرد فرانسوي در حال رفتن به آنجاست و سفيد پوستان در آنجا جمعيت . خانم، حتي در زنگبار هم مرد پيدا مي شود -

 .نسبتاً بزرگي را تشكيل داده اند، كارمندان كنسولگري، افسران نيروي دريايي بريتانيا، تجار و افراد هرزه

 هرزه؟ منظورتان چيست؟ -

 ".روري غوان "ويان، گوسفندان سياه، قانون شكنان، افراد شروري مثل ماجراج -
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 .او ديگر كيست؟ يك دزد دريايي؟ با چنين اسمي حتماً بايد يك دزد باشد -

صدا  "پولساز"تقريباً، يك انگليسي است و تقريباً از همه ي جهات يك آدم كله شق و تبهكار مي باشد، به گمانم كسي او را  -

اتفاق خالف قانوني كه روي دهد، از شكار غير قانوني تا حمل اسلحه، قاچاق مواد مخدر، آدم ربايي يا قتل، مي مي كند هر 

دان اليمور جوان طي دو سال گذشته . كه روري فراست در آن دست داشته است نديدتوانيد آخرين سكه ي خود را شرط ب

قط بايد مدرك به دست بياورد و مطمئناً روزي آن را به دست ف! تالش كرده كه او را گير بيندازد، ولي موفق نشده است

 .دان يك تيپ فاسد نشدني است. خواهد آورد

 و اين دان كيست؟ -

دختر عموي كريسي هيچ گاه در موردش چيزي ننوشته است؟ خب، چون داشتم فكر مي كردم كه شايد او مسئول آن  -

ريايي بريتانيا است كه فرمانده ي يك كشتي مسلح كوچك مي باشد عينك گل سرخ است، ستوان اليمور، يك افسر نيروي د

براي اين منظور تالش مي نمايد؛ با توجه به همه چيز، كارش  لو مسئوليتش ممانعت از تجارت برده در اين آبهاست، يا حداق

ني اش را بر سر اين كار را چندان هم بد انجام نمي دهد؛ اما هنوز نتوانسته روري فراست را گير بيندازد و مي ترسم جوا

گرچه يك بار داشت گيرش مي انداخت؛ در باد سبك پمبه به طرفش شليك نمود، چون الشه ي يك سياه آفريقايي . بگذارد

يعني كشتي پر از برده است و اجساد و مردگان را  –را كه به آرامي روي آب شناور بود ديد، دان بخوبي معني آن را مي داند 

 "ويراگو"د؛ دان مطمئن بود كه او را در حين ارتكاب جرم مي گيرد، اما وقتي به آن فرمان ايست دادند، بيرون انداخته ان

 .دبادبانهايش را گشو

 چي؟ -

ويراگو؛ اسم كشتي فراست است، مطمئنا دليلي داشته كه اين اسم را برايش انتخاب نموده؛ مي گويند مثل يك گاو وحشي  -

 .اشت؛ درست مثل صاحبش

 چه اتفاقي افتاد؟ فرار كردند؟بعد  -

اما وقتي وارد عرشه شدند اثري از . نه، چون كشتي دان با نيروي بخار كار مي كند، در نهايت ويراگو را ناچار به توقف كرد -

برده نبود؛ دان از دماغه تا انتهاي كشتي را وجب به وجب گشت، ولي هيچ مدركي به دست نياورد؛ روري هم قاطعانه گفت كه 
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و . جسد سياه بيچاره اي بوده كه از كشتي حامل برده ي در حال عبور به بيرون انداخته شده هيچ الشه اي خبر ندارد و حتماً از

از دان به خاطر اينكه با فرمان توقفش، نايستاده عذرخواهي نمود و علتش را چنين بيان كرد كه خودش در حال صرف غذا 

دان داشت ديوانه مي شد، ولي هيچ كاري . بودند تهكشتي برده فرانسوي اشتباه گرف بوده و مالحانش هم كشتي دان را با يك

نمي توانست بكند؛ نه حتي وقتي بعداً شنيد درحاليكه روري داشته او را به دنبال خود مي كشيده، يك كشتي برده متعلق به 

 .ده استعربي كه همدست روري بوده، براحتي يك محموله ي برده را از زنگبار خارج نمو

رنگ چهره ي هيرو مثل گچ سفيد شده بود و فكش  "...يعني به عمد بوده است؟ تمام ماجرا يك كلك بود؟ فقط براي اينكه -

مرداني مثل او بايد به ": با غيظ گفت. ، وقتي عصباني مي شد، در آمده بود"كاسب كراين"درست به شكل فك پدربزرگش 

 ".دار آويخته شوند

كه روري به دار مي آويزندش؛ به نظر من اصالً فقط به همين منظور به دنيا آمده است؛ و مطمئناً دان  به جرأت مي گويم -

نمي توان هم سرزنشش كنم؛ البته شخصاً زياد با . اليمور حاضر است طناب دار را با دست خودش به گردن روري بياويزد

 .طرفدار او هستمخوبي است و من  ردبريتانيايي ها اعتقاد ندارم، ولي ستوان م

 و فكر مي كنيد كه كريسي هم همينطور باشد؟ -

مطمئناً كريسي اولين نفر نيست، چون نمي شود منكر شايستگي دان شد؛ اما آنچه در مورد دختر ... براي دان اليمور؟ خب -

، آن دو تازه با هم آشنا عمويتان گفتم فقط حدسم بود، از آخرين باري كه در زنگبار بوده ام يك سالي گذشته و در آن زمان

خودتان گفتيد كه چطور از رؤيايي بودن . شده بودند؛ گرچه كامالً مشخص بود كه دخترك از قيافه ي او خوشش آمده است

از طرف ديگر دان تنها مرد . جزيره نوشته، و همين مطلب، اين نظر را به من داد كه شايد پيشرفتهايي صورت گرفته باشد

قرار گرفته اند؛ بعضي از آن  طانه ام كه زن عمو و دختر عمويتان بسيار مورد توجه خانواده ي سلزنگبار نيست و شنيد

 .شاهزادگان عرب، واقعاً مردان خوش تيپي هستند

 "...خوش تيپ؟ منظورتان مردان سياه است؟ آفريقايي ها؟ يعني مي گويي كريسي" -

 .رد توهين قرار گرفته استهيرو بسيار جدي بود و كامالَ نشان مي داد كه مو صورت

و بسياري از آنها، به اندازه ي من سيماي خوبي دارند و كمي آفتاب ! عرب خانم، عرب، آنها نه سياه هستند و نه آفريقايي -
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خانواده ي سلطان از حكمرانان عمان هستند و حتي از پسردايي تان، جوشيا هم بيشتر به شجره و اصل و . سوخته تر هستند

قيافه هستند و شنيده ام كه زنان قصر به زيبايي يك تابلو نقاشي مي باشند، گرچه  شمردانشان بسيار خو. نازند نسب خود مي

موجودات بيچاره، حتماً مالقات زناني مثل زن . مطلبي است كه نمي توانم رويش قسم بخورم، چون شنيدن كي بود مانند ديدن

 .برايشان بسيار جالب است روند،به هر كجا كه مي خواهند ب عمو و دختر عمويتان، كه مي توانند بدون نگراني

با گرمي تصديق كرد و بعد درحاليكه توجهش به موضوع جلب شده بود گفت ميايد ببينيم چه كاري مي توانم براي آن  هيرو

ن يادشان دهم و شايد بتوانم برايشان كالسهاي آشپزي و سوزن دوزي بگذارم و خواندن و نوشت. موجودات بيچاره انجام دهم

 ".آن ها بكوشم دگيبايد تا آنجا كه مي توانم در تغيير روش زن

آشكار بود كه خانم هوليش در بدو ورودش . قولبرايت براي اعتراض دهانش را باز كرد، ولي بعد دوباره آن را بست كاپيتان

بخشنده باشد و عالقه مند به ايجاد اينكه زن جواني اينقدر از نظر جسمي و مالي . به زنگبار بسيار متعجب خواهد شد

اصطالحات، بسيار عجيب بود، در سن او بيشتر انتظار مي رفت كه به شركت در بالماسكه و همصحبتي جوانان مايل باشد تا 

كارهاي خير و كمك به ساير نژادها در نقاط دور دست و بد آب و هواي كره زمين، كاپيتان با خودش فكر كرد كه مطمئناً 

در صورتيكه مي توانست يك  ت،سليقه اي است، چون انديشه ي انجام كارهايي را در سر دارد كه به او مربوط نيسآدم بي 

معلم مدرسه قابل تحسين و بسيار جدي شود، و شايد هم يك روز بشود، چون با آشنايي مختصري كه از كلبتون مايو داشت 

مرد خوش تيپ پرحرارتي كه جداً عالقه مند به زني جوان، سرد، خشك و نيز با قضاوت از روي شايعاتي كه شنيده بود، او آن 

كاپيتان . نقطه نظرات خانم هوليس در مورد ازدواج كافي بود كه آتشين ترين خواستگاران را سرد كند. ودو رك باشد نب

 .دلش براي شوهر او مي سوخت؛ البته اگر مي توانست شوهر كند كه كاپيتان اصالً شك نداشت

گرچه هميشه  ".هر كه را خلقش نگو، نيكش شمر": تادئوس در حاليكه ريش خاكستري اش را مي خاراند، انديشيد نكاپيتا

ثروتش بود كه افرادي را جلب كند و شايد روزي به خاطر آن ازدواج مي كرد؛ آينده اي نه چندان خوب براي هر دختري، اما 

 .از چه چيز او خوشش آمده بود را نمي توانست بفهمد آملياشايد بيشتر از اين استحقاق نداشت، و اينكه 

 

 چهارم فصل
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چند دسته .را پاك نمود يشانياش عرق پ يرا صاف و با دستمال كتان شيعرا نيلباس پوپل ينهايبلند شدو چ شياز جا رويه

 يبود و قسمتها دهيچسب دشيمحكم پشت سرش در آمده و به گردن سف ياش از بسته بند يبلوط يمتمرد از موها كيبار ي

 .كرد ياز عرق لباسش ناراحتش م سيخ

 گرم است؟ نقدريهند ا انوسياق شهيهم:ديپرس يديباناام

 د؟مطمئنايبپوش يكه لباس خشك تر ديرو ينم نتانيشروع شود چرا به كاب يكنم بزود يكه باد بوزد،كه فكر م يمگر زمان-

 .ني،لباس روشن تر و آزاد تر از ا ديشدست لباس موسلس داشته با كي ديلوازمتان با انيم نيدر ا

 ياحترام يب گرينه حداقل تا شش ماه د.توانم آنهارا بپوشم يفعال نم.مياياست كه از عزا در ب يزمان يآنها برا يول.بله دارم-

 ...دوستش اديكنند كه ز اليها خ يبعض ديبه عالوه شا.به پاپاست

شود،دماغش را  ختنشانينمود با بهمزدن چشمانش مانع ر يسع.خاموش شد و ناگهان اشك در چشمانش پرشد شيصدا

با هم دوست  يليخ د،مايدان يم..تنگ شده است شيبرا يليدلم خ يول.احمقانه بود.متاسفم:گرفت و معذرت خواهانه گفت

 .ميبود

زن  نيوجود ادر  يدوست داشتن زيچ كيباالخره .بله:زده و متاثر شده بود با خود فكر كرد رتيكه ح تيفولبرا تانيكاپ

 .است افتهيهمان را  ويما تونيكل ديهست و شا

 اهيس يلباس خفه  نيباشد كه خودتان را در ا يكنم پدرتان راض يفكر نم.ديينما ياورا راض ديشمابا ليدل نيو به هم:گفت

مطمئنا پدرتان .ميرابطه با همسرم صحبت نما نيخواستم در ا يمضر است و م يسالمت يبرا.آب و هوا نيآن هم در ا ديچيبپ

 ديدوام نخواه ياديمدت ز ديشكل لباس بپوش نيآب وهوا به ا نيواگر در ا ديخواهد كه شماخودتان را سالم نگه دار يم

 .آورد

 يكوچك ليدل نيندارم بخاطر چن ليم يول ديمهربان يليشما خ:سرش را تكان داد و گفت يزد ول يلبخند يحال يبا ب رويه

مطمئنا .طول بكشد اديهوا ز نيكنم ا يبعالوه فكر نم.مقدم باشد دينبا چگاهيه يشخص شيآسا.اورميرا در ب ميلباس عزا

 .ديباد خواهد وز يبزود

 .ميزودتر از آنچه انتظارش را دار يليخ يبرود حت نييپا ينطورياگر فشارسنج هم:متفكرانه گفت تانيكاپ
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آب  يها ريخودشان و ق ي دهيرنگ پر يها هيدقت به سابا .نمود يرا تا عرشه همراه رويرا از عرق پاك كرد و ه گردنش

 نيمسافر نيب رويو ه ايآرزو نمود كه كاش آمل گريد كباريزده بود نگاه كرد و رونيب يكشت يعرشه  يشده كه از درز ها

 .نبودند

 يرد و به نرده توقف ك يدكل ي هيدر سا رويه!تحمل رقابليغ رونيآزاد ب يدر تاق كوچك طاقت فرسا بود اما در فضا گرما

در معرض باد  يچون مرغزار يبه كشت دهيچسب ييايدر يكه خزه ها ييداد و با غبطه به اعماق خنك آب،جا هيتك يكشت

 .انداخت يخوردند نگاه يتكان م

 يبان هيسا ريز يريحص يكه در صندل يخرخر مسافر يصدا.خورد يآب آرام تكان م يتنبالنه رو نينوراكرا كهيدرحال

 كياز  شيب يزيبودند چ يريگيعرشه مشغول ماه يكه در جلو شخدمتانيصحبت كمك آشپزان و پ يود و صداب دهيخواب

 .خواب آلود نبود يزمزمه 

 نكهيمثل ا. و ناگهان آن سكوت خواب آور بعدازظهر بنظرش شوم آمد ديغلت نييبه پا رويقطره عرق از ستون فقرات ه كي

و عالم  تيواقع نيب بيهدف و عج يب ييرا در خال نيو نوراكرا ندين را متوقف نماگرما و غبار و سكون توانسته بودند زما

 .خاك شوند شيبپوسند و بادبان ها شيهدف بماند تا تخته ها يآنقدر ب هبود ك نيسرنوشتش ا ايگو.معلق گردانند اليخ

 نيكرد كه از ا يه او كمك مب يماروب ياقا ياول كشت يناخدا يپا و صحبت كسل كننده  يقدم ها يو صدا ديلرز رويه

قبل از شب مسلما خنك تر  يول. گرم است يليگفت كه هوا خ يم ياو با مهربان ديآ رونيپوچ و ناراحت كننده ب ي شهياند

 .خواهد شد

 .گرمتر است يمن شبها حت د؟بنظريكن يفكر م نطوريواقعا ا:ديپرس ديبا شك و ترد رويه

 .هم هست يتند يليباد خ دياز من بپرس واگر ميرو دار شيباد در پ كي يآه،ول-

 .مينيب ياز آن نم ياثر چياما ه.را گفت نيهم هم تيفولبرا تانيكاپ-

 .دينيآنجا،آنجارا بب.ديرا حس كن شيبو ديتوان يم-

 نيا:ديپرس.ديدوردست بود را د انوسياق يرو يآنچه را كه بنظرش لكه ا رويدرخشنده اشاره كرد و ه ييانگشت به فضا با

 است؟ باد



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١

 .داشت ميخواه ياديبه دنبال آن باد ز يول.نفس باد است-

انگشتش را با آب دهان تر كرد و رو به  يماروب يگشت به آنها ملحق شد و آقا يبرم ييجلو يكه از عرشه  تيفولبرا تانيكاپ

 !هوا تازه شده است،قربان:آسمان بلند كرد و گفت

از  يلرزان كرد و وزش يها نيآب را پراز چ يو صاف رو يا شهيطح شآمد س يآنها م يبسو يآب كه به سبك يرو ي لكه

به سكانش پاسخ داد و آنها  نيروز ،نوراكرا نيچند يبار در ط نياول يبرا.دكل را تكان داد يباال ليهوا بادبانهارا لرزاند و زنب

رفت حس  يكافت و به جلو مش يجوشان را م يايدر كهيشدنش از خواب و حركت نرمش،در حال داريرا با ب يتولد زندگ

 .كردند

 .شود يم دهيد شيبادبان ها!قربان يكشت كي:بان داد زد دهيد پسرك

 كجا؟:داد زد يماروب يآقا

 .رود يدارد به سمت شمال م يكشت يآنجا،سمت راست دماغه -

 يشحالباعث خو گريبادبان د كي دنيگذاشت گفت كه د يتلسكوپ كوچكش را به چشم م كهيدر حال يماروب يآقا

 .كند يم يياحساس تنها يخال يايدر كيحركت رفتن در  يچون شخصا از كند.است

 .نميب ينم يزيكه چ ؟منيچه جور كشت:دياش گذاشته بود پرس يشانيپ يدستش را رو كهيدر حال رويه

گم  عيسر يليخ.خودم هم گمش كردم...آنجا.ديشود د ينم ياديز زيغبار چ نيدر ا يول.كوچك سه دكله يكشت كي-

رفته و ما  نيغبار از ب نيگرفت و در آن زمان ا ميبادرا خواه يپس ماهم بزود.بادرا گرفته بود يعني.كرد يحركت هم م.شد

 .ميدوباره درراهمان هست

و  ديرس انيگذشته به پا يخواب اور دو هفته  يآب گذشت و ناگهان تمام سست ياز رو يتر يقو ميصحبتش نس نيح در

 يكشت ريو آب ز افتيبهتر گرفتن باد، يبادبانها برا دنيچگونه كش ي نهيدر زم يمختلف نيفرام انير مخودش را تنها د رويه

آب شور داد كه پس از  يتازه با بو يرا به خنك شياز ظهر جا بعدتنفس  رقابليغ يگرما.زد و به حركت در آمد يجوش

او درراه بود و .دوباره به حركت در آمده بودند.بود ريدلپذ اريهوا بس يو ب يطوالن يگذشته و شب ها يروزها يگرما

و دوساعت  بودتر شده  يقو ياما تا ساعت شش باد بطور محسوس.رو داشت شيرا در پ ويما تونيو كل ري،ماجرا،تقديزندگ
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تمام روزنه هارا بسته  رايگرم بودند ز يليها خ نيعرشه كاب ريدر ز.شده بود دياز كف سف ايو در ديوز يبعد با شدت م

نور .كردند يرا حس م يكشت يرفتنها نييو باال و پا ديشد يو لرزش و تكان ها شيصدا يخورد ول يباد به آنها نم.بودند

رفت ودر اثر ضربات  يتمام افراشته رو به شمال م ي،با سرعت هرچه تمام تر،بابادبان ها فتهبه جبران زمان از دست ر نياكرا

 .خورد يتلو تلو م ايدر نيطوفان و امواج خشمگ

جوهر نمك را در  شهيش كيشد كه به خوابگاهش رفته بود و اكنون  يم يدوساعت تيفولبرا تانيكاپ فيو ظر فيضع همسر

از خودم خجالت  ديبا.شرم آور است:كرد يزمزمه م تشيارتباط به مسئول يفشرد و عذرخواهانه ب يم شيمشت ها

 يكشت يعرشه  يكنم كه بدون تلو تلو خوردن رو يمم عادت گفت كم ك يم شهيهم تيفولبرا ياقا!ملوان كيهمسر .بكشم

 كه حالت خوب است؟ يهستم علم،مطمئن هست يبد يتو حتما الگو يبرا.وقت نتوانستم عادت كنم چياما ه.گام بردارم

دف ه يآن توقف ب.توانم تحمل كنم يرا م زيهمه چ ميكن يحاال كه دوباره حركت م.متشكرم.البته:گفت تمندانهيرضا رويه

 ؟يشو يمتنفر نم يكجا نرس چيو به ه يرا نكن يكار چيه نكهياز ا.كرد يبود كه ناراحتم م يلعنت

 يليكنم آدم خ يفكر م گرياما از طرف د.زميعز ديآ يكه بدم م ميتوانم بگو ينم-

رحم  اياوه خدا... ه او.شديم كنواختي يليوگرنه خ ستندياست كه انسانها همه مثل هم ن نيا يهم برا ديشا اي, ستمين يپرانژ

 ...كن

دهنده  نيتسك ييهبرو با صدا.را راحتتر تحمل كند يكشت ديشد يچشمانش را بست تا تكانها يلحظه ا يبرا تيفولبرا خانم

س ,اش شود يازدگيهرگز نتوانست مانع در "نلسون"كنم  يكر م,ساالران معروف اياز در يكيخوانده ام كه  ييجا":گفت

 "مو؟يمثال آب و ل ؟يبنوش يبتوان يكن يفكر م اورميب يخنك يدنينوش تيبرا اگر.ناراحت نباش اديز

 تيدوست دارم به صدا.و با من صحبت كن نيفقط بنش,ممنونم عسلم,نه ":سرش را تكان داد و دوباره چشمانش را بست ايامل

 ".كند يوحشتناك آزاد م يتالطمها نيفكرم را از ا,گوش دهم

 كنم؟ صحبت يخواه يم يدر چه مورد_

 .نامزد جوانت,خودت_

 "ميهنوز نامزد نشده ا":با شتاب گفت هبرو
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نسبت  نقدريگرچه بهتر بود ا,مناسب يليرسد و از همه جهات خ يبه نظر م بندهيفر يليخ,شد دياما مطمئن هستم كه خواه_

 .درجه اول يسر عمو,نداشت كينزد

 كي,نبوده است ويو نام پدرش هم ما,از ازدواج اولش است ميپسر زن عمو,يكل.ميندار يدر واقع اصال نسلبت خون,ستياما ن_

 يريآن مشابه بوده و از اتالف وقت هم جلوگ البيچون تلفظ دو س,داده رشييتغ ويكه به ما,قابل تلفظ بود رياسم دراز و غ

 يكل نديگو يمچون ,بوده بايز يليمطمئن هستم كه خ,يو مادر پدرش لهستان هاهل مجارستان بود,پدر پدرش.كرده است يم

 يفقط شش ماه داشت كه پدرش م يكل.بوده است بايز يهم حتما در جوان يبه مادربزرگش رفته است اگرچه زن عمو اب

زن مخوف در  كي هم تايمعتاد به مشروب و قمار بوده و نها ايبابا به من گفت كه مرگش رحمت خدا بوده چون گو;رديم

اما خوشبختانه پنج سال بعد ,سخت بوده است يزن عمو اب يچقدر برا,كنفكرش را ب.كند يم كيرقص به سمتش شل ستيپ

 يعل يول,ديآ ينم ايتا شش سال بعد به دن - دايسيكر ميدختر عمو -يسيگرچه كر.كنند يآشنا شده و ازدواج م ليبا عمو ناتان

رغم  يمگر نه؟ منظورم عل,است بيعج يليكه خ,دوست داشته شتريرا ب يكل شهيهم ميعمو زنكنم  يفكر م,ها نيرغم همه ا

 هست؟ ليدختر عمو ناتان,يستيكر نكهيپدرش وا يهايبد رفتار

 "دوست داشته باشند شترياز زنها پسر را ب يكنم بعض يفكر م":زد و گفت يلبخند يحال يبا ب ايامل

 .باشد يهم م ليبچه فام نيقشنگ است و كوچكتر يليخ يسياما كر_

 .دوست دارد رشتياو را ب تيمطمئن هستم كه عمو_

خواست او را به زنگبار  ينم مياصال عمو,ديدان يم;كند يكه بخواهد با پدرش م يهر كار يسيكر,طور است نيهم,بله_

 رنديگرفته و بم يوحشتناك يماريهم ب ديو همسرش نباشد و شا يسيكر يمناسب سالمت شيآب و هوا ديترس يچون م,ببرد

جوان است  يلياو خ.آنقدر اصرار نمود تا آنها را هم آورد يسيكر ماا;شوند يگريد زيچ اي يآفتاب زدگ اي يدچار گرمازدگ اي

 .باشد يم يايحساس و رو اريو بس

 .كه به پدرش نرفته باشد دوارمياست؟ام ياياو هم رو ايآ و؟يما يو آقا_

 افهيق,بوده است سايند كلدر مادرش كارم;اش است يخانواده مادر هيكامال شب يتيمطمئن باش كه از نظر شخص,اصال,اوه نه_

از او بزرگتر  يليالبته خ,ستيسبك سر ن يسيهست و اصال مثل كر يمعقول اريجوان بس يباشد ول ييايرو دياش شا
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 .ونه سالش است ستيب يهجده سال داشته باشد و كل ديبا,نه... تنها هفده سال دارد يسيكر,است

شده و ممكن  ريازدواجش د يعسلم برا يمنتظرش بگذار نياز ا شتريب يقصد نداشته باش دوراميام":خواب آلود گفت ايآمل

 - زن جوان كيآن هم برا  -با او مشكل شود ياست زندگ

 .نكرد و به خواب فرو رفت يصحبت گريهم افتاد و بسته شد و د يبر رو مژگانش

آمد  يم نييرفت و ناگهان به پا يو بعد غژغژ كنان باال م شديسو منحرف م كيبه ,ديلرز يخورد و م يبه شدت تكان م نيكاب

ضربات امواج بر بدنه  اي,است يدرون كشت هيافتادن اثاث يكه مشخص نبود صدا ييهمهمه صداها,يو با هر فرود امدن

 يوار كشت وانهيحركت د نيبرد و شخصا ا يرنج نم يگريد يناراحت چيههبرو از ,اما به جزء گرما;ديرس يبه گوش م,يكشت

را به  يمتحرك لهيهر وس اطياحت ياو قبال برا.داديم حيبه سكون تنبالنه ده روز گذشته ترج,بودنش نديرغم ناخوشا يعل,را

 يگرم يغذاها,نينور اكرا ديشد نهابتوان در تكا نكهيبود و احتمال ا دهيخواب تيامن برده بود و از آنجا كه خانم فولبرا ييجا

ت و براي خود مقداري بيسكويت برداشت و به كابين خودش دست آورد وجود نداشت ، لذا به طرف سالن كشتي رف به

 .برگشت كه با پيروي از همراهش ، به خواب رود 

دكل هاي خالي از بادبان و مهار هاي كشتي را براي مقابله با طوفان محكم . شبي كامال نا آرام را پشت سر گذاشت  نوراكراين

ي خروشان محكم بر جاي خود بماند ، ولي علي رقم همه اين ها كشتي چون بسته بودند ، تا كشتي بتواند در مقابل باد و دريا

، باال و پايين ميرفت كه گويي امكان باال آمدنش ديگر وجود نداشت و اقيانوس  ختهكره اسبي نا آزموده و افسار گسي

 .خشمگين بر رويش حمله مي كرد و انبوه آب به عرشه هجوم مي آورد 

م نشدني از ميان ابرهاي سياه و سنگين باران خشمگين و غرش رعد و تابش برق و درياي خاكستري رنگ صبح را سپيده

پريشان و متالطم و زوزه طوفان، سرزد ، باران تند ، ميزان ديد را بسيار كم كرده بود ، قايق ها از بين رفته و باال بر كشتي 

و كاپيتان فولبرايت كه پمپ هاي كشتي را براي خالي  آرام شدن نشان نمي داد ازخورد شده بود ، اما طوفان همچنان اثري 

 .كردن آب ، روشن گذاشته بود ، نگران بود كه چه مدت ديگر توان مقابله را دارند 

نوراكراين ، به جز يك تن در خوابگاه هايشان مانده بودند و اين هيرو بود كه بدون كمك كسي ، لباسش را پوشيده  مسافران

و بعد به سالن كشتي رفت كه يك فنجان قهوه سرد و يك غذاي ) طم و آشوب كار مهمي كرده باشد نه اين كه در آن تال( 
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و بيسكويت صرف كند و بعد با اطمينان از اين كه كمكي به اميليا نمي  رمحلي شامل گوشت گوساله نمك سود و خيار شو

حتي ( بود كه بخواهد كتابي خوانده يا خياطي كند  تواند بكند براي مدتي به كابين خودش برگشت ، اما چون تاريك تر از آن

، به پشت خوابيد و سعي نمود با بستن چشمانش ، حس ناراحت كننده ) اگر حركت تند كشتي اجازه چنين كارهايي را مي داد 

شابه اين بود كه باال و پايين رفتن و لحظات سرگيجه آور و پايان نا پذير ناشي از آن ، و تكان هاي شديد دنبال آن را ، كه م

 .مجموعه كشتي به اعماق آب كشيده مي شود ، را تحمل نمايد 

هميشه خودش را آدم معقول و خون سردي مي دانست ، اما تاريكي دلتنگ كننده و غژ غژ مداوم و اعصاب خورد كن و  هيرو

روي اعصابش اثر مي گذاشت و به غوغاي كر كننده و بدتر از همه و باال و پايين رفتن هاي وحشتناك كشتي ، كم كم داشت 

 .شد  واهدفكرش رسيد كه به زودي خوابگاه تنگش تابوتش خ

ها در مورد كشتي هايي كه در طوفان هاي دريا ، ناپديد شده و ديگر هرگز كسي در مورد آ ن ها چيزي نشنيده بود ،  بار

دايي هايش ، يكي از همين داستان ها را برايش داستان هايي خوانده و يك بار ، زماني كه دختر كوچكي بود ، يكي از پسر 

ريودوژونيرو داشت ، شاهد غرق و ناپديد شدن يك كشتي بزرگ با بادبان  هتعريف نموده بود ، كه چطور در سفري كه ب

اني اگر قرار باشد چنين باليي بر سر نوراكراين بيايد ، او تا زم. هاي برافراشته در گرداب عميق اقيانوس وحشي بوده است 

بي اطالع خواهد ماند ، او حتي  آنكه در كابينش در اثر فشار آب بتركد و آب تيره رنگ تا سقف اتاق را فرا گيرد ، از 

فرصت تكان خوردن در خوابگاهش را هم نخواهد يافت ، چون در تله افتاده و غرق مي شود و كشتي شكسته شده و تبديل 

 .ت را در آب سرد و تاريك فرو مي رود تا به كف دريا برسد به قبري بزرگ و چوبي شده و فرسنگ ها مساف

حركت ديوانه وار كشتي باعث آن بود ، چون ناگهان به طور خيلي روشن و تكان دهنده اي تصوير ناراحت كننده اي از  شايد

و ديد كه آن  مارماهي هاي بزرگ و هشت پاهايي كه در البالي راهروهاي كشتي مي خزيدند ، در مقابل چشمانش ظاهر شد

بدن هاي غرق شده تغذيه مي كردند و كوسه هاي گرسنه ، از كنار دريچه  ازها در هاي شكسته كابين ها را مي انداختند و 

 ...هاي كشتي و اسباب و لوازم در هم پيچيده شنا كنان مي گذشتند 

ه چنين تصورات عبثي را پرورش داده از دست خودش عصباني بود ك. با تالش اين تصورات وحشتناك را كنار گذاشت  هيرو،

و كم كم نگران شد كه خوردن گوشت گوساله و خيارشور براي صبحانه عاقالنه نبوده است ، چون آشكارا احساس بيماري 
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مطمئنا دريا زدگي نبود چون آقاي مارويي گفته بود كه وقتي بتواند روي عرشه به راحتي گام بردارد و تلو تلو . مي كرد 

ر هرگز از اين عارضه رنج نخواهد برد و مطمئن بود كه هفته ها است كه اين مساله را پشت سر گذاشته است ، نخورد ديگ

 .را به وضوح حس مي كرد  عپس يا آقاي مارويي اشتباه كرده بود و يا در اثر گرما ، گوشت فاسد شده بود ، چون حالت تهو

باران . و از باالترين دريچه كابين كج شده اش ، روشنايي روز را ديد  بلند و سنگيني ، كشتي را چون پر كاهي بلند كرد موج

دماغه كشتي دوباره رو به پايين رفت و . به تندي به شيشه ها مي خورد ، ولي نوراكراين توانست تعادل خود را حفظ نمايد 

، آن قدر كه باال آمدن دوباره كشتي پايين و پايين تر . در اطراف شيشه ها فرو رفتند  نامواج با سرعت در تاريكي غرش كنا

 نوراكراين ، گيج ، و صدمه ديده و لرزان ، زير وزن. ، به نظر غير ممكن مي رسيد 

 

و تلو تلو خوران تقال  جيگ يبه آهستگ گريبار د كيكردند  يخوردند همچنادالورانه مبارزه م يتن آب كه به عرشه م صدها

 ديكرد و خود را به سمت باال كش

 ضيبمانم مر ريز نيا گريد قهيدق كياگر . توانم تحمل كنم ينم گريد: بلند گفت  يو خفه با صدا نيسنگ يكير تارد رويه

 .شوم ضيمر ديشوم من نبا ينم ضيمن مر يشوم ول يم

را ترك نمود البته صاف راه  نيرا به پا كردم و كاب شيرنگ كفش ها يگرفته و خاكستر يكيو در تار ديخز رونيتختش ب از

باز كردنش  يبود قفل در محكم بود و برا جيصدمه خورده و گ ديراهرو رس يبه در سالن در باال ينبود و وقت يرفتن كار راحت

 .الزم بود ياديتالش ز

باالخره موفق شد و نفس  يلحظه آرامش موقت كيآورد اما به كمك  يبه در فشار م.  ديوز يطوفان كه بر خالف جهت م چون

 .متوجه حماقت كارش شد ريد يليخ يول افتيباز  يخود را در فضا سيزنان و سراپا خ

چون طوفان در را پشت سرش بسته بود و آن را همچنان بسته نگه . هر دو آنها شده است اي وانهيد اي ماريكرد كه حتما ب فكر

آن در مقابل باز كردن  يدر و تالشش برا سيخ ي رهيدستگ يداشت هبرو با ترس متوجه شد كه مشت محكمش رو يم

بار  نياول يتازه كند برا يكرد نفس يخود را به در چسباند و سع تادهبه نفس زدن اف ياست و به زود دهيفا يفشار طوفان ب

 ظهر باشد كينزد ديدانست با يو گرچه م ديترس را فهم يمعن
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تصور  نشيبود كه در كاب يآنطوفان به مراتب وحشتناك تر از  يعرشه باز كشت يشب بود و در رو يرگيهمچنان به ت روز

 .كرده بود

 يمداوم برقشان ، م يبا تابش ها اهيس يطوفان ياز آب كف آلود و خروشان كه با ابرها يرنگ يبلند و خاكستر يها كوه

 يم يغول آسا باز يدر چنگال گربه ا يانداختند و با آن درست مثل موش زخم يپناه را به عقب و جلو م يب يكشت دنديرس

را در برابر باد نگه  رشيكرد كه مس يتالش م يبود به سخت دهيمحكم سكان را چسب كهي، در حال يسكان دار كشت كردند ،

 .ربودش يانداخت و دوباره م يم يرا بلند كرده و به كار يبود و كشت يقو اريدارد اما طوفان بس

پاك كند و در  يو ترشحات عرشه كشت نمود چشمانش را از باران يجدا كرده و سع رهيدست لرزانش را از دستگ هپرو

به كنار اتاق نقشه  يو تا زانوانش را پوشاند تعادلش را به هم زد و او را زخم ديكف آلود به عرشه پاش يلحظه موج نيهم

را از حالت جمع شده بر پشت خارج شده و در باد  شيكه موها يحال ربود و د دهيبه بدنش چسب سشيدامن خ. انداخت  يكش

 انيرا گرفت و در م شيبازو يو متعجب رو به رو شد دست نيو خشمگ سيخ يدر آنجا ناگهان با چهره ا. تاب بود  در تب و

 : ديكلمات را شن نيباد ا يزوزه 

 ...برو! نييبرگرد پا! ستيمسافران ن يهوا كه برا نيا ؟يكن يچكار م نجايطوفان ا نيا يتو -

 .كلمات را در خود محو كردند هيو رعد بق باد

 .بود دهيآنچه را كه او د ديو د!... حيمس يسيع اي:  ديرا شن يفرد اديفر يناگهان صدا ينور برق بعد در

كه از آهن ساخته شده بود و در اثر باد به  يبادبان يكشت كيآمد  يهم آنجا بود كه درست به سمت آنها م يگريد يكشت

رفته بود و  نياز ب يكشت يدكل جلو. دهانه اش را منحرف كند  توانست در برابر فشار باد يشده بود و نم ليسمت آنها ما

 .در آب يمخف يصخره ها ايدر حال حمله  يببر يبه خطرناك يزيبودند چ زانيآو شيطنابها

و كور از  يآن به سكاندار متح يتا با فشار شانه اش رو ديبه سمت سكان دو يرا رها كرد و صاحبش به تند رويه دست

 .جهت دهد رييد كه سكان را تغترشحات آب كمك كن

 يو م ديد يآمد نم يبه سمت آنها م ميكه مستق يبادبان يجز كشت زيچ چيتوانست از آن چشم بردارد اوه ينم رويه اما

 .لحظه مرگ است نيدانست كه ا
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راف چوب است كه به اط يشكسته  يكند و تكه ها يبا آنها برخورد م گريد يلحظه  كيكمتر از  يلحظه حت كي تنها

مانده در خود فرو  يشكسته باق يها يجوشد تا آنچه از كشت يكه م استيشوند و در يپراكنده خواهد شد و دكلها كه خرد م

در  اي رديرا بگ مشيتصم يتواند در مورد كل يو او باالخره هم نم هكه چه بر سرشان آمد ديكس هرگز نخواهد فهم چيه. برد

 .نمانده بود ينده بود ، وقتنما يباق يوقت گري، د يگريهر مورد د

در  يگذشت ول ياز كنار كشت يدر عكس العمل به حركت با شتاب سكان ، به سمت راست پرتاب شد و به نرم نياكرا نور

 كيبه  يبه تند يرنگ از آب بلند شده از طوفان در انتظارشان بود كه بر اثر برخوردش كشت يخاكستر يمقابل صخره ا

بلند  ياو را چون پر كاه ينيخورد موج بلند و سنگ نيبه زم دبو دهيكه به تنش چسب يسياس خدر لب رويسمت كج شد و ه

نرده  گريكه دور عرشه د ديلحظه كوتاه ترسناك د كي ينتوانست برا يول ديكرد كه دكل را بقا يسع انهيوحش رويه. كرد 

كور و كر شده .  ديو چرخ ديرد ؛ بعد او چرخكه بشود خود را به آن وصل ك يزيچ چيوجود ندارد و نه ه دنيچسب يبرا يا

 انيدر م

 .از كف جوشان ،از عرشه به خارج پرتاب شد يآبشار

 يايدر نيبا ا توانستينم يشناگر چي،چون ه كردينم ينداده بود ،اگر چه اگر هم بلد بود ،فرق اديكس به او شنا كردن  چيه

 يبتواند نفس نكهيقبل از ا زد،امايباال آورد،باران به صورتش شالق م از اب او را غوطه ور كرد و دوباره يكوه.بجنگد نيخشمگ

 دهيچيدر هم پ يزيآمد كه احساس كرد به درون چ يباال م يگرياب فرور رفت ،داشت توسط موج د ريتازه كند دوباره به ز

 .انگشتان منقبضش حس كرد نيرا ب يوار به آن چنگ زد و طناب وانهيافتاده ،د

و تالش نمود كه سرش را باال نگاه دارد تا  ديباشد ،محكم چسب قهياز چند دق شتريب توانستي،كه نم انيپا يب يمدت يرا برا آن

 يماه كيمثل .خارج شد ايشد و همراه با ان او از در دهيتناوب امواج نفس بكشد ،بالخره طناب به باال كش انيبتوانددر م

زنده  يغرق گشته بود ول بايو كبود شده بود و تقر يش بشدت زخمگرفت ،بدن قرار يعرشه كشت ي،دست به دست شد و رو

 .بود يمعجزه اله كيبودنش 

 بيعج اريبس يي،صدا زدنديكه در طوفان داد م يا ختهيدر هم آم يصداها انيو در م دنديرا چسب شيمچ دست و پاها يدستان

 !خنده  كي ي،صدا ديشن يو باور نكردن
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 .دي،و دوباره خند ييايدر يپر كيمن ، يخدا: گفت _هم همان فرد ديو شا-گريد يكيو  زديخنده داد م انيداشت در م يكي

 سياتناهول رويشد ،چون ه اهي،س يو وحش س،ترسناكيخ يايو تمام آن دن دنديو چرخ دنديبعد ناگهان همه آنها ،چرخ و

 .گشت  هوشيبار در عمرش ب نياول ي،برا

 

 پنجم فصل

 

 شي،دستها كرديو دوباره فشار را حس م شدي،به درون فشرده شده ،بعد از جا بلند م كرديبر پشتش احساس م ينيسنگ فشار

در تمام دوره .شدندي،برگردانده م ينيمع يو سخت بيشده و دوباره به حالت اول ،با ترت دهيبه دو جهت مخالف كش يبسخت

اسب  ميكه در هنگام تعل يزمان ي،نه حتنكرده بود  يماريدرد و ب حساسا نقدريكوتاه و نازپرورده اش ،هر گز ا يزندگ

 .سخت و آفتاب سوخته پرت شده بود نياز پشت اسب به زم"ينكليجاد ه"توسط مهتر پدرش  يسوار

دلخراش  يتا متوجه شد خودش مسئول آن صدا ديطول كش قهيدق نيو چند ديرس يبه گوشش م يناله دلخراش يصدا

 يكه باال يبود آرام گرفت و مرد دهيرا چسب شيكه مچها ييتالش،دستها نيعاجزانه تالش كرد كه برگردد و با اول.است

خودش را در مقابل  رويكمك نمود كه بر پشت بخوابد و ه و،به ا داديم يبه او تنفس مصنوع يسرش زانو زده بود و به تند

 .افتي بهيغر كي

بود  دهيشخص را هر گز ند نيا يول.شناخته بود، افهيرا ،حد اقل از نظر ق نيتمام كاركنان نوراكرا روينه هفته گذشته ه يط

 .روشن اريجفت چشم بس كيچانه و  انيدر م يآفتاب سوخته،با چال قايو عم كيبار يموبور با صورت ي،مرد

لب  يدگيبود كه از بر يبلكه به خاطر خون اي،كه نه مال اب در يكرد و طعم شور سيلبان متورمش را با زبانش خ رويه

 تانيكاپ: ديزمزمه نبود پرس كياز  شتريكه ب ييبا صدا.ماوراءقدرتش بود يول نديكرد بنش يسع ديچش را ديچكيم نشييپا

 كجاست ؟ تيبرايفول

 ؟يك تانيكاپ-

نمي توانست . پس صاحبش بايد جزو مسافران باشد. با ابهام فكر كرد كه اين صدا، صداي شخصي تحصيلكرده است هيرو

وتاه به طور مسخره آميزي به فكرش زد كه شايد مرده و اين مرد موبور روح ملواني براي لحظه اي ك -مگر اينكه–بفهمد 
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اما اگر مرده بود، مطمئنا اينقدر درد نداشت، و اين يك اصل غيرقابل انكار بود . ه را نشان دهدغرق شده است كه آمده تا را

 .كه بند بند بدنش، كبود شده و درد مي كرد

را كه از بريدگي لب و شقيقه اش مي چكيد، حس كند و در مقابل چشمانش غباري از توانست خون گرم و مداومي  مي

نگاه خيره اش را از صورت غريبه برگرفت و متوجه شد كه روي كف يك كابين ناآشنا، دراز . نورهاي مبهم مي لرزيدند

حتما در كابين . ايين مي افتادمي خورد و به باال و پ شديديكشيده است، گرچه اين كابين هم مثل كابين خودش تكانهاي 

 .يكي از مسافرين بود

 "ه بودم؟نديد -قبال شما را–چرا من ": زمزمه گرفته اي پرسيد با

 ".دليلي ندارد كه مرا ديده باشيد": خنديد و گفت غريبه

 ".بودشما بوديد كه مي خنديديد؟ چرا؟ اصال خنده دار ن": خفيفي از خشم هيرو را فرا گرفت و محكمتر گفت لرزش

 ".شايد براي شما نبوده ولي ما هرروز يك پري دريايي صيد نمي كنيم": مرد با سنگدلي دوباره خنديد و گفت متاشفانه

مرد به طور عجيبي كوتاه بود و كلمات را مي كشيد هيرو با گيجي فكر كرد كه بايد يك انگليسي باشد ولي نمي  صداي

 .دانست چرا اين فكر را مي كند

لند شد و بعد خم شده و او را براحتي از روي زمين بلند كرد و روي يك صندلي چرمي بزرگ كه به كف كابين از جا ب مرد

 .پيچ شده بود گذاشت مرد، بسيار قد بلند بود بلندتر از كاپيتان فولبرايت، يا حتي از كلي

معجزه بود گرچه مي شود  داشتيد غرق مي شديد و نجاتتان فقط يك. دختر بي نهايت خوش شانسي هستيد": گفت مرد

خب، حاال كمي از اين بنوش . براي نجات خودمان هم همين را بگوييم چون تا بحال اينقدر به دنياي بعدي نزديك نشده بودم

 .تا جاي آبهايي را كه از شكمت بيرون كشيديم بگيرد

جه شد كه دستهايش بقدري زخمي و ليوان حلبي برداشت و از يك فالسك نقره اي، پرش نمود و به هيرو داد، ولي متو يك

 .بي حس است كه نمي تواند آن را نگه دارد، پس خودش ليوان را به لب هيرو گذاشت و كمكش كرد كه آن را بنوشد

داغ گلوي هيرو را سوزاند و دردي شديد روي لبهاي زخمي اش حس كرد، ولي با وجود اينكه سرفه اش گرفت، سعي  مايع

ولي اين احساس گرما، موقتي . را فرو دهد و به خاطر گرمايي كه به معده سردش مي داد متشكر بودنمود مقدار زيادي از آن 
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چون بعد شروع به لرزيدن كرد به طوري كه ناچار بود دندانهايش را محكم برروي هم فشار دهد تا مانع برخوردشان به . بود

اما خوابگاه خودش را . حتي روي زمين اگر الزم بود. دلش مي خواست جايي دراز بكشد، هر كجا كه مي شد. همديگر شود

پس براي گفتنش با . اگر فقط مي توانست به كابينش برگردد و بخوابد اما اول مي خواست مطلبي را بپرسد. ترجيح مي داد

... مرا بيرون. ..كه... شما بوديد... شما": تالش حواسش را متمركز كرد و به زور از ميان دندانهايش كه به هم مي خورد پرسيد

 "كشيديد؟

 .من و بقيه-

 .خيلي متشكرم... جانم را نجات داديد... ج... تشكر كنم كه... پس من بايد... پس-

بايد از فرشته محافظت تشكر كني دخترم من برنامه ريزي نكرده بودم كه در ميان آن ": قد بلند لبخندي زد و گفت مرد

ما فقط بيرونت كشيديم و با . ازم و بيرون بكشم و درواقع همان طنابها نجاتت دادندشلوغي طنابهاي پاره، شما را به دام بيند

 .هم بي مالحظه بيرونت كشيديم لينگاه كردن به قيافه ات فكر مي كنم خي

پس منصرف شد و در عوض . سعي كرد لبخندش را برگرداند، ولي با دهان زخمي و متورمش تالشي بسيار دردآور بود هيرو

و اگر لطف كنيد از كاپيتان هم ... ببينمش... فوراً... مايلم... بد نيست م... حالش خيلي... اگر... ": نم فولبرايت پرسيداز حال خا

 .بخواهيد كه به اينجا بيايد

در واقع هيچ زن ديگري ... خودم كاپيتان هستم، شما در كشتي ديگري هستيد خانم و ما هيچ خانم فولبرايتي اينجا نداريم من

 .و لبخندي به هيرو زد ".اين از بدشانسي شما است، يا خوش شانسي، هرطور كه دوست داريد برداشت كنيد. جا نيستاين

چون چشم ديگرش در (و ناگهان ساكت شد و تنها چشم راستش  "...مگر اين نورا... غير ممكن است": ناباورانه گفت هيرو

پس كشتي شما بود كه داشت با ما تصادف مي ":با وحشت گشاد شد) اثر برخورد با تير كشتي ورم كرده بود و باز نمي شد

 "!كرد؟ همين كشتي

درست است، گرچه بايد بگويم به خاطر من نبود كه همه ما خوراك . يعني منظورتان اين است كه نتوانست زيرتان بگيرد"

با ظرافت و تميري زياد و فقط به . نمايم ماهيان نشديم بايد بگويم سكاندارتان مرد ماهري بود و بسيار مايلم روزي مالقاتش

 .به افتخار او. ها آسيبي برسد كشتي تان را ازمهلكه گذراند كشتيفاصله يك اينچ بدون اينكه حتي به رنگ 
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من ديگر بايد به عرشه برگردم و شما هم بهتر است آن لباسهاي خيس را ":را بلند كرد و پايين آورد و ادامه داد ليوان

 "فكر مي كنيد بتنهايي از عهده اش برآييد؟. زير پتو برويد درآوريد و به

 ".سعي مي كنم... س": در حاليكه ميلرزيد گفت هيرو

نبايد كار زياد مشكلي باشد چون نصف لباسهايت در اثر برخورد با دكل پاره شده و بقيه اش را ": دوباره خنديد و گفت مرد

و با  "!اگر نگويم هميشه. كر نميكنم تا مدت زيادي به آن احتياج پيدا كنمبهتر است در تخت من بخوابيد ف. هم ما بريديم

بعد يك باراني برداشت و به تن كرد و از كابين خارج . چسبيده بود اشاره كرد كابينچانه اش به تخت باريكي كه به ديوار 

 .ل قرار دارددر آن تكانهاي شديد طوفان، بقدري راحت راه مي رفت كه گويي كشتي در سكون كام. شد

كه پشت سرش بسته شد هيرو با زحمت از روي صندلي بلند شد و متوجه گشت كه غريبه در مورد لباسهايش راست گفته  در

سينه بندش شل و كمربندش پاره و بندهاي لباسش بريده شده و تمام دكمه هايش كنده و گم . و آنها هزاران تكه شده است

فوق العاده داشت و احتماال فقط به خاطر آن نوشيدني گرم بود كه  ينياز به تالش ولي درآوردن همينها هم. شده بودند

وقتي آخرين تكه لباس خيس بر زمين افتاد تلو تلو خوران به . توانست قدرتش را جمع كرده و از آن ژنده ها خارج شود

 .سمت خوابگاه رفت و زير پتوها خزيد

كسي يك چراغ نفتي شرقي عجيبي از جنس برنز كنده كاري شده . ه بيدار شدنشد كه چقدر خوابيده ولي وقتي باالخر متوجه

با . را در كابين روشن كرده بود كه به دليل حركت كشتي به اينسو و آنسو نوسان داشت و جرقه هايي به اطراف مي پراكند

ولي در آن . قش مي ريزدشد كه كسي سرش را بلند كرده و آب به حل وجهخيره شدن به آن دوباره خوابش برد و بعد مت

اما دوباره به خواب رفت و دفعه بعد كه با هوشياري كامل بيدار شد دوباره چراغ روشن شده . موقع، خورشيد مي درخشيد

 .بود

مثل بار قبل به ديوارها و سقف نور مي پراكند ولي اين بار حركتي آرامتر و محكمتر داشت و و ديگر به ديوانه واري و  چراغ

 .ل نبودشدت شب قب

كه به آرامي دراز كشيده بود و آن را تماشا مي كرد متوجه شد كه تنها از يك چشم مي تواند ببيند محتاطانه چشم  هيرو

ديگرش را لمس كرد و متوجه شد كه نه تنها ورم كرده بلكه بسيار مجروح هم مي باشد و با اين كشف آخرين نشانه هاي 
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 .متوجه شد كه كجاست و چگونه به آنجا آمده ملشياري كاخواب آلودگي از او رخت بربست و با هو

چون . حس غريزي اش خوشحالي براي زنده ماندن بود و براي چند دقيقه اي فقط به آن فكر كرد و خدا را شكر نمود اولين

ه حتما آمليا و و بعد متوجه شد ك! همانطور كه غريبه موبور گفته بود نجاتش تنها يك معجزه بود، شانسي در ميان يك ميليون

 .است ردهكاپيتان فولبرايت فكر مي كنند كه او م

شايد نوراكراين . اما چقدر خوشحال و متعجب مي شود وقتي هيرو زنده و سالم در مقابلش ظاهر گردد! بيچاره آمليا اوه،

نداخت بايد فورا بلند مي چون ظاهرا آرام شده و احتماال ديگر مي شود يك قايق به آب ا. ايستاده و منتظر بيدار شدن اوست

 .شد

بخش . اين لحظه بود كه هيرو كشف كرد كه كوچكترين حركت نه تنها برايش عذاب آور بلكه تقريبا غير ممكن مي باشد در

 .اعظم بدنش، در اثر ضربات وحشيانه آب و برخوردش با كشتي هنگام باال كشيدنش، زخمي و كبود شده بود و درد مي كرد

دندانهايش را محكم برروي هم فشار داد و وقتي با تالش به آنسوي اتاق رسيد، . را از تخت بيرون كشيد زحمت زياد خود با

بدنش پوشيده از عرق سرد شده بود و نفسش بزحمت باال مي آمد در ميان لوازم اتاق، ليواني حلبي و ظرفي از آب نيم گرم 

 .دون اينكه مزه اش را بفهمدولي قابل نوشيدن قرار داشت، هيرو آن را با عطش نوشيد، ب

كابين اثري از لباسهاي خودش نبود، ولي كمد ديواري پر از لباسهاي مردانه بود، پس يك پيراهن بيرون كشيد و هنوز  در

 .كامال آن را به تن نكرده بود كه در كابين با احتياط باز شد و سري خاكستري رنگ به درون سرك كشيد

تا حاال خيلي بيدار شدي ولي . فكر مي كردم كه بايد شده باشي. آه، پس باالخره پاشدي ": خاكستري رضايتمندانه گفت سر

 "فكر مي كنم حاال كه پاشدي خوراكي مي خواي. دوباره خوابت مي برد، فقط مي خواستم بهت يه نگاهي بيندازم

نگ و چروك، مثل تنه يك درخت، بيشتر باز شد و مردي كوچك اندام ولي چاالك، با دماغي شكسته و صورتي قهوه اي ر در

كه دور تا دورش را ته ريشي خاكستري رنگ احاطه كرده بود به چابكي وارد شد و روي تنها صندلي اتاق نشست و درحاليكه 

 :فيتيله چراغ را باال مي برد با خوشحالي گفت

 

 .حاال مي تونيم همديگرو بهتر ببينيم... خب حاال بهتر شد، مگه نه؟-
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پس با عجله به خوابگاهش . ولي پاهاي برهنه اش ديده مي شد. سفيد تا روي زانوي هيرو را مي پوشاند كتاني پيراهن

 :برگشت، حركتي كه مالقات كننده پيرش متوجه شد و با ماليمت گفت

امال در ك "باني پاتر"پنج بار، و دوتاش هم قانوني بوده، شما پيش ! من مرد زن داري هستم. الزم نيست نگرون باشي خانوم-

بهتره تو پرستاريشو ": واسه همين كاپيتان بهم گفت. چون اونقدر زن ديده ام كه تو اين سن و سال، جيز و ويز نكنم. امونيد

كه وقتي بهش فكر مي كني مي بيني كامال درسته پس من مسئول شدم  ".بكني باني چون تو تنها آدم محترم كشتي من هستي

 .با آوردن يه كلوچه و يه فنجون قهوه! چه خدمتي. ومو خيلي خيلي در خدمت شومام،خان

 "...لطفا بمحض اينكه خشك شدند. اما اول لباسهايم را مي خواهم. پاتر... خيلي ممنون آقاي": محتاطانه گفت هيرو

 اونا خشك شدن، اما شكلشون فرق كرده و دارم تموم تالشمو روش مي": عضو محترم كشتي سرش را تكان داد و كفت تنها

 ".به محض اينكه بتونم بهم وصلشون كنم، بهتون مي دمش، اينم شام شوما. كنم

مطمئنا هيرو غذا را به بهانه غيرقابل خوراكي بودن، پس مي داد چون خمير كلوچه ورنيامده اي . در شرايط ديگري بود اگر

ياه هم خيلي شيرين و غليظ و پر از تفاله بود پر از انواع ادويه هاي شرقي كه عالوه برآن در كره هم سرخ شده بود و قهوه س

بود كه بخواهد انتقاد كند درحاليكه محتويات سيني خالي مي شد، آقاي پاتر گفت كه از  آناما در آن لحظه گرسنه تر از . بود

ان ديدن دختري كه در مورد خوراكي دستپخت او جانب عدالت را نگه داشته باشد لذت مي برد و با اين روش خيلي زود تو

 .ايستان بر پاهايش را دوباره به دست خواهد آورد

پاتر موقع رفتن فراموش كرد فيتيله چراغ را پايين بكشد و يا شايد هم فكر كرد كه لزومي ندارد و هيرو كه به  آقاي

 .بالشهايش تكيه داده بود، سر فرصت اطرافش را ورانداز نمود

 چيو ه,  يراحت لينه از نظر اندازه و نه از نظر وسا. ينهاي نوراكراين نداشتكه در آن بود، به هيچ وجه شباهتي به كاب كابيني

مبلمان . شد ينم افتيبراق در آنجا  يها يبرنجكار ايروشن  يكتان يپرده ها ايواكس زده  يماهاگون يها ياز چوبكار ياثر

در دو . ك صندوقچه و يك دستشويي بودكتابخانه و يك ميز كار متصل به كمد ديواري، ي كآن اتاق تنها شامل يك صندلي، ي

طرف اتاق، دو فرورفتگي وجود داشت كه يكي به جالباسي كوچكي مي خورد، كه مي شد از آن به عنوان اتاق شستشو يا اتاقي 

دو روزنه بود، ولي هيچ زيوري نداشت  ايكابين دار. براي تعويض لباس نيز استفاده كرد و ديگري به عرشه وصل مي شد
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و غير از كتابها كه در نور كم نمي توانست ) پ مغربي پرنقش و نگار و يك فرش ايراني كه زمين را پوشانده بودبجز الم(

 .عناوين آنها را بخواند در اتاق چيز ديگري كه نشان دهنده شخصيت و سليقه صاحب آن باشد وجود نداشت

يسي زيادي نديده بود، چون علي رغم اينكه باركلي مرد او قبال مردان انگل. شروع به فكر كردن در مورد كاپيتان نمود هيرو

آرامي بود، ولي به طور بسيار جدي از سياست نيروي دريايي بريتانيا، كه هر كشتي را به صرف شك در مورد حمل برده 

تي اگر ح. گفت كه هيچ بريتانيايي حق ندارد يك كشتي آمريكايي را بگردد مياو . متوقف كرده و مي گشت، انتقاد مي كرد

 .وجب به وجب آن پر از برده بوده و از سنگيني آنها كج شده باشد

 ".به خودمان مربوط است كه با كشتي هايمان چه كنيم و خودمان مي توانيم به اين مسئله رسيدگي نماييم": مي گفت باكلي

پير دخترهايي خشك و . يده بودپس او هيچ مرد انگليسي را به هوليس هبل دعوت نمي كرد و تنها زنان انگليسي كه هيرو د

هيچ . كه در گذشته زندگي كرده و معلم موسيقي باآداب و معاشرت بودند دخشن يا بيوه هاي رنگ پريده و غمگيني بودن

اما صاحب . كتابهاي تاريخ هم او را نسبت به آن ملت بي اعتماد كرده بود. كدام آنها نتوانسته بودند توجه او را جلب نمايند

مي شد فهميد و چون زندگي اش را  اتراين را از لهجه كاپيتان و طرز صحبتهاي پ. در آن بود يك بريتانيايي بودكشتي كه 

گرچه با يادآوري چشمان خيلي روشن كاپيتان و شوخي هاي نامناسبش، زياد . مديون آنها بود پس بايد قدرشناس مي بود

 .مطمئن نبود كه بتواند

د، چشمان خيلي روشن، نشانه تقلب، غيرقابل اعتماد بودن و طبيعتي خشن و وحشي است و يادآورد كه جايي خوانده بو به

چشمان كليتون گرچه كامال تيره نبود ولي به رنگ خاكستري تخته سنگها يا ابرهاي . نگران شد كه مبادا حقيقت داشته باشد

 دي، احتماال شخصيتيو درست به همان سر. بود يخزدهولي مال كاپيتان به روشني آب . طوفاني بود

 .به او اعتماد نمود شدينم كه

طلوع كرد و با  دي،خورش يخواب يشب ب كينوسانات ارام نور ،نتوانست او را به خواب برد و پس از گذراندن  گريبار د نيا

 .ظرف اب گرم وارد شد كيحوله و  كيصبحانه و  ينيپلتر با س يآمدن صبح آقا

اگه .بگم نويا ديروشون انجام دادم ،گرچه خودم نبا يخوب و استادانه ا يليكار خ هيتاتون هم رخ ني،ا نيحموم كن ديشما با-

خوب به  يليورم داره و حالتون خ يلي،چشمتون هنوز خ نيهم تو رختخواب بمون گهيدو روز د يكيبهتره  نيپرس ياز من م
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 . دميخوابيكردم و تو تختم ميشما بودم استراحت م ياگه جا.Ĥدينظر نم

 يبلند شدن خوب شده است و از او خواست كه به مهربان يداد كه حالش برا نانيتشكر كرد و اطم شيبه خاطر لباسها وريه

 .دياو را مالقات نما گريساعت د مياست ن لياطالع دهد كه ما تانياش افزوده و به كاپ

 شلوغه يليكه بتونه چون سرش خ ستميمطمئن ن ي،ول گميخب ،البته كه م-

 .است يكه ضرور دييوبه او بگ-

حمام كند ،لباس بپوشد و  رويرفت تا ه رونيرا باال انداخت و ظرف اب و حوله را گذاشت و خودش ب شيپاتر شانه ها يآقا

 .صبحانه مختصرش را بخورد

كه  يگوناگون و رنگارنگ يگرچه دكمه ها.انجام شده است يپاره اش كار استادانه ا يلباسها يكشف كرد كه واقعا رو رويه

از جوراب و  شيلباسها انيدر م.را جلب كنند تشيجعبه دكمه انتخاب شده بودند ،نتوانستند رضا كياز  ياشكارا به طور اتفاق

 يناچار است با پا نيگم شده است و بنابرا يپاره و دوم يبه خود قبوالند كه حتما اول يبا ناراحت روينبود و ه ياش اثر ييدمپا

 .گرددباز  نيبرهنه به نو راكرا

كه هم كله  رويبود،اما ه يعمل شاق دنيخشك و مجروحش ،لباس پوش يتنها به خاطر بدن كبورش ،بلكه به علت دستها نه

 يبلوط دهيچيو د رهم پ ختهيبه هم ر يتنها موها.كار موفق شد نيدر ا يو به ارام اديز يشق بود و هم مقاوم ،بالخره با تالش

از  يشانه فدر كمدرا باز كرد كه با صورت كيبافتن  يپس برا.شديمرتب نم يبيترت چيبود ،به ه ختهيرنگش ،كه به دورش ر

 .كبود مواجه شد كه از آن بشدت شوكه شد يشكل افتاده و پر از لكه ها

نگاه  يقفسه خال كي يشكل باال يكوچك و مربع نهيتا متوجه شد كه دارد صورت خودش را در آ ديتمام طول كش هيثان ده

وجه خود را آماده مواجه شدن  چيبه ه يجراحتش آگاه بود ،ول زانيشده بود،گرچه از م رهيبه خودش خ يناباور او با.كنديم

اش موثر بوده  افهيق رييدر تغ نيچن نيو چانه متورمش ،ا يكه لب زخم كردينكرده بود و اصال فكر نم يصورت نيبا چن

است كه  زيت يبالدار با پنجه ودندانها يزن يوناني ياسطوره شناسدر ( "مدورا" دهيو به هم چسب ييجارو دهيژول يموها.باشد

 شيزشت ترش كرده بود و لباس عزا اريمانندش بس.)شديم ليبه سنگ تبد ديديبه شكل مار بود وهر كس او را م شيموها

بدتر كردن  يبراارزان ،جلف و ناهماهنگ  يساده و موقرانه بود،اكنون مانند صورتش از شكل افتاده و دكمه ها يكه زمان
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 .زن بد كرده بود كيدرنده خو و  كي، يابانيمست خ كي هيوار ،او را شب يكول يگرياز وحش ياوضاع ،با دادن حالت

پاتر بتواند  يآقا ديشا نكهيا ديبه ام رويبه در زد ،ه يشده بود ،كه كس رهيخ نهيدر ا رشيبه تصو دهي،همچنان ترس رويه

فبا عجله برگشت و او را به داخل  اورديدكمه هماهنگ ب يسر كي،كمپرس اب سرد و جهت بهبود زخمها  ييدارو شيبرا

 .وارد شد نيكاب يصاحب قانون لكهپاتر نبود ب يبار آقا نيا يدعوت نمود ول نيكاب

كرد و  يو مهمانش را بررس ستادي،ا ديتاب يم شيموها يبر رو دينور خورش كهيدر چهار چوب در ،در حال يلحظه ا تانيكاپ

نسبت به نجات  يهر نوع حس قدر شناس ديا يحركت او ،بالفاصله و برا نيخنده زد و با ا ريبه ز يا حانهيناگهان به طور وق

 .رخت بربست رويدهنده اش از ذهن ه

 ايشما جالب است ،آ يبرا نقدريبد سر و وضعم ا تيخوشحالم قربان كه صورت و وضع": شده گفت  نيلرزان و توه رويه

 "ديينما ياري يتمام شد مرا در مسئله ا تانيخنده ها يباشم كه وقت دواريام توانميم

عذر  ":كرد و گفت  يميتعظ تاني،كاپ دينتوانست حالت مسرت را از صورتش بزدا يرا قطع كرد ،ول تاني،خنده كاپ كلماتش

 يو ب يدختر بازار كي هيتان ،شب،با آن چشم راست رميخودم را بگ ينتوانستم جلو ي،خنده ام نامهربانانه بود ،ول خواهميم

 "كند؟يناراحتتان م يلي،خ دي،شده ا اندازديو دعوا راه م كنديمست م شهي،كه هم تيترب

 . مييكه از خدماتش استفاده نما شودي،خوشحال م ديبه عنوان دكتر دار ي،و اگر فرد كنديچه عجب ،بله م-

كه  مياعتراف نما ديدهم ، گرچه با يخودم انجام م نجايا را در يپزشك يكارها شتري، ب ميندار يكس نيمتأسفانه چن-

در  يمدت كمتر يكردم و برا يكار م يعطار كيدر  يام حدود شش ماه يجوان ليدر اوا.ستيمعلوماتم چندان قابل توجه ن

 .توانم انجام دهم يآن چشم م يبرا يكار االًاما احتم.نمودم يرا مطالعه م نيطب مشرق زم» حلب«

به «:نمود و گفت رويداد و بعد رو به ه يكامالً ناآشنا بود به ملوان همراهش دستورات رويه يكه برا يگشت و به زبانبر تانيكاپ

 »؛ مربوط به چشمتان بود؟ دينيبب يامر مهم يمرا برا ديخواه يمن گفته شده كه م

 د؟يگردان يبر م نيمرا به نوراكرا يخواستم بدانم ك ينه ، م-

 .سفر قصد رنگبار را دارد نيكنم در ا يفكر م نمش،يود؟نتوانستم با دقت ببب نيپس آن نوراكرا-

كار  ديآرام شده ، نبا ايدر گرياالن كه د.فرستد يم يقيقا ميبرا تيفولبرا تانيدارد و كاپ ينگه م ديبله و اگر به او عالمت ده-
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 .باشد يمشكل

 .رسانم ي، من خودم باالخره شما را به زنگبار م دينگران نباش ي، ول ستنديباشند كه ن درسيالبته اگر در د.ستينه ، مشكل ن-

قبل از من به  دينبا تيفولبرا تاني؛ كاپ ديحتماً متوجه هست.فوراً به آنجا برسم ديمن با يول!باالخره«:با اضطراب گفت رويه

شوك  نيتوانم چن يه ام و نمكنند كه غرق شد يم اليخ ميمنظورم عمو و زن عمو... يشود كل نطورياكر ا يال.رنگبار برسد

 .ميفتيجلو ب نيفوراً از نوراكرا ديرا به آنها وارد كنم ، ما با يوحشتناك

بعالوه من هم در .ميبه او برس ميتوان يرسد و ما نم يباد او ظرف سه روز به رنگبار م نيمتأسفانه با ا«:گفت يبا سنگدل تانيكاپ

 .حياست كار قبل از تفر نيهم شهياما هم.ميبرس ميتوان يآخر ماه به آنجا نمطوفان تا  نيدارم و به خاطر ا يآبها كار نيا

 ».اما امروز هجدهم است...اما«:وحشت زده گفت رويه

 .ديروز را از دست داده ا كينوزدهم ، شما -

 .ديبا...مسخره است نيخواهم ، ا يتوانم ، نم يبمانم؟اما نم يكشت نيدر ا گريناچارم ده روز د يعني-

پس از به دست .آورد يدر م يخودش است كه دارد مسخره باز نيبا تالش خودش را كنترل نمود ، متوجه شد كه ا رويه

شما  يكار يبه رنگبار رفتن در برنامه  ميبود كه متوجه هستم كه مستق نيمتأسفم ، منظورم ا«:آوردن آرامشش محكم گفت

 ».خانواده ام جبران خواهد شد ايسط خودم تو ديكه متحمل شو يكه هر ضرر مال ديمطمئن باش يول ستين

خانواده  يحالت ، قبول دارم كه بدشانس نينه در ا«:باشد دهيشن يجالب يشوخ نكهيمثل ا.ديو خند».شك دارم«:گفت يسيانگل

چقدر  نكهيخودتان را با فكر ا ديتوان يم شهيماجرا رد كنند و شما هم هم نيكنم شوك حاصل از ا يفكر م يشماست ول ي

 ».ديده يشوند تسل يم لخوشحا ديگرد يزنده و سالم به خانه برم يتوق

توانم به قولم عمل كنم ،  ينم ديحتماً فكر كرد«:مبارزه كند و مؤدبانه گفت تشيتالش كرد كه با عصبان گريبار د كي رويه

 يرانيصاحب خطوط كشت نيكرا ايام جوش ييدر رنگبار است و پسر دا ايكنسول آمرك سيهول يمن آقا يتوانم ؛ عمو يم يول

 ».كرد ديمن به رنگبار ضرر نخواه ريبا بردن بدون تأخ كه دينيب يباشد ، پس م يم نيكرا ريالس عيسر

 تانيكه از دوستان عمو ميتوانم بگو يمگرنه؟نم.ديباش سيخانم هول ديخب ، خب ، پس شما با«:زد و گفت يشخندين تانيكاپ

 ديآ يمالقات او و خانواده اش به رنگبار م يبودم كه برادرزاده اش برا دهيشن.ميشناس يرا م گريهمد افهياز نظر ق يهستم ول
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 ».مينماكردم كه مالقاتش  يهرگز تصور نم يول

به دست داشت  زيتم يو حوله ا نيمس يكاسه ا كهيدر حال يكتان ديدر لباس سف يورود مرد عرب بلند قد»؟...شما پس«

 تانيكاپ.شده درست شده بود دهيكوب اهانيو خوشبو بود كه ظاهراً از گ بيعج يلوطحرفش را قطع كرد ؛ كاسه پر از مخ

 .نوار بست كيگذاشت و با  رويچشم ه يو رو ختيحوله ر يكاسه را با مالقه رو اتياز محتو يمقدار

 چطور است؟-

 .ديرا هم با آن بسته ا ميموها نكهياز ا ريكنم بهتر باشد ، غ يفكر م-

به  ينگاه ديخب ، حاال بگذار.يچيق كيبهتر از آن  ايبرس قرض دهم ،  ايشانه  كيبه شما  ديم ، بابود كه نبند مشكل«

 يخوب م گريدو روز د يكي«:انگشتان و كف دست تاول زده اش گفت دهيخراش يپس از امتحان بندها».ندازميب تانيدستها

 تانيشانه هم برا كيانگشتانتان بدهد و  يپماد برا كيكه  ميگو يم يتكننده است ؛ به با يضدعفون نيشود ، آب شور بهتر

 ».كند دايپ

خواهد  ديمف يليشانه خ كيممنون ،  يليخ«:ول كن نبود با عجله گفت يسادگ نيكه به ا رويه يبرگشت كه برود ، ول تانيكاپ

 »مگر نه؟ ميرو يپس فوراً به رنگبار م ميكرد يكه بحث م ياما در مورد موضوع.بود

 كي، متأسف هستم كه  سينه خانم هول«:انداخت و گفت رويبه ه يكامل ، از شانه اش نگاه يعالقگ يو با ب برگشت يسيانگل

شما را زودتر به آغوش خانواده برسانم معلق  نكهيرا به خاطر ا ميامكان ندارد كه برنامه ها يول كنميم يخانم را ناراض

فاجعه  يخبر سرنگون دنيبرسانم تا مانع رس تيفولبرا تانيكاپ را قبل از شماتوانستم  ينم يطيشرا چيالبته در ه.مينما

 ».زند يبه آنها صدمه نم شتريب يكه چند روز عزادار دي؛ و مطمئن باش ديبه خانواده تان بشو ياز كشت زتانيآم

آن را  بدهم كه توان عمل به يكه عادت ندارم قول ديشود و مطمئن باش ياما به شما گفتم كه پول زحمتتان پرداخت م-

 .نداشته باشم

 .دهم رييرا تغ ميو من هم عادت ندارم برنامه ها-

 ».به نفع خودتان باشد ، البد نكهيمگر ا«:جواب داد نيخشمگ رويه

راحت تر  يكه اقامتتان در كشت ميكن يكه تمام تالشمان را م دياما مطمئن باش.ستيمورد اصالً به نفع من ن نيالبته ، و در ا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠

 نيشما را با ا زتانيبه رنگبار صورتتان بهتر شود چون اگر اقوام عز دنيكند كه قبل از رس يكمك م ريتأخ نيباشد ، بعالوه ا

 .نديايبه استقبالتان ب نكهياصالً شما را نشناسند چه برسد به ا ديشا ننديبب افهيق

هم  انيبدگو يحت.تنها گذاشت شده نيو توه يزد و مهمان ناخوانده اش را با غرور زخم يشخنديتمام ن ياليخ يبا ب بعد

،  بايمتهم نكرده بودند و او تا آن روز صبح عادت كرده بود كه در مورد خودش صفات ز يافگيرا به بدق سيهول رويهرگز ه

در  نكهيبود و كشف ا دهيگفته ها را نقض كند ند نيكه ا ينكته ا چيه نهيآ دررا بشنود و تاكنون  پيالهه ، زن جوان خوش ت

 نياو ا نكهيبود و ا زيرآميتحق اريرسد بس ياحساس مزاحم ، نه تنها زشت بلكه مضحك به نظر م يب يسيانگل نيچشمان ا

 .بود شتريب نيو توه يموضوع را به مسخره گرفته موجب خوار

 جهينت نيبه ا شترينجات جانش است چون با فكر ب يمرد برا نيناچار به تشكر از ا يفقط متأسف بود كه به گونه ا رويه

بوده كه  نيخراب شده اش ـ همه به خاطر ا ي افهيو ق يناگوار كنون تيوضع يـ جدا نينوراكرا يكه افتادنش از عرشه  ديرس

شد و او هم  ينم يجهت ناگهان رييناچار به تغ نيوگرنه نوراكرا دينما تيهدا طوفاناش را در  ينتوانسته بود كشت تانيكاپ نيا

 نيا يپس حداقل به عوض همه .داشت يجراحات بدشكل و ناراحت كننده را بر نم نيو ا گشت يپرت نم رونياز عرشه به ب

 ياش در مقابل غصه و ناراحت خودخواهانهو  يشخص ليمسا دياصال چرا با.رساند ياو را به رنگبار م ريبدون تأخ ديبا رهايتقص

كه فكر  تيفولبرا ايامل يمانيت داده است و پشاز دس شهيهم يكند او را برا يكه فكر م يو افسوس كل يسيو كر يزن عمو اب

 ببجهت توسط مس يآنها ب يغصه  نكهيا فكر»ايخدا«او .اصالً مطرح شود ايكرده مهم باشد و  يكند در مراقبت از او كوتاه يم

 .قابل تحمل بود ريكشد غ يفاجعه طول م ياصل

 كيكه قولش داده شده بود و  يبرس و شانه و پماد كي يبات»خانوم  دييبفرما«.باتر قطع شد يبا ورود بات نشيخشماگ افكار

به »جمعه«است داد بزند و  يكرد فقط كاف دايپ اجياحت يگريد زياضافه كرد كه اگر به چ يگذاشت و با مهربان زيم يرو يچيق

 اميب يم هتون يخودم نم.زنه يخود من حرف م يرا بخوب يسي، چون انگل يخواه يم يفقط بهش بگو چ«.كند يم يدگيآن رس

 ».ديبهش رس يستيو با دهيصدمه د يليتو طوفان خ چارهيو ب ريپ يراگويو برم چون و

 چاره؟يو ب ريپ يچ-

 ...دهينه؟دكل جلوش خرد شده و گرمخونش هم صدمه د ادي، بهش م هي، اسم كشت راگويو-
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مكالمه  كياز  يكه ناگهان بخش دهيكجا شنكرد كه آن را قبالً  يآشنا بود و داشت فكر م رويه ياسم برا نيا يليدل راگو؟بهيو

 »...انتخاب كرده شياسم را برا نيداشته كه ا يليمطمئناً دل«:گفته بود تيفولبرا تانيكاپ«آمد ؛ ادشيبه 

پولدار اهل  هيبود و اصالً واسه  يقبالً اسمش سنبل كوه.است يبياسم عج يكشت هيواسه «:گفت يباتر داشت م يآقا

 يروزنه ها نيا نيبه مشرق داشته باشد ، واسه هم يو پر زرق و برق يحيتفر يبود كه مسافرتهاشده  ساخته»ستونيبر«

اش ، بهش  انهيبه خاطر رفتار فتنه جو يليعوض كرد كه خ راگوياسمش رو به و يروز تانياما كاپ!خوشگلو براش گذاشتن

 يطور شي؛ مثالً دو روز پ شهياسب لجوج ك هيل وقتا مث ياشتباه نكرد چون بعض يبود ول يالبته اولش به شوخ.اديم شتريب

 »...سر به هوا شده بود يكنه ، حساب يقاطر نم هيكرد كه  يرفتار م

 »اسمش چه بود؟ ي؟گفتيك تانيكاپ«:گفت يبه تند رويه

 ريپ يراگويوقتا و ياما بعض!بگه نوياز ا ريغ ي، و نگذار كس اهايفراست ، وحشت در يامور تاني، كاپ يرور تانيتان؟كاپيكاپ-

 ...كه ميبود»راس الحاد« كيبار نزد كيكه بهش غلبه كنه ، هر دوشون مثل همند  كهينزد

افتاده  راگويدر مورد صاحب و تيفولبرا تانيكاپ يحرفها اديكرد بلكه با وحشت به  يبه او گوش نم رويه اما

كه  يسكه ات را شرط ببند نياخر يتوان يخ دهد مكه ر يهر اتفاق خالق قانون نكهيهرزه و ا...اهيگوسفند س...ماجراجو...بود

شرف  يآدم ب نيا يدر رنگبار در كشت كايكنسول آمر يبرادرزاده  سيلهو رويو اكنون او ه...فراست در آن نقش دارد يرور

 .و در چنگ او بود

 ييو آدم ربا يدزد يتح تيفولبرا تانيكاپ.هم به ذهنش خطور نمود يمطالب مخوفتر شتريبود و با فكر ب يترسناك تيموقع

 نگاه دارد؟ هيگرفتن قد يگرفته او را برا مياو تصم تيهو دنيفراست با فهم تانيرا هم ذكر كرده بود ؛ مبادا كاپ

 يمشهور يكتابها يادآوريبا !او را فوراً به رنگبار برساند ايكند و  بيرا تعق نيحاضر نشده نوراكرا ليدل نياست به هم ممكن

چقدر حق داشت كه به او اعتماد ...رنگ يناراحت شد ، آن چشمان ب شتريگرفته و خوانده بود ب يعموم يكه از كتابخانه 

كرد كه  يچه حماقت!است يمائده بهشت يبه منزله  شيبرا نيا...رديكه پول بگ است دهينقشه را كش نيشك هم يبله ب!نكند

 يداند گروگانش چقدر ثروتمند و با نفوذ است حت يه او م، نام خودش را گفت و االن ك تانياسم و رسم كاپ ييقبل از شناسا

 .را از كف بدهد ييطال تيموقع نيگفته بود درست باشد محال است بگذارد چن تيفولبرا تانياز انچه كاپ يمياگر فقط ن
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 دم؟يچرا فكر نكردم؟چرا اسمش را بپرس...كردم يفكر م ديبا.خودم است ريتمام ماجرا تقص-

 نيآن هر چه بود ا ليدل يكه برداشته بود بداند ول ييو زخمها ايوحشتناك در در قيرا شوك آن دقا لشيتوانست دل يم فقط

 .گرفت دهيشد ناد ينداشت را نم يتياهم شيلحظه برا نيوجه تا ا چيبه ه يكشت نيو نام ا يناج تياصل را كه هو

 

 ششم فصل

 

با  راگويآشكار شد كه و شيبرا يبزود يانوردياز در زشيناچ رغم دانش يبود ، چون عل انيپا يب رويبعد به نظر ه ي هفته

 .رود يفقط به جلو و عقب م يتنبل

 يشبانه روز به رنگبار م كيحداكثر  ايچند ساعت  يط!كردند مطمئنا يو اگر از آن استفاده م ديوز ي، با شدت م يموسم باد

 يم هيو قد ديرا شروع كرده است كه همراه با تهد يبازفراست  يامور تانينمود كه كاپ تيرا تقو رويشك ه نيو هم دنديرس

 ياست كه برا ياميمطمئن شده بود كه منتظر پاسخ پ يكرد ول يمتهم نم شيو چشمها فهيق ياو را از رو گريباشد و گرچه د

 .فرستاده است شيعمو

 يهرگز نم سيهول رويهكند چون خانم  يادياصرار ز روياثر آن چشمان روشن و سخت بود كه مانع شده بود ه ديشا

كرده  ريفراست تصو تانياز كاپ تيفولبرا تانيكه كاپ ياز شهرت ياما جدا.رك بود اريتوانست زبانش را نگه دارد و معموالً بس

نشاند  ياش را فرو م يصبر يب رويپس ه.نشود ريداد با او درگ يهشدار م رويفراست بود كه به ه يدر وجود امور يزيبود چ

 .خورد يدو ، او را از درون م نيبه ابراز ا ازين يكرد ول يه زنگ بودنش را پنهان مو خشم و گوش ب

 يو لكه ها ي؛ گرچه هنوز بدنش پر از كوفتگ افتيزود بهبود  يليفراست گفته بود خ تانيمجروحش همانطور كه كاپ دستان

شده بود  يدردسر اصل شيدند اما موهااش تناسب خود را به دست اورده بو يزخم يورم چشم و آرواره  يبود ، ول يكبود

رد كند چه برسد به شانه ، پس باالخره  انشانيتوانست از م يانگشتانش را هم نم يبودند كه حت دهيبه هم تاب يچون بقدر

نبود چون پس از انجام  نديچندان خوشا زيعمل تهورآم نيا ي جهينت.باتر سپرد يو دستان آقا يچيروز آنها را به ق كي

 فيكث يعرشه ا يبر رو هشد زيتم يخط هيمتعارفش گفت ، شب ريغ ي وهيفراست به ش تاني، همانطور كه كاپ يسلمان اتيعمل

چرا از من «:ديكرد ، پرس يم يمانده بود را بررس يشكسته اش باق يآنچه از دختر كشت كهيفراست در حال تانيكاپ.بود
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 ».ستين يخوب يمطمئناً سلمان يخانمها باشد ول يبرا يخوب اريمستخدم بس ديشا يكوتاه كنم؟عمو بات تيبرا ينخواست

 »شماست؟ يباتر عمو يآقا«:ديرنگ خراب شده اش را فراموش كرده بود پرس يبلوط سوانيلحظه گ كي يكه برا رويه

بود  يمعروف تياز لندن شخص يكه در محالت خاص يي؛ در آن سالها ميوقت است كه با هم هست يلي، خ يبه طور انتخاب-

 .نميرا بده بب يچيخب ق.مالقاتش كردم

كرد كه بهتر است در مدت اقامتش  هيبه او توص تاًياز نظم دهد و نها يكوتاه درهم برهم حالت يواقع توانست به آن موها در

خنك تر و راحت  يباشد ول يمستخدم كشت كي هيبدون لباس زنانه شب ديگرچه شا.را همانطور نگه دارد شيدر مشرق موها

 .نداد يرا تسل رويجه ه چيكه به ه يا هيجمع شده است ؛ توص يموها تر از

خرابش چه  ي افهيدر مورد ق تونيكل.زديبود كه اشك بر كينزد نهيعكسش در آ دنيبا د يكرد ول ينم هيهرگز گر رويه

 ين را نگاه نكند ، حتآ گريگرفت د ميكرد و تصم نهيپشتش را به آ نياصالً او را خواهد شناخت؟بنابرا ايخواهد كرد؟آ يفكر

چشم كبودش بگذارد و با صداقت به او  يدرست كرده بود كه رو شيراب اهيتكه مخمل س كيباتر  يبا وجود آنكه آقا

 ».يآ يچندون بدم به نظر نم«:داده بود نانياطم

قابل  ريغ يته در مورد گذش شيفهايمتوجه شد كه از تعر روينگذشت كه ه يزيبود و چ يدوست داشتن يباتر موجود يآقا

 .برد يبلكه لذت هم م ديآ يسرزنشش ، نه تنها بدش نم

طبق  كه»يباترس« يكيدر نزد يكوزه گر يمغازه  كي يروانيش ريباتر ، اما چون در ز لشيبود و نه فام ينه اسمش بات ظاهراً

هم مغرورانه  را»يگربه باترس«ب خود گذاشت و لق ينام را رو نيكرد ، ا يم يلندن بود ، زندگ كينزد يقصبه ا روياستنباط ه

گرفت كه  ياش را زمان يهمسر قانون نياول.باال به منازل است يطبقه  ياستعدادش در ورود از پنجره ها ونيگرفت كه مد

 انيبه پا بود»جيهاندرد«اهل  يا وهيزنش كه ب نياش با مالقات دوم يمشهور بود و احتماالً تمام شهرت و خوشبخت يحساب

 يشعله ور شد كه مانند گاو نعره ا نچنا يرا كشف كرد از حسادت در اوج مست انيجر يخانم باتر قانون يوقت، چون  ديرس

 ريآمد گ يم نييپا ياز ناودان خانه ا كهيپر از اموال مسروقه در حال يبهاينارتكاب جرم با ج يح يزد و شب بعد بود كه بات

 .بود سيكه انگلمل احضرتيعمرش را مهمان عل يافتاد و پنج سال بعد

زنمو  نيدر اومدم سوم ياز هلفدن يوقت«:و محرمانه گفت ياز دلتنگ يحاك ييگذشته افتاده بود با صدا اديبه  كهيدر حال يبات
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و كامالً  هيواقع ي ارهيپت هيزنم  نيسوم»ياگ«معلوم شد كه  يبوكسور شده بود اما بزود هينبودم زن اولم زن  يگرفتم وقت

 ».گول خوردم ندام هي يبه هوا نشونم داد كه چطور

بهتر شدن اخالقش ،  لياحتماالً به دل ايكار نكردن و  ليبه دل ايبود و  يجوان يبودن و گذر سالها يچند سال زندان ليبه دل اي

شده و  داريزد او ب يفراست دستبرد م تانيكه داشت به اتاق خواب كاپ يهنگام راياش را از دست داده بود ز يظاهراً چابك

 .رديگ يمچش را م

 ينم.كردم يمسته وگرنه جرات نم يلرد واقع هيو فكر كردم مثل  اديكه داره به خونه م دميد يراستشو بخوا«:اقرار كرد يبات

بود  كينزد ديخدمتم رس يداشته باشه ، حساب يقو يبنوشه و هنوزم مشتها يرلنديتا ا شياز ش شتريتونه ب يدونستم كه م

خبوب «:و آخر سر گفت ميكرد يشوخ يباطنش با هم كم يداد و به خاطر صفا يدنينوش هيول بهم ا يآجانم بده ول ليتحو

كه زندوناشون پر )خانوم  ديببخش(به اون حرومزاده ها كمك كنم  ديراجع بهش فكر كن ، خودم مخالف قانونم پس چرا با

ازشون  يقرض هيبود  مدهضعشم خوب نبود اوبود ، و دهيند الشويسال بود كه فام كي.خودش تو دردسر بود نيدون يبشه؟م

برنگرده ، پس  گهيخواست فردا صبحش برده و د ياونم م.شب بود هيتخت واسه  هيتموم اونچه عموش داده بود  يول رهيبگ

 ».ميبه چاك و صبحش به سمت مشرق راه افتاد ميو زد ميكش رفت گهيبا همد ديبه دستمون رس يهر چ

 د؟يديدزد-

 .مينه ، كش رفت-

 را بدزدد؟ شيعمو يفراست عمالً كمك كرد كه خانه  يكه آقا...كه ييبگو يخواه يم!است يدزد نيا يول-

هم نبودن ، همه قاشقاش از  يبد يزايدرسته ، چ«:كرد قيگرفته بود تصد شيو ستا فيآشكارا آنچه را كه به حساب تعر يبات

تونست  يبچه هم م هي يبود كه حت يگاو صندوق هيطال هم تو  سهيو هفتاد و پنج ك ستيخالص بودن ، و جواهرا ، دو ينقره 

،  مي، از اون موقع تا حاال با هم هست شتريب دميشا ايبود  شيپونزده سال پ.كرد راهوضعمونو روب يحساب.درشو بشكنه خيم هيبا 

دارم بدم  يتا حاضرم هر چوق يگرچه بعض.مينشد مونيوقت پش چيتونم بگم كه ه يم.و اونجا نجايها ، ا يها و خوش يتو سخت

 ».نميرو بب يميلندن قد گهيبار د هيو 

لندن و مناظر وطن چشمان روشنش را غبار  يگذشته ، مه و رودخانه  فيخاطرات لط اديفرو رفت و با  االتشيباتر در خ يآقا
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 .قرار گرفت

احتمال داد .دارد يگريد ي زهيرفها انگح نيكند و از ا يم يباتر دارد نقش باز يآقا ديتمام شك كرد كه شا يركيبا ز رويه

به هر حال به  ديكه نبا نديرا بب ييزهايحرفها گرم كند كه مبادا چ نيرا با ا رويبه او دستور داده است كه سر ه تانيكه كاپ

با  ساعتها يتوانست او را برا يشناخت ، م يم يباتر زنگبار را بخوب يآنجا كه آقا از.متشكر بود رمرديپ ينيخاطر همنش

مقدس و  يو طبلها اهيس ياز جادوگران و جادو يطوالن ييداستانها.ديمشغول نما رهياز جز يفوق العاده ا يداستانها

است در  هيآمد و اكنون شا رهيجز ربر س يمخالف سلطان قبل ليقبا ياز روسا يكي يكه بر اثر جادو يوحشتناك يخشكسال

 يمكو برده ها را رنده رنده ال يموون«:داد  حيتوض يبات.كنند يو آمد م رفت دهيبه قتل رس يكه ساخته روح برده ها يقصر

 ».ها را هم كشت كه خونشونو با آهك مخلوط كنه يلي، خ ارهي يم يگفت خوش شانس يكرد چون م يقصر دفن م يوارايد

 ».داشته باشد تيتواند واقع ينم.كنم ياوه ، نه ، باور نم«:و لرزان گفت دهيترس رويه

فراست  تانياز كاپ رويسپس ه» نيبپرس نيبخوا ياز هر ك نيتون يه ، به همون اندازه كه من جلوتون نشستم ؛ مدار يول«

 .ستين ديرا باال انداخت و گفت كه اصالً بع شيكه او هم در جواب شانه ها ديپرس

 قرن؟ نيكار انجام نشده آن هم در ا نياما مطمئناً ، واقعاً كه ا-

 يارزش قايجان انسانها در آفر.روش جادوگرهاست نيهستند ، ا يمعروف يجادوگرها ميا ، حكمكوه يچرا كه نه؟موون-

را » دونگا«قصر  يوارهايد انيدر مورد تعداد اجساد در م يمن شخصا هر رقم.آنهاست يندارد و قتل ورزش مورد عالقه 

 .رميحاضرم بپذ

 اما چرا سلطان مانع نشد؟-

كنم  ياز او انجا بودند و بعالوه فكر نم شتريب يليمكوها خ يموون يگبار كرده بود ولخودش را سلطان رن ديد؟شايسع ديس-

 در مورد آن به شما نگفت؟ يبات.رديرا بپذ گريد يسه سال خشكسال سكيحاضر بود ر

 .ستحادثه بوده ا كياگر هم بوده تنها  ديرا بدان نيا ديبا گريشما كه د.است فتادهيواقعاً كه اتفاق ن...چرا ، اما-

 .ساده اريبس يحادثه  كي-

داستان احمقانه در مورد  نيكه نكند او ا ديپرس يپس به طور زننده ا.گذارد يدارد سر به سر او م تانيمتوجه شد كه كاپ رويه
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 مقدس رنگبار را باور دارد؟ يطبلها

 را؟ شياز داستانها كيكدام -

 داستان است؟ كياز  شتريمگر ب-

 كرده است؟ فيتعر تانيبرا ياز آنها را بات كي، كدام  نيدوج ميحداقل ن-

دونگا پنهانشان كرده اند و هر گاه كه حادثه  يكيدر نزد ييـ هر چه كه اسمشان هست جا ييمو نيساحران ، ا نيگفته كه ا-

 .نديآ يطبلها به طور خود به خود ، به صدا در م.در شرف وقوع باشد رهيجز يبرا يبد ي

 .ام دهيمنهم شن-

 د؟يكن يو باور م-

 دينبودم ، شا رهيمن در جز ايبال نيچون در مدت ا يكنم ول ينشنوم باور نم اي نميرا كه نب يزيچ چگاهيمن ه«:ديخند تانيكاپ

 ».آن باشد دنينشن ليدل نيا

 .نابودشان كرد شهياز ر شرفتيبا علم و پ ديهمه اش خرافات است با-

 .ديرا خرافات بدان يزيدارد كه چه چ يبستگ-

 .ندارد ، البته تيكه واقع ييزهايكردن چ باور-

است كه تو  يزيآن چ ايسوال است ؛ آ نيمن ، مهمتر يدختر خودرا نيا ست؟ويچ قتيكه حق ميرس يسوال م نيپس به ا-

 مكو باور دارد؟ يكه موون يزياصالً آن چ ايانچه كه من باور دارم؟ اي؟يباور دار

 ديتوان يشما هم نم«را از دست داده بود تشي، آن حالت خشك شخص يور موقتبه ط»!هستم و نه دختر شما  ينه خود را من«

 ».ديبه نفع خرافات بحث كن

 بگو بدانم آن ميديموضوع رس نيو اكنون كه به ا يكن يكنم ، تو م يمن بحث نم-

،  ستيخرافات ن بود؟ اگر يچ يگفت يم يبه بان يكشت اهيپر از مردان س يا زهيكه امروز صبح در مورد طال و جز يمطالب

 ست؟يدوست دارم بدانم پس چ

 ...آن فرق دارد ، آن فقط: كه داغ و سرخ شده بود گفت  رويه
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 د؟يكلمه اش هم اعتقاد ندار كيبه  يعني -

 ...است  نيمنظورم ا...نه...بله -

و از اتاق خارج  دينه اش چرخپاش يده رو انيبه مكالمه پا نكهيخندد و بعد بدون ا يدارد به او م تانيمتوجه شد كه كاپ ناگهان

 .شد

كتابخانه اش با  ياول و آخر كتابها ديسف يبرگ ها نكهيبه او با كشف ا رويه يبود و عدم عالقه  يواقعا آدم شرور تانيكاپ

كمرنگ  ياز آنها با مركب كيهر  يرو رايز. شد دتريشك متعلق به خودش بود نقش شده ، شد يكه ب ينشان نجابت خانوادگ

 )دارم  يبخوام بر م يهرچ)  1839سال  "كنت" بليگ ندونيفراست ، گ سونيتا يامور(بچه گانه نوشته شده بود  يدست خط

اصال  رويچون ه. بود  يبيخود مجموعه عج يكتابها به خود يول ديرس يآنها نوشته شده بود به نظر قابل قبول م يرو كه

،  نامهيچون زندگ ييمجموعه شامل كتابها نيا. داشته باشد ييكتابها نيتاجر برده ، عالقه به خواندن چن كيانتظار نداشت كه 

قرآن )) اديليا(( يو دو ترجمه )) سهياود((مختلف از  يسه ترجمه . بود نيزبان الت هو ب وناني كيو آثار كالس يهنر لشكركش

ماركوپولو ، كتاب  يسفرها،  يانوردي، آموزش در كايديفور ي نامهي، زندگ وسيكنفس ي، پندها ديعهد جد) تلمود(، 

در مورد  يكه كتاب يقفسه را اشغال كرده بودند در حال هي، والنگرو ) شوتيدون ك(، ) يمالور( رگرديآرتورشاه و دالوران م

والشر  يو داستان ها ريشكسپ يبا نوشته ها يبيفن استخراج فلزات و سه كتاب طب همراه با اصول مدرن ، عدم تجالس عج

داشت آنها را  رويه يكتاب شعر هم بود و وقت نيدوج ميحداقل ن. را اشغال كرده بود  يگريقفسه د كه. اسكات داشت

شده ؛ عالمت گذاشته شده بود باز  دهييروبان سا كياز آن كه توسط  يافتاد و صفحه ا نياز آنها بر زم يكي ردك يم يبررس

 :گشت كه فورا توجه او را جلب نمود  انينما يشده و خطوط

 

 

 

 وار وانهياز اوهام د يانبوه اب

 ارميكجا صاحب اخت من

 ا زهوا يسوزنده و اسب يمشتها با
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 تازم يم ابانهايب يسو به

 پهناور يايدن نيا يانتها يده فرسنگ ، آنسو در

 نبرد فرا خوانده شده ام به

 ها هياز ارواح و سا يا هيشوال با

 ...سفر باشد كيتنها  نينكنم كه ا گمان

 

 

 

خوانده  يكه تا كنون در كتاب ها يكدام از اشعار چيرا محسور نمود كه ه روي، چنان ه نيخطوط موزون و آهنگ نيا خواندن

 :برگرداند و خواند  ينكرده بود صفحه را به آرام جاديدر او ا يحالت نيبود چن

را  ييايدر انيبگذار آواز پر...افتيتوان  يگذشته را از كجا م يبگو كه سال ها...دنباله دار يستاره  كيبرو به دنبال (...

 ...بشنوم

 يبا لكه ها يورق خورده و جلد چر اريبس يشود اما كتابها ينم افتي ي، در طبقات كتابخانه بازكل زابتيدوران ال يشعرها

نجابت  يآن نشان ها دنياز د ينكته حت نيفراست هستند و كشف ا سونيتا يامور يداد كه همدمان آنا ينمك ، نشان م

 كرد يم يعصبان شتريرا ب رويه يادگخانو

 يول افتي ياعمال خالف قانونش بهانه ا يجاهل و بدون خانواده برا يانسان يبرا يبشود به سخت ديمعتقد بود كه شا رويه

 يراه ها نياست كه ثروتش را از چن يقانون ريقابل دفاع و غ ريو اصل و نسب است مطمئنا غ التيتحص يكه دارا يكس يبرا

 .بود يتمام تمدن غرب باعث شرمسار يملتش بلكه برا يبرا تنهافراست نه  تانيبه دست آورد كاپ يورتنفر آ

 نيكه در مورد ا يسفر مشغول حمل برده باشد چون بر اساس مقاالت نيدر ا راگويكه و رديتوانست بپذ يحال نم نيع در

 بسته يبهداشت ريو غ كيتار يدر انبارها يكشت يه عرش ريكه ز يموجودات بدبخت فيكث يبد بدنها يتجارت خوانده بود بو

به كار  يكه در آشپز يشرق يها هيتند ادو ياز بو ي؛ جدا راگويمطمئنا در و. از فاصله دور استشمام نمود شودياند را م شده

مختلف  يژادهاپاتر ؛ از ن يآقا رازيخدمه ؛ غ انيدر م. ديرسيبه مشام نم گريد ي؛ بو ايو نمك در ريق يعاد يو بو رفتيم
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بود به نام  كيعرب قد بلند صورت بار كيو ناخدا اول هم »ماكاتو«و » ماالبار «از  يكه مردان شدنديم افتي ييقايآفر

 يول.  شدياداره م ياغلب با زبان عرب يامور كشت.  كردنديصدا م يمكه رفته بود ؛ همه او را حاج ارتيكه چون به ز»رنلوب«

باالخره  نكهيتا ا. برهبرو مجهول بود مچنانمختلف خدمه ؛ ه يدانش كمش از آن زبان و لهجه ها ليامور ،به دل ياصل تيماه

 »؟ ديكنيشما ومردانان چه م« :ديپرس تانياز كاپ ميمستق يجمله  كيرا كار گذاشت و با  اطياحت

 .تجارت  ـ

 ؟يچه تجارت ـ

 .كه بشود از آن پول درآورد يزيهرچ ـ

 از جمله برده؟ ـ

درحال  ديكه بدان ديفكر هست ني، و اگر در ا يطيالبته ؛در شرا«:زد  يشخنديبه او انداخت و ن يچشم نگاه ياز گوشه  تانيكاپ

 ».است يجواب منف ر؛يخ ايبرده هست  يحاضر دركشت

 »...ادب باشم  يكه جانم را نجات داده است ؛ ب يدر مقابل كس ستمين ليما«:و محتاطانه گفت  ديكش يقينفس عم رويه

را به خطر  يزينجات شما ؛ چ يكس برا چيه. شما را نگران كند  يبگذارم كه حق شناس دينبا« :حرفش را قطع كرد  تانيكاپ

 ». نداختين

 .كامال از آن اطالع دارم  ـ

 ؟ ديهست يمخالف برده دار اياست آ يرضروري؛ غ ديزنيكه م ييدر مورد حرفها اطي؛ احت نصورتي؟ پس در ا دياوه ؛دار ـ

 ستنيچون تجارت انسانها و ز.است  يبهتر يواژه  ريتحق اي يزاري؛ب ستين يمناسب يكلمه » مخالف« :گفت  ديبا تاك رويه

 ...است  تيبشر خيتجارت تار نيو تنفرآورتر نيهمنوعانمان ؛مطمئنا پست تر يبدبخت يرو

آن بحث كند  يدرباره  يمدت طوالن يراب توانستيكامال در مورد آن تسلط دارد و م كرديحس م رويبود كه ه يموضوع نيا

 ديو صحبتش را با گفتن طرز فكرش در مورد سف ديبگو ستميدفاع كل س رقابليو به او نقطه نظراتش را در مورد شرارت غ

حرفها ضرر  نيا دنياما شن.  ديايخوشش ن تانيكاپ ديشا.دهد  انيپا ؛مشغول آن هستند  يارزش يسود ب يكه برا يپوستان

 .وجود دارد زيمتوجه اشتباهش شود ن نكهيامكان ا شهيهمندارد و 
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؛ با  رويه ي؛ پس از تمام شدن حرفها داديمودبانه گوش م يداده بود با توجه هيبه نرده تك كهيفراست ، درحال تانيكاپ

. مانده باشد  يچندان از عمر تجارت برده باق كنمي؛ فكر نم ستيدر واشنگتن معاون ن»كاس« گريحاال كه د« :گفت  يمهربان

متوقف كردن تجارت برده  ياستمرار آن به كار برند؛ برا يتالششان را برا مامت نكهيهموطنانت ؛ در عوض ا ديبدون او شا

پول درآوردن  يكم كم برا ديمثل من با يتمام شده است و افراد ملعون و قابل تنفر گريكند ؛ تجارت برده د يهمكار شتريب

 ».باشند يگريبه دنبال كار د

وقت قصد  چي؛ ما ه ديبزن يحرف نيچن ديكنيچطور جرات م دانمينم«:گفت  تيشد و با عصبان دياز خشم سف رويه صورت

 »... ديما را متوقف كرده و بگرد يها يشما كشت گذارديفقط چون ژنرال كاس نم! ميتجارت كمك كن نيبه تداوم ا مينداشت

هنوز مرا  س؛شمايخب ؛ خب خانم هول« :اعتراض بلند كرد وگفت  يشانه ،دستش رابه ن ديخنديم كهيفراست درحال تانيكاپ

چكمه  نيافسوس كه ا.  كنديهرگز به مغزم خطور نم گرانيد يفكر گشتن كشت يكه حت دهميم نانيبه شما اطم.  دينشناخته ا

 يها يو كشت دانديمخود  ي فهيتجارت را وظ نيحضرت ملكه است كه توقف ا ايعل ييايدر يروين. است  گرانيد يدر پا

اعتراض  يادهايفر لياما به دل.  گردديپنج سال گذشته متوقف كرده و م يمرا ،ط يمثل كشت يآزار يصلح طلب و ب

فوق  ي جهينت نيرا بگردد ؛ با ا كايحامل پرچم آمر يها يطلب شما ؛ همچنان اجازه ندارد كشت يملت آزاد ي نانهيخشمگ

كه خودم هم  كنمي؛ اقرار م برديفورا پرچم نوار و ستاره نشانتان را در هنگام خطر باال م يتيبا هر مل يالعاده كه هر برده دار

 ».بوده است  ديكار را كرده ام ؛ چرا كه نه ؟ اغلب مف نيا

 .كلمه كم آورده بود  رويظاهرا ه»...اندازه  نيبه ا...اندازه  نيبه ا يوقت تا به حال حرف چيه!!... چرا كه نه ؟ ـ

 نيپول در ا ي؛ برا هيدختر خوبم ؛ من هم مثل بق« :و گفت  ديبود ؛ چون خند تانيكاپ حيباعث تفر تشي؛ عصبان آشكارا

؛ باعث  ايتانيبر ييايدر يروياز دست ن زيگر يتاجر برده را از پرچمش برا كي يتجارت هستم واگر ملت شما استفاده 

 ي؛بعنوان پوشش گرانيپرچمش توسط د ياست ؛ وقت يد سرشكستگمور زهكه به همان اندا ديبدان ديبداند ؛ با يسرشكستگ

 يمحكمش مبن ي دهيژنرال كاس با تنفرش از انگلستان و عق.  رديگيهم مورد استفاده قرار م يرقانونيغ يتجارتها ريسا يبرا

 يبرا رمترقبهيغ ينعمت ؛ كنديملتهاست پنهان م نياش راكه قطع تجارت ب ي؛ هدف واقع يدر لباس نوع پوست ايتانيبر نكهيبر ا

مورد از وطن  نيدرا توانميفقط متاسفم كه نم! مياو هست ونيمد اريكرده است و ما بس جاديهمه برده فروشان سختكوش ا
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 انيآقا ياست ؛ وبرا ديسف يشانيمن مثل گاو پ يراگوي؛ و ميبگو ديببرم ؛چون با افسوس با يشتريكشورت سود ب يپرست

هم  كايپرچم آمر نيدوج مين ي؛ حت داننديخود م ي فهيآبها ؛ وظ نيردن تجارت برده را در اك توقفكه م ييايدر يروين

 ».گردد اهيعاج س افتني ديمن ؛ به ام يكشت يمانع از بازرس تواندينم

 ». كنميكلمه اش را هم باور نم كي يحت... كنميباور نم« :وار گفت  وانهيد رويه

 ». ديشناس يرا نم موريخب شما هنوز دان الر« :زد و گفت  يفراست خود را عمدا به نفهم تانيكاپ

؛ اما ما ؛ در  يجنوب يالتهاياز ا يبعض ديخب ؛ شا... كايكه آمر... كه ما  كنميبود كه باور نم نيمنظورم ا.نبود  نيمنظورم ا ـ

درآن  شيه چندان وقت پدر بوستون ؛ كه ن يبردگ هيبرعل ييگردهما كيدر  يسخنران يآور اديناگهان با  رويه...شمال 

؛بازار بدره را به وجود آورده باشند  يجنوب يالتهايا ديشا« :اظهار داشته بود  سخنرانمكث كرد ؛ يحضور داشت ؛ با ناراحت

 يها يكشت. هستند  يشمال يالتهايبرده ؛ از ساكنان ا ياصل اني؛ چون قاچاقچ ميخو را تبرئه كن ميتوان يما هم نم ي؛ول

 كنندينزول خواره برده حمل م يانكيمسئوالن  يهستند كه با چشم پوش يانكيو مالحان  رونديم ايكه به در است ها»يانكي«

 .كنديشكل عمل م نيبد طانيش.

 يدر مقابل نگاه مسخره  يماند ول يدر ذهنش باق يشك ي،ول كنديغلو م شيدر آن زمان فكر كرده بود كه مرد كش رويه

شرف و هرزه وجود داشته باشد ؛  يب ياز آدمها يكشورها ؛ سهم يدرهمه  كنميفكر م« :فراست ؛ جسورانه گفت  تانيكاپ

 اهيس ونهايليو از بنادر درحال توسعه اش ؛ با زجر م دكه انگلستان ؛ تجارت برده را شروع كر داننديهمه م

كه موفق  دهميم نانيبه شما اطم و ميرا برانداز يبرده دار ميخواهيبه دست آورد ،اما حد اقل مادر شمال م يپول خوب بدبخت

 "شد ميخواه

 دهيرس انيبه پا يباز گريدر غرب د يخواهد كرد ول دايهم ادامه پ گريقرن د كي ياحتماال در مشرق برا.ديكه نشو ترسميم-

 .است

 ؟ دياز آن دفاع كن يحت اي، ديبنام يرا باز انهيو وحش عيشن نقدريا يكار ديتواني؟ چطور م يباز-

 .آورم ي،فقط پول در م كنميدفاع نممن از آن -

 ؟ ديآور يپول در م گرانياز مرگ و زجر د-
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هستم كه حماقت و طمعشان ،وادارشان  يصفت وانيح ياز آن احمقها يكياست كه من هم  ني،اگر منظورت ا كنمينه فكر نم -

برده را  كي يشخصا هر گز حت. يكنياه ماز آنهارا دارد بچپانند ،اشتب يمين شيكه فقط گنجا ييچهارصد برده را در فضا كنديم

به خود  ياسم بد نيچن نكهيبدون ا توانستيتجارت هم م نياندازه عقل داشتند ،ا نيمهم به ه هيهم از دست نداده ام ،اگر بق

 .كننديرا خراب م يهستند كه هر كار پرسود يعقل يطماعان ب شهيكند ،اما متاسفانه هم دايادامه پ ياديز يتا سالها رديگ

 ؟ ديرحم ندار چيه ايكار پرسود ؟ ا كيطرز فكر شماست ؟  نيپس ا-

كس هم نسبت  چيدارم ه اديگرانبهاست كه استطاعت پرداختش را ندارم و تا آنجا كه به  يكاال كي،رحم  كنمينه فكر نم-

 .به من رحم نداشته است

 .داشته باشد ،اشتباهاتتان را ببخشد مثل مادرتان بوده كه نسبت به شما مهربان باشد ،دوستان  ي،بالخره كس كنميباور نم-

 .رقاص فرار كرد  كيشش سالم بود با  يوقت-

 خب پس پدرتان! اوه  -

كه حوصله ات سر  ميبگو ديبا يام را بفهم يروش داستان زندگ نيكه با ا يا دهياگر نقشه كش": گفت  يشخنديبا ن تانيكاپ

 "خواهد رفت 

 دهياز اندازه در مورد او شن شياالن هم ب نياعالم كرد كه تا هم يبه او انداخت و با سرد ي،نگاه يانيقابل ب ريبا نفرت غ رويه

گرفت كه تا اخر سفرش  ميبرگشت و تصم نشيبه كاب يبعد با اوقات تلخ.باشد يعالقه م ياست و كال نسبت به گذشته اش ب

 .از او بپرسد يسوال چيو نه ه ندياو رابب گرينه د

از .شد  داريبه اب ب يقيافتادن قا يچون سه شب بعد از صدا ديرا اجرا نما نيقابل تحس ماتيتصم نياز ا كي چيهنتوانست  اما

از جنس  نيسنگ يريتمام روزنه ها با حص يكه با تعجب متوجه شد كه جلو  ندازديب رونيبه ب يآمد تا نگاه رونيخوابگاهش ب

 قفل شده است رونيهم از ب نشيبپوشانده شده و در كا لينارگ يبرگها

 ريغ يو سكوت كنديحركت نم گريد راگويآورد ناگهان متوجه شد كه و يشب داشت به در بسته فشار م يكيدر تار كهيحال در

برخورد امواج  يساحل نبودند چون صدا كينزد يكرد ،ول يصداها را مشخص تر م ريحكمفرما بود كه سا يكشت يرو يعاد

و  رفتنديدر اب فرو م يكه بنرم ييو پاروها يكشت وارهيبه د يطنابشدن نردبان  دهيكش يصدا رويه ديشنيرا به ساحل نم
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 كيپاروها و نزد يدوباره صدا نكهيتا ا. سكوت شد يمدت طوالن يبعد برا.ديشنياب را بوضوح م يرو قيحركت قا يصدا

و خنده  مزمهز يهم بلند شد صدا يگريد ي،صداها يبه كناره كشت قيبرخورد قا يهمراه با صدا.ديبه گوش رس قيشدن قا

 .حركت كرد و دور شد قيو بعد دوباره قا يزيچ دنيباال كش ياشنا و صدا يا

آنها مشغول بار زدند  ستيمطمئن شد كه آن چ رويو ناگهان ه گشتيبه ان وارد م ايشد و  يخارج م ياز كشت ايداشت  يزيچ

عرب منحوس ،كه احتماال  يقرار مالقات با چند كشت كيبود ، نيو افراست و خدمه پست ا تانيبرده بودند پس برنامه كار كاپ

كه در  يكشت كي، كرديهدف هفته گذشته را روشن م يب يعقب و جلو رفتنها ليدل نيهم.كرده بودند  ريبه خاطر طوفان تاخ

 .داديانتقال م راگويو رهيت ياز انسان را به درون انبارها يهمان لحظه داشت محموله ا

شد  نكاريو حماقت ا يهودگيفورا متوجه ب اورندامايب رونشيبزند كه ب غياز خشم به در بكوبد و ج خواستيحظه مل كي يبرا

 يپس كس.كه او شاهد آن باشد ستندين ليبودند ،مطمئنا ما زينقل و انتقاالت تنفر انگ نيمشغول ا رونيكه در ب يمردان.

 نكهيانجام دهد جز ا توانستينم يلحظه كار نيحد اقل در ا. ديآ شيپ يبد تر عوض شيبرا ديشا دياينخواهد آمد و اگر هم ب

 .انجام دهد يمجازات صاحب كشت يبد نام هر چه در توان دارد برا يكشت نيقسم بخورد به محض ازاد شدن از ا

با چشمان  خواهم كرد كه دايپ يتيفردا موقع نيكار را خواهم كرد ،هم نيخودم شخصا ا«مصممانه به خودش قول داد  رويه

 نيكه او هم به مسئول ميگويشده و اگر آنچه شك كرده ام ثابت شود به عمو نات م يريبار گ يچه محموله ا نميخودم بب

دلش  يليدر موردش گفته بود خ تيفولبرا تاني، كه كاپ موري،دان ال ييايتانيستوان بر نيگزارش دهد ،احتماال به هم ربطيز

 .دفراست را دار بزن يروز خواهديم

بود برداشته شده و  دهيكه روزنه ها را پوشان يريكه حص ديد.شد داريب ريد يليو فردا صبح خ ديبد خواب يليشب را خ آن

امواج را  نهيگشاده ،س يهم با بادبانها راگويو و داديپرده ها را تكان م ايدر مينس.پر از نور آفتاب گشته است نشيكاب

و انبه تازه اضافه شده بود  ريآن روز به صبحانه اش انج يگر قفل نبود ،وليد هم نشيدر كاب رفتيم شيو به پ شكافتيم

در مورد منبع  يو دوست داشت كه حرف بزند وقت كرديرا نسبتا خوب صحبت م يسي،كه انگل تانيكاپ يجمعه مستخدم شخص.

 يسوال از بان.گفت يزيچ يبه عرب و مهربانانه فهمديتازه ،مورد پرسش قرار گرفت ،وانمود كر د كه حرف او را نم يها وهيم

سوال نكند شكست و با صاحب  تانياز كاپ گريد نكهيبر ا يرا مبن مشيتصم رويبود ،پس ه جهينت يپاتر هم به همان اندازه ب
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 .وارد گفتگو شد راگويبد نام و

كه  ينبوده باشند ،از كشتخراب  دوارميها ؟ ام وهيم«،پاسخ داد  رويه ياز كنجكاو يدستپاچگ يفراست بدون ذره ا تانيكاپ

،تعجب  ميهم به اب انداخت يقي،قا ازيلوازم مورد ن يسر كيگرفتن  يبرا.ميگرفت ميبزن يتا گپ ميكنار هم لنگر انداخت شبيد

 « مينكرد دارتانيكه ب كنميم

 دارشدنشينه تنها از بمتوجه شد كه او  يبا ناراحت روياز طعنه در گفته اش و ه يبود و برق شيدر صدا شخندياز ن يكمرنگ اثر

را كنترل كرد و  شيبا دقت صدا رويه.و باز كردن در هم اطالع دارد  ريجابجا كردن حص يآگاه شده فبلكه از تالشش برا

متوجه شدم كه در قفل  ميكه بپرسم چرا توقف كرده ا ميايعرشه ب يبر رو خواستم يوقت ي،ول ديكرد دارميچرا ،ب« :گفت 

 »است

 » دهينشن يو كس ديهم كرده ا ديشا اي، ديكرديمرا صدا م دي؟ با يراست« :دبانه گفت فراست مو تانيكاپ

 يآمد ،در واقع اصال هم تعجب نم ينم يكس كردميكه نكردم ،اگر هم م ديدانيخودتان خوب م« :جواب داد  تيبا عصبان رويه

 »ديمن قفل كرده باش يكنم اگر خود شما ،شخصا،در را به رو

 شبيشما مناسب نبود كه د يكه فكرم كامال درست بوده است ،اصال برا نميبيآمد ،و م يعاقالنه ا ينيب شيبله به نظرم پ-

 .ديشديم دهيعرشه د يرو

 ؟ ديپنهان كن ديبود ليكه ما دميد يرا م يزيچ ديچون شا -

دادم كه در  حي،پس ترج ندكرديم ريمت به غلط تعب يحضور شما رادر كشت.كه مالقاتشان كردم  يانيآقا -ناي–ابدا ،چون  نه

شدن با آنها  ريوجود دارند كه در گ يخشن يها تي،شخص سي،خانم هول ايقسمت از دن نيدر ا.بمانند يمورد در جهل باق نيا

 .ارزش ندارد

 ديفراست خند تانيكاپ يوقت.و دستپاچه و سرخورده شد»ممنون ،فراموش نخواهم كرد  يليخ«:گفت  يدار يبالحن معن رويه

 قيقصد داشت در دقا تانيبخندد آما كاپ ديكه نبا ييزهايچ يهم برا شهيهم خندد،ويم ياديز تانيودش فكر كرد كه كاپ،با خ

 .دستپاچه كند شتريب يليرا خ رويه يبعد

 دياوريشانس ب يدر واقع اگر كم يچشمتان در حال بهبود است ،حت«:گفت  كرديرا منتقدانه ورانداز م رويه يسراپا كهيحال در
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 »خانواده تان بتواند شما را بشناسند ديشا ميبرس يبه خشك يتوق

 »؟ ميرويبه زنگبار م ميواقعا دار يعني.. يعني«:نفس زنان گفت رويه

 ام ؟ دهيكه شما را دزد دي، مگر فكر كرده ا ميرويمعلوم است كه م-

 يرا فرا گرفت و موقتا كبود شيموها شهي،از گلو تا ر يكرده بود ،پس موجب از سرخ رويبود كه ه يهمان فكر قايدق نيا

 .شد تانيكاپ يكم رنگ شده دور چشمش را تحت الشعاع قرار داد و موجب خنده پر صدا

؟ محموله فوق العاده ما فك ركرده  يدي،شن يبان يه!؟خب ،لعنت بر من  ديكرده بود يفكر نيمن ،واقعا چن يخدا-

 ؟ دهنديپس گرفتنش پول م يچقدر برا يكنيفكر م ستيهم ن ير بدچندان فك نميبيم كنمي،حاال كه فكرش را م مشيديدزد

 يزيطعنه ام يبه دكل عقب بود ،گستاخانه صدا يمشغول بستن بادبان"ريخد"عرب ابله رو به نام  كيپاتر ،كه به كمك  يآقا

كه ما شما را گرفته  كنديكس باور نم چياست كه عمال ه نيالبته مشكل ا":زد و با افسوس گفت  يشخندين تانيدر آورد ،كاپ

غرق  ايافتده و در در رونياز عرشه ب ديكه شما مرده ا كنديم الي،آنها خ سيهول انمخ ديدانيم. ستين ي،پس متاسفانه عمل ميا

 خواهنديدالر ،م كي يفپس قبل از دادن حت ميدار يكه نقشه ا كننديم اليخ ميا دهيكش رونيكه شما را ب ميفاگر بگو ديشده ا

كه  يمدل مو وضع ني،نه با ا شناسديكس شما را از راه دور نم چي،چون در حال حاضر ،ه كي،و آن هم از نزد ننديبب اول شما را

به شما عرض كنم كه در  شتريب نانياطم يو برا ديخوريپول ساز به درد ما نم يكاال كينه متاسفم ،به عنوان .صورتتتان دارد

رو زد كه يدهنده چنان به شانه ه يتسل يبعد با حالت.دزدمين خوشگل را مخودم ،فقط زنا يبه خاطر نفع شخص ييآدم ربا

است خانواده  دواريگفت كه ام يقابل بخشش ريو به طور كامل غ كنديدوازده ساله صحبت م يپسر بچه مدرسه ا كيبا  ييگو

 .از بازگشتنش خوشحال شوند رويه

 »؟ شونديكه نم ديكنيم اليچرا خ«:گفت  تيافتاده بود با عصبان ريگ!)واقعا كه (جمله زنان خوشكل  يگستاخ ليكه به دل رويه

اسوده خاطر  قايمثال فاكثر اقوام من فاگر بشنوند كه غرق شده ام عم يبه طرز فكرشان از شما دارد ،برا  يخب بستگ-

 .شوديبرپا نم ميبرا يياهويو اگر بعدا كشف كنند كه گزارش غلط بوده ،اصال ه شونديم

،مسلما  دادياموالم پاسخ م دنيام را با دزد يهماندارياگر برادر زاده من هم م كنمي،فكر م كنميكه تعجب م ميوبگ توانمينم-

 .نسبت به او نداشتم يمحبت
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قصه اش را گفته  يپس بان«:و گفت  ديشرمنده شود سخت در اشتباه بود ،چون او تنها خند تانيانتظار داشت كه كاپ اگر

نشدم ،در واقع پس از اتمام كار  يخودم هم چندان راض گريباشد ،اما از طرف د ياز آن راض ميوعم كنمي؟نه،من هم فكر نم

كه  ي،البته گرچه پول گذارديدر صندوق م يشتري،پول ب ريكه آن دندان گرد پ كردميفكر م شهيهم رايشده ام ز دينا ام اريبس

هم موقع فروش  ميزن عمو يدر مورد الماسها. كرديرا پر نماش به م ياز بده يذره ا يحت ينبود ،ول رانهيحق يليخ ميبرداشت

 .امد رمانيبابت آنها پول گ نهياز صد گ شتريب يو فقط كم ستيمعلوم شد كه جنسش مرغوب ن

 »است  نيها چن يسيحتما در نظر انگل ديدانيجالب م يلير ا خ يظاهرا شما دزد«:گفت  يبا طد رويه

وانمود كردن به  زكارانهيو بعد پره رسديكه به دستشان م يزيهر چ دنيدر قاپ شهيها هم يسيچون انگل ستيتعجب ن يجا-

 اكارنهيعادت ر كيدارند ، ييبد طوال دهندياش انجام م هيكار را تنها به نفع صاحب اول نيا نكهيا

 گشت رهيبزند به او خ يبتواند حرف نكهياز تعجب باز شد و بدون ا رويه دهان

 .است كه همه آن را قبول دارند  ياصل ني؟ مسلما ا يكنيشكل نگاه م نيخب حاال چرا مرا به ا-

 . ديباش يسيكه خود شما انگل كردمياما من فكر م-

 ؟ يديرس يا جهينت نيوازكجا به چن-

 ؟ ديهست پس چي –ان كتابها -طرز حرف زدنتان-تانيصدا-

 خودم-

 هستند ؟ ييجاك نتانيكه والد ديدانينم يعني.... يعني«: ديپرس يجيبا گ رويه

ها به ساحل انگلستان ،در كنت  ي،احتماال فراستها با تكبر تمام هنگام ورود رم يسيانگل يسيانگل.بودند  يسيآه ،آنها انگل-

 باشم ونيبه آن مد يزيمن چ ايكه آن كشور مالك من باشد  شودينم ليدل نينشسته بوند اما ا

 . افتيرفش را ناجازه ادامه دادن ح رويه يول» ... يوطن پرست پس«

مگر نه  يهست ييكايبودن ،تو امر يو احساسات ياست از منافع شخص يمخلوط ي،كل مفهوم وطن پرست يلعنت به وطن پرست-

 ؟

 كنميو افتخار م-
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كه تا كنون از  يهر اسب اي يمعمول يبهتر از آن بانوها يلي،خ يوحش ي؟ كه ما اسبها يحس اجتماع زهيچرا ؟ به خاطر غر-

 حرفها ؟ ليقب نيو از ا...!و  ييقايقابل تحمل افر ريغ يدر مورد آن گور خر ها كهيو در حال ميمده است هستعربستان آ

 ....اجداد هر كس !ابدا -

 حيمورد توض ايآنها افتخار كند  يكارها يهم وجود ندارد كه برا يلي،دل ستيكس مسئول اعمال اجدادش ن چيهمانطور كه ه-

 اي،زرد  دي،سف اهيس.انسان ،انسان است .كنديدرست م ياديوقتها دردسر ز ياست كه بعض يميقد دهيعق كي نيا.رديقرار بگ

داشته  يربط دينبا يآمده ا ايكه در آن بدن يو به آن بخش از كره خاك ديا ينم اي ديا يخوشت م ياز كس ايتو  يقهوه ا

 دهيعبور زنگبار را ند يمثل خودت ،حت گذارديم يلقضاوتت اثر بگذارد و يرو يقيكه آن به هر طر ياصال اجازه ده اي.باشد

تمدن و  يو بت پرست و ب ريو فق اهلكه تمام مردم زنگبار ،ج ياساس بنا كرده ا نيكه افكارت را بر ا دهمي،اما قول م يا

 مگر نه ؟ يپوستان دراز كرده ا ديتمدن سف يبه سو ياريهستند و دست كمك و  فياحتماال دروغگو و كث

 .... داندياما خب آدم م...  بله..نه -

 اند ،اما دهيبا شما همعق رهيپوستان حر ديتمام سف بايكه حق داشتم ،تقر نميبيم-

آن ها فقط به قصد بيرون كشيدن چيزي . يكي از آن ها به اندازه ذره اي براي آن جا و مردمانش ، اهميت قائل نيست  حتي

گرچه محلي كه آن ها ، آن را فقط كمي بهتر از يك توده . هستند  براي خودشان يا موسساتشان يا كشورشان در آن جا

او در اولين باري كه چشمش به آن افتاد به اين عقيده . كثافت مي بينند در چشم سلطان سعيد ، بهشتي در روي زمين بود 

ي كرد به آن جا برگردد جان رسيد و به هر دقيقه اي كه به دليلي از آن دور مانده بود لعنت مي فرستاد و در حاليكه تالش م

 .ولي مطمئن شد كه او را در آن جا به خاك مي سپارند ... داد 

هر . يا شايد هم احساسات بود . حالت تمسخر، ناگهان از صداي كاپيتان رخت بربست و جايش را به افسوسي عجيب داد  آن

 :چه بود باعث شد كه هيرو با كنجكاوي بپرسد 

 "آيا مي شناختيدش ؟  "

مرد فوق العاده بزرگي . بله اين شانس را داشتم كه يك بار خدمتي برايش انجام دهم ، او هم هرگز آن را فراموش نكرد  _

اروپاييان زيادي اكنون در زنگبار هستند ، بازرگانان و . بود ، گرچه بايد بهتر از اين مي دانست كه با ملل غرب معاهده نبندد 
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كشور مختلف ، تك تك آن ها مثل شما معتقد هستند كه جمعيت بومي تنها در  جينوكنسول ها و اعضاي سفارت نيم د

 .ارتباط با تمدن برتر است كه سود مي برد و بايد به طور حتم از آن ها ، با رشك و تحسين تقليد كند و حساب برد 

 .نمونه باشد  آن ها ، غربي ها برايشان منافع تمدني را به ارمغان مي آورند ، حتي اگر به عنوان ولي

اين طور فكر مي كني اما آن ها براي كار هاي مسيونري به اين جا نيامده اند آن ها براي سود شخصي در اين جا هستند و  _

-1469"نيكوال ماكياولي (  "ماكياولي  "براي رسيدن به اين هدف عالي بر عليه همديگر با غيرت و بد خواهي 

دسيسه مي كنند در حالي كه در مورد توصيف ) و حكومت كن  دازياست تفرقه بينسياستمدار ايتاليايي و واعظ س"1547

سلطان سعيد فقيد ، هنگام امضاء . بوميان با صفاتي مثل وحشي هاي عقب افتاده و بي اخالق ، با هم همداستان هستند 

 !معاهداتش با ملل اروپايي نمي دانست كه چه دارد مي كند 

تعداد اروپاييان، يا دليل حظورشان در محدوده سلطان نداشت ، اما با يادآوري آن چه ژول اطالع چنداني در مورد  هيرو

 "پسر بزرگتر نيست ... ام ... ام  - شنيده ام كه سلطان فعلي مجيد بن  ": دوييل جوان گفته بود ، جواب داد 

مده است و اگر در آينده ي نزديك ، گردن ، نه اما بزرگترين پسر زنده اي است كه در زنگبار به دنيا آ "مجيد بن سعيد " _

چند تن از اعضاي خانواده اش را قطع نكند ، مدت سلطنتش چندان طول نخواهد كشيد ، اما از آن جا كه موجود مهربان و 

 .ساده اي است ، مي ترسم كه چنين نكند كه بسيار باعث افسوس مي باشد 

 .ايي كه خودتان هم قبول نداريد پايان مي داديد اي كاش به حرف ه: اخمي كرد و با درشتي گفت  هيرو

اما من قبول دارم كه زندگي در مشرق بسيار خشن تر از آني است كه شما تصور مي كنيد و تاج گذاران بايد يا بكشند يا  -

ا چاقو تاريخ خاندان مجيد پر از قتل و كشت و كشتار است ، در چشم اعراب ، راحت طلبي ،و در مقابل رقب. كشته شوند 

بر اساس تفكراتشان ، اگر جرات كشتن مردي را كه بر سر راهت ايستاده  ويمبگذار برايت بگ. نكشيدن ، نشانه ضعف است 

را نداشته باشي ، پس شايستگي به دست آوردن اصالت را هم نداري ، آن ها سلطان سعيد را بي جهت شير عمان صدا نمي 

 .كردند 

مي داني ، تو درست مثل يك معلم مي ماني ، يا يك كشيش بخش كه مي  ": يد و گفت ديدن چهره ناموافق هيرو خند با

 .خواهد در مورد آتش جهنم وعظ نمايد ، مي ترسم كه عقايد مشرق زمين شوكه ات كند 
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، در  طبيعتا ، كامال آگاه هستيم كه افراد بي تمدن. عقايد مشرق زمين نيست كه مرا شوكه مي كند  ": با تاكيد گفت  هيرو

مورد اخالقيات ، نقطه نظرات متفاوتي با عقايد ما دارند ، ولي در مورد سفيد پوستي كه آن را تصديق كنند ، نمي توانم همين 

 ". را بگويم 

مي داني ، انسان ها همه مثل هم هستند ، حاال هر چه رنگ پوستشان مي خواهد باشد ، شايد بشود عذري براي افراد غير  _

ولي تنها همين را مي توان گفت ، سلطان فعلي در بسياري از مسائل ، چندان مرد بدي نيست و . ديده يافت متمدن تعليم ن

شخصا از او خوشم مي آيد ، ولي مرد ضعيفي است و همين ، مساله برانگيز است ، مخصوصا وقتي دختر عموي كوچك نادان 

 .شما و دوستانش ، خودشان را وارد سياست هاي دربار مي كنند 

 منظورت چيست ؟ از دختر عمويم و دوستانش چه مي داني ؟ _

عمويت مرد . همان چيزي كه همه مي دانند ، باالخره جزيره كوچكي است و همه مسايل به زودي برايت روشن مي شود  _

 .اه شود راحت طلبي است اما بايد با اين واقعيت كه دخترش ، انگشتان قشنگ و كوچكش را در چليك باروت مي كند ، آگ

بهتر از آنچه شما  اريرا بس رهيجز يبه عنوان كنسول امور داخل ميكنم عمو يفكر م«:گفت نيريعمالً ش ييبا لحن صدا رويه

دهد ،  ادي ديكن يكه م يهر كار ايتجارت برده ـ  ي نهيدر زم يزيكنم بتواند به شما چ يگرچه فكر نم.ديبدان ديكن يم اليخ

 .داند كه شما در مورد كار خودتان يه در مورد كارش ممطمئناً به همان انداز يول

 يمتيو پر ق اديز اتيكنم و تجرب يم يزندگ اياست كه در ان بخش از دن ياديز يسالها.شك دارم«:گفت ييبا پررو تانيكاپ

 يكم دو سال گذشته ياو هم ط يكنم حت ينازپرورده است ، گرچه فكر م يليخوب شما هنوز خ يعمو يكسب كرده ام ، ول

 ».محكمتر شده باشد

 د؟يشناس يمرا م يشما شخصاً عمو ايآ-

 يتوسط آدم پست زشيعز يبرادر زاده  نكهيكه اصال از ا ديرك باشم ، مطمئن باش ديبگذار!ي، چه سوال زميعز سيخانم هول-

 ابانيدر خ ايآمجبور شود فكر كند كه  دياست كه شا نياش ا يداده شود خوشحال نخواهد شد چون معن لشيمثل من تحو

 .ريخ ايتكان بدهد  ميبرا يتشكر سر يبرا

 زانيم ياش رو يدهد كه نظرات شخص يمن هرگز به خودش اجازه نم يعمو«:اوج گرفته بود گفت شيصدا كهيدر حال رويه
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 ياندازه كافخواهد بود و مطمئن هستم كه به  ونتانياو طبعاً به خاطر نقشتان در نجات من مد.رفتارش اثر بگذارد اي يقدردان

 ».كرد ديخواه افتيدر زهيو جا نعامگرفت و ا ديو تشكر قرار خواه يمورد قدردان

 ميتقد يكه شخصاً برا يتصور كن د؟مبادايارز يكند شما چقدر م يم اليدانم خ ينقداً؟نم«:ديخنده كنان پرس تانيكاپ

 ».ديآ يمن م يتشكراتش به خانه 

 ».دهد يت كه انجام ماس يحداقل كار نيا«:گفت ديبا تأك رويه

 كياگر فقط .دهد يرا نم يكار نيچن يكند ، به شما هم اجازه  ينم يكار نيدر خواب هم چن ياو حت!گناه كوچك من يب-

 .كند يم ريگ شيدر گلو يهم مثل خار نيهم يخودم را خوش شانس بدانم و البته حت ديكنم با افتيتشكر در يشفاه اميپ

كه خواهد  ديمطمئن باش يكنم ، ول يرا درك م لشيكامالً دل ميبگو ديكه با ديايب دارتانيبه ددلش نخواهد  ديشا.چرند است-

 يآقا... تونيكل ديايكند و اگر خودش هم نتواند ب ياقتضا م نيبلكه چون ادب و نزاكت چن يابراز حق شناس يآمد ؛ نه فقط را

 .ميستيما كه بربر ن...خودش عوضمرا در  يحت ايفرستد  يرا م ويما

در مورد  يزيتشكر؟اگر چ يبرا ي، حت يمن سر بزن يدهند به خانه  يكه اجازه م يكن يم الي، واقعا خ چارهيب سيخانم هول-

 يوادارش كن يبتوان ديالبته شا.اندازد يرا هم به دور م يكند و نزاكت و قدردان يم يدانم كه اول مرا زندان يبدانم ، م تيعمو

با  يليخ ايمخصوصاً كه دن.رديبه عنوان مدرك مورد استفاده قرار گ يروز ديشك دارم چون شا يول سديرا كتبا بنو يتشكرات

 .بگردم يگذران زندگ يراه شرافتمندانه برا كيكه دنبال  نميخودم هم الزم بب دياخالق شده و شا

 ».ديكنم اصال بلد باش يفكر نم«:و گفت رديخودش را بگ ينتوانست جلو رويه

مستقل  يخودش از نظر مال ايكه آ ديپرس روياز ه يمنتظره ا ريو ناگهان به طور غ».احتماالً نه«:زد و گفت يشخندين تانيكاپ

 .دهند ياقوامش خرجش را م نكهيا اياست 

، با اخالق  يمعمول ي افهيبا ق يكردن با زن يكنم زندگ يكه فكر م يليپرسم چون تنها دل يم«:داد حيتوض يبا مهربان تانيكاپ

هم كه شده  ويما يخاطر آقا يثروت هنگفت است ؛ پس برا كيكند فقط داشتن  نيريش يرا كم يو انتقاد زيبان تتند و ز

ازدواج با او درست باشد كه البته كم  يدر مورد سفرتان به آنجا برا رهيجز عاتيشا كهيالبته در صورت.يثروتمند باش دوارميام

 ».كنم يكم دارم شك م
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 يفراست اشتباه بزرگ تانيآشكار بود كه صحبت كردن با كاپ.دوباره بست يباز كرد ول ييگوپاسخ يدهانش را برا رويه

 يريحرف تحمل ناپذ نيخانم بتواندبه چن كيكه  يجواب مناسب چياست چون او را جسورتر و گستاختر كرده بود و البته ه

جلب شده تا  ريباتر و غد يتهايجهش به فعالكه تو ديو وانمود نما دهتوانست پشتش را كر يبلكه تنها م.بدهد وجود نداشت

باتر  ياما سرش را برنگرداند و همچنان به آقا ديشدند را شن يكه دور م شيقدمها يو صدا تانيكاپ يخنده  يصدا.او برود

سطل پر از  كيو  اروج كيخواند و بادبان را به كمك  يم»الغرك من يبس قهوه ا«در مورد  يبد آهنگ فيكه داشت تصن

 .كرد يكرد نگاه م يم ينقاش يبدرنگ يبدبو به قهوه ارنگ 

 ديكه به ذهنش رس ديرا بگو نيو نامرتب بود ؛ خواست ا ختهيو درهم ر دهيفا يكامال ب يكار بان رويشكاك ه دگاهيد از

 ريكشف آنچه زماند  يكه در آنجا م يانبار را پوشانده و تا زمان ي چهيبادبان كهنه اشغال كرده است وضوح در نيكه ا ييفضا

كه بعدا به  يا شهيدو اند يبود اما نه به نگران كنندگ يفكر نگران كننده ا.بود نممك ريغ رويه يقرار داشت برا چهيآن در

 .سرش زد

كه در  يو عرق كرده ا فيبدبخت لرزان ، كث رانياس يرود ـ بو يبوها به كار م ريبردن سا نياز ب يبرا ديرنگ بدبو ـ شا آن

معصومانه  ديرس يباتر ، همانقدر كه به نظر م يآن آواز ناموزون بات ايبدون هوا ، پرس شده اند و آ يكي، در تار گريكنار همد

 د؟ينما يرا مخف ريز يصداها كهخواند  يعمداً آن را م ايبود 

 »باتر؟ يآقا ديكن يكار را م نيچرا ا«:گفت ستيمحكم ن شيصدا نكهيو آگاه از ا دهينفس بر رويه

 نكهيبادبونه؟خب واسه ا نيها؟اوه منظورتان رنگ كردن ا«:زد يچشمك م ديش را بلند كرد ، در اثر تابش نور خورشسر يبات

 ستيچون معلوم ن ميكن يرو رنگ م يدكي يبادبونا يگاه.يريشگيشه ، به قول شوما پ يم دنشيمانع پوس نيكهنه شده و ا

الغرك  يمن سنگدونشو با قهوه ا«:و به خواندن شعرش ادامه داد»...خانوم نيمواظب دستاتون باش.ميدار اجيبهشون احت يك

 »...نصف كردم

 »باتر؟ يوجود دارد آقا اهي، س يدر انبار ايآ«:ديرا كنار گذاشت و رك پرس ميمستق ريسوال غ رويه

 .سابه يو مر يكشت يكه داره جداره »مبوال«از  ري، غ زنيپ ياونا االن دارن غذاشونو م.وقت روز خانوم نينه تو ا-

 در انبار برده هست؟ ايآ.نبود يكشت يكه منظورم خدمه  ديدان يشما خوب م-
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 يفكر نياز كجا چن«:به خود گرفته بود با تعجب گفت يصورت آفتاب خورده اش حالت نكوهش معصومانه ا كهيدر حال يبات

 ريدختر پ نيبگم ا نكهيا ؟نهيچ گهيد.!..ه؟بردهيقانون ريسلطان غ يخارج از محدوده  اهايكه حمل س نيدينشن ن؟مگهيكرد

 !، بعله ميهست يقيصد يتاجرا گهيتموم شده ما د گهيد يحمل نكرده ول اهيعاج س مهايقد

 د؟يكن يحمل م يزيپس چه چ-

 .محموله خانوم ، فقط محموله-

 ؟يچه محموله ا-

 ييزايو چ يكوك يها يوق و منگوله ، اسباب بازالبته ـ شاخ كرگدن ، منج دشيكم از اون ، عاج ـ از نوع سف هي،  نيكم از ا هي«

خانوم و  ميكه واسه شوما جالب باشه ندار يزيواسه قصرش ؛ چ يصندل يسر هيكاناپه و  هي، مثل  اديكه سلطان خوشش م

و دوباره به خواندن شعرش «...برگردم سركارم ديبا نيحاال اگه اجازه بد.ديد ودش ياست و نم يبعالوه همه اش بسته بند

 ينبود كه از دست بره ، اون بس قهوه ا يآخر كارش بود ، چون اون كس نيشد حدس زد ا يادامه داد ، همانطور كه م

 ».الغرك من بود

بد رنگ شده بود گرچه  يپر از بو يكشت.رنگ زدن پهن شد يبرا گريد يكيماند و فردا صبح  يدر تمام روز آنجا باق بادبان

آنها  شترياستحكام ب ليداشت كه رنگ كردن آن بادبانها به دل نانياطم يول ديكشف نما يمشكوك يصدا چينتوانست ه رويه

 .ستين

 .كرد فرق داشت يم اليبا آنچه او خ لشيالبته حق هم داشت ، گرچه دل كه

 

 هفتم فصل

 

 .بار كامالً آشكارا در اتاقش محبوس شد نيبود و ا راگويو يكشت يدر عرشه  رويشب اقامت ه نيآخر

نگرون .يشنو يدروغم نم ياگه سوال نكن«:و اضافه كرد».تانهيدستوره كاپ«:داد حيتوض رويه زير جواب تحكم تنفرآمد يبات

 ».ميرس يفردا صبح به رنگبار م.نباش و خوب بخواب

افتادن  يآشنا يافتادن لنگر و همان صدا يصدا رويتوقف كردند و ه ييشب در جا يو گرما يكيقبل از صبح در تار يول



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

برخورد امواج به كنار ساحل  يساحل بود چون صدا كينزد راگويبار و نيا يول.ديرا شن يبه آب و دور شدنش از كشت يقيقا

 .شد يم دهيبوضوح شن

 كيگرم و تار يقابل تحمل ريكوچك به طور غ نياتاقش مسدود شده بود و كاب يقبل باز هم هر دو روزنه  يدفعه  مثل

 كنواختيتوانست از ورود انبوه پشه ها كه وزوز  ينم يكرد ول يهوا ممانعت م ايود نور از ور يكلفت بخوب ريگرچه حص.بود

برخورد امواج به ساحل و بازگشت  يعرشه و صدا يو رفت مردان رو مدآ يو اعصاب خرد كن آنها به نظر بلندتر از صدا

روشن كرد و  ياالخره از تختش بلند شد شمعب نكهيكرد آنها را دور كند تا ا يم يبا دستش سع رويه.پاروها بود ممانعت كند

 .شد سيكرد خ يفراست كه از آن به عنوان لباس خواب استفاده م تانيكاپ راهنيچنان بشدت به صورتش آب زد كه پ

را كوتاه كرده بود و بعد در  شيبا آن موها يكه بات يچيق اديپس به .اش دوباره زنده شد يو كنجكاو يخنك شدنش انرژ با

متفكرانه به آن نگاه كرد و بعد به .بود زيو ت گنيبزرگ و سن يچيق.بود يهنوز آنجا م ديگذاشته بود افتاد قاعدتاً با زيم يكشو

 .شد رهيخ بودكلفت كه روزنه ها را بسته  ريحص

البته قبالً .ندازديب ينگاه رونيرا پاره كند تا بتواند با دقت به ب رياز حص يسخت موفق شد تكه ا يبعد پس از تالش قهيدق ده

 يم رويه.انبوه لنگر انداخته بودند يرنگ با جنگل رهيساحل ت كي كيآنها نزد.ديرا كرد كه شمع را خاموش نما اطياحت نيا

به  جيكه در دو طرف خل يناهموار بلند مرجان يكوچك و صخره ها جيكنار خل يها يدگيبر يموج را رو ديتوانست خط سف

 .دهد صيخكردند تش يموج شكن عمل م كيشكل 

در آن شب  رايگ ييداشت ، بو خكيخوش م يكرد بو يو صورت داغش را خنك م ديوز ياز ساحل م يكه بنرم يمينس

دهد  صيتوانست نوعشان را تشخ يكه كمتر با آنها آشنا بود و نم ييكرده بودند بوها نيهم فضا را عطرآگ گريد يبوها.گرم

با آنها مخلوط شده  ينديمرطوب هم به طور خوشا يآب شور و ماسه  يوب.شناخت ينم ييخوشبو نيبه ا ييچون هرگز گلها

 .دنديرقص يشب م ميشدند كه با شكوه تمام در نس يم دهيد يشمار يب يسر نخلها جيبود و در دو طرف خل

د توانستند به نور كم آشنا شده بو گريهم كه د رويآسمان از نور ستارگان روشن بود و چشمان ه يبود ول امدهيماه در ن هنوز

احتماالً .كرد يجدا م ايآن را از در يريحص يواريبا سقف صاف و بلند كه د يدهند ، خانه ا صيدر ساحل را تشخ يخانه ا

 واريد ايانبوه درختان  ياز البال اياز پنجره ها  ينور چياز سكنه بود چون ه يخالخانه  ايدر خواب بودند و  ايصاحبانش 
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 يرا بسخت يا رهيت يها هيامواج سا يديرنگ و سف دهيپر يشنها يساحل رو يدگيكنار براما در .شد ينم دهيد يريحص

براه  يبه سمت كشت قيقا يمدتپس از .بودند قياز قا يكردن محموله ا يخال ايداد كه ظاهرا مشغول بار كردن  صيتشخ

 يبه كنار كشت قيبود كه قا نياز ا ياكو پاروها ح قيقا يصدا يگذشت ول دشيآنقدر آن را نگاه كرد كه از خط د رويه.افتاد

 يجلو يچراغ راهنما ي، حت راگويو يچراغها هيلحظه بود كه به فكرش زد احتماالً كل نيفقط درا.و توقف نموده است دهيرس

و قبل از  يكيدر تار يحتماً كشت.كرد يها را منعكس م هيتنها نور ستارگان و سا شيپا رياست چون آب ز اموشهم خ يكشت

رنگ زده بود به سمت  يكه بات ييبا استفاده از بادبانها) بود فتادهيفكر ن نيچرا قبالً به ا(خاموش و  يماه با چراغها طلوع

 .نشود دهيد يا از خشكي ايدر نور كم شب هم از در يتا حت دهيساحل خز

كه به  ديرا د قيدوباه قا رويه بعد قهيده دق.خفه و آهسته ييهمراه با صدا ديقدمها دوباره به گوش رس يصحبت و صدا يصدا

 پس.بود نيبار سنگ نيا يرود ول يسمت ساحل م

نداشت كه حتما  يشك چيه رويمحموله هرچه كه بود ؛ مسلما برده نبود ؛ گرچه ه نيكردن محموله بودند و ا يخال درحال

قابل  ريو غ رهيبه ساحل و افراد ت قيقا دنيرس رويبار زده بودند ؛ ه انوسياق انيدر م شياست كه دو شب پ يهمان محموله ا

 يماسه ها يبود از رو نيآنها آنچه را كه ظاهرا دراز و سنگ. با دقت تماشا كرد  ابار جلو آمدند ر ي هيتخل يكه برا يصيتشخ

 ايآ! جسد. تپد  ينم گريحس كرد كه قلبش د رويناگهان ه. بردند  واريآن د نيسنگ يكيرنگ به سمت صخره ها و تار ديسف

از شر اجساد آن  يبرده وجود داشته و اكنون خدمه درحال خالص راگويدر و ديجسد نبود؟ شا كردنديكه حمل م يموله امح

 يي،جا كننديمحفوظ دفن م يدر آن باغ انبوه و خانه  يانبار مرده اند و آنها را در محل ييهوا يهستند كه در اثر ب يچارگانيب

 . ديهم هرگز نخواهد فهمكس  چيو ه شودينم افتيكه قبرشان هرگز 

كندن قبر  يكه وقتش را برا ستين يفراست كس تانيتا عقل و منطق به او حكم كرد كه كاپ ديتمام طول كش ي قهيدق پنج

باشند  يزنده ا يشكل ؛ انسانها يدوك يآن بسته ها ديپس شا. ندازديب ايآنها را در در يبه راحت توانديتلف كند كه م يمردگان

 .است زهيبه درون جز انسانقاچاق  يوحشتناك ؛ برا يو او شاهد روش

 ينقد ي مهيو جر ستيبرده ن تيو فروش با مالك ديمجاز به خر ييايتانيبر يهند اي ييايتانيفرد بر چيآگاه بود كه ه رويه

در  گرچه سلطان و خانواده اش همچنان مجاز به داشتن برده ؛.در نظر گرفته شده است  نيمتخلف يو حبس برا نيسنگ
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 يفراست ؛ عل تانيطبق قانون ؛ كاپ يسنگدالنه و ننگ آور بود ؛ ول اريبس رويبودند كه به نظر ه نياز سلطان نش يمناطق خاص

 نيا يانتقال مرموزانه  نيدر صورت اثبات جرمش ؛ كه از هم نيو بنابرا شديحساب م ييايتانيبر كيخودش ؛  يرغم ادعا

 .شديمجازات م يوجه ني؛ به سخت تر ستيحدس زد كه شامل چ شوديمحموله م

برسد ؛  يمناسب نينتوانست به تخم نكهيبا وجود ا ينور ستارگان ؛ اندازه و طول اجساد را بسنجد ؛ ول ريكرد ز يسع رويه

كه آنطور  يهر انسان راي؛ ز كنديانسان زنده بودنشان را هم رد م ي هياست كه فرض يمتوجه شد روش حمل آنها به گونه ا

دوباره كه . ندهند  تيموضوع اهم نيبه ا تانيافراد كاپ نكهي؛ مگر ا نديب يانداخته شود ؛ صدمه م نيمالحضه به زم يب محكم و

هم به گوش  يلنگر كشت دنيباال كش يبعد صدا يو كم ديرا شن دنشيباال كش يصدا رويه نباريبرگشت ؛ سبك بود و ا قيقا

 نيزم نيبود كه ا ني؛ چون مثل ا دساحل از آنها دور ش ي رهيكم خاك تو كم  ديجوش يكشت يدماغه  زيآب در ر.  ديرس

 . ديد يرا نم گريد يزياز آب چ يانوسيآنقدر رفتند و رفتند كه چشم، جز اق. ينه كشت كندياست كه حركت م

و  پراكنديپشه ها را از صورتش م ياراد ريبطور غ.نشست  يكيكورمال كورمال به تختش برگشت و چهار زانو در تار رويه

راهش را به درون  مينس گريد كباريشده و  دهيباال كش ري؛ كه حص خورديفراست حرص م تانيكاپ ي انهيازرفتار زشت و مخف

كه  ديرس رويو به ذهن ه كردنديآنها در جهت جنوب حركت م.  نديبب راو او توانست ستارگان و آسمان شب  افتي نيكاب

را  الشيفكر ؛ خ نيا. بازگشته اند  حيصح ري؛ بمبه رفته بوده اند و اكنون به مس هيهمسا ي رهيحتما از زنگبار گذشته و به جز

كه جمعه  ديشد ؛ شن داريب يخنك شب پشه ها را پراكنده كرده بود ؛ باالخره توانست بخوابد و وقت يراحت كرد و چون هوا

 .رسنديبه لنگرگاه زنگبار م گريساعت د كي يكه ط ديصبحانه اش را آورده و بگو يني؛ تا س زنديبه در م

 يميداغ سوزاند و تنها ن يكه داشت ؛ زبانش را با قهوه  ياز شدت عجله ا. ديرا د رهيانداخت و جز رونياز پنجره به ب ينگاه

 نهيدست وصورتش را شست و برس را برداشت و به سمت آ. ديوار ؛ لبانش را پوش وانهيموز را خورد و با عجله و د كياز 

؛ اشكش را درآورد  يبار پس از مرگ باركل نياول يدر آنجا منتظرش بود ؛ برا هآنچ يرا برس بكشد ؛ ول شيه موهارفت ك

 »...اوه نه !اوه نه«:

به شانه اش خورد  ياست كه دست نيهم در كاب يگريكه كس د ديفهم ينشد و تنها موقع نياصال متوجه باز شدن در كاب رويه

 .افتي راگويو تانيو غبار گرفته در مقابل كاپ انيگر يش را با چشمانخود رويو او را چرخاند و ه
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 ».رونيبرو ب«:گفت  نيخشمگ رويه

 »؟ يشده ؟ به خودت صدمه زده ا يچ« : ديصبرانه پرس يكند در عوض تكانش داد و ب يكار نياصال قصد نداشت چن تانيكاپ

 ». ونريبرو ب ؟ينيب ينزده ام ؛ مگر نم.. نه « :گفت  انيگر رويه

كه  ييدختر را پاك نمود و با صدا يدرآورد و اشكها بشياز ج يدستمال. شل كرد  رويه يشانه  يپنجه اش را رو تانيكاپ

 چيه ياشكها را برا نيكه تمام ا شوديدخترخوبم نم« : ديبود ؛ پرس دهيبود كه قبال از او شن يمهربانتر از آن تشيرغم قاطع يعل

 »شده ؟ يچ.  يباش ختهير

 وانهيو صورتش را در آن پنهان نمود و د ديكه بغض كرده بود، دستمال را قاپ رويه» .زشت شده ام يليخ... يكل... شه هاپ «

حشرات وحشتناك با صورتم چه كرده اند، مثل  نيا نيفقط بب. زشت نبود ،يكاف يبه اندازه  ،ينطوريهم نكهيمثل ا« : ديوار نال

 »...من... من يكه بخند يكن ئتسرخك گرفته باشم و اگر جر نكهيا

 يمتاسف كننده ا يواقعا منظره . و صورتش را به سمت نور برگرداند ديرا باال كش رويه يدستمال را كنار زد و چانه  تانيكاپ

 تانيگرچه كاپ. پشه بود شيقرمز رنگ ن يپر از دانه ها افته،يبهبود ن يو لكه ها هيعالوه بر اثرات گر رويبود، چون صورت ه

 .خم شد و دست او را گرفت رمنتظرانه،يدر عوض و كامال غ. دينخند يرا جمع كرد، ول شيالبه

قبال  يمرد چياما ه انش،يگر ينسبت به بچه  يول كيدرست مثل احساسات . دهنده بود يحركت كوتاه و كامال تسل كي

نبود كه به  يپيد و دخترش هم اصال تنبود كه احساساتش را نشان ده يمرد يباركل. نكرده بود سيهول رويبا ه يكار نيچن

عقب  ياو خودش را به تند. طوفان هم شوكه كننده تر بود كينوازش كوتاه از  نيا رويه يبرا. باشد ييدنبال نوازش و دلجو

فراست  تانيكاپ يدهانش گرفته بود و چشمانش از وحشت گشاد شده بودند، ول يدستش را بر رو كيكه  يدر حال. ديكش

زود  يليو خ ديآ ينم نظربدتر از كك و مك به . نگران نباش« : دلگرم كننده گفت ياو با لحن ي ناآگاه از آشفتگظاهرا كامال

دهند و  ينم يتيات اهم افهيشوند كه به ق ياز زنده بودنت خوشحال م يبه هر حال خانواده ات به قدر. هم برطرف خواهد شد

 قصد ازدواج دارد مگر نه؟... اج با تو را داشته باشداگر واقعا قصد ازدو. ويما تونيطور هم كل نيهم

 يدر حال. مچاله شده پاك كرد و دماغش را گرفت يچشمانش را دستمال. را ناراحت كرد رويموضوع صحبت، ه يناگهان رييتغ

كار  پرسم كه شب چه يبه شما دارد؟ پس من هم به همان نحو م ياصال چه ربط« : با خصومت گفت ديلرز يم شيكه دستها
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 ».ديلنگر انداخته بود ييدانم كه جا يم د؟يكرد يم

 د؟يا دهيرس يا جهينت نيو از كجا به چن ؟يراست _

 .از آنجا كه چشم و گوش دارم _

كه در  يكنم تا آن پارگ ياقرار م« : دستپاچه شود ادامه داد يذره ا نكهيفراست پوزخندزنان، بدون ا تانيكاپ. يچيق كي و

 ».را فراموش كرده بودم يچيكامال ق دميرا ند يدكرده بو جاديا ريحص

 د؟يكرد يبرده حمل م يقاچاق ديداشت _

 .كردم ينه، نم. ديهست يا كدندهيچه زن جوان  _

 قا؟يآفر ايپسه  م،يكجا بود شبياما د. ديكردم كه كرده باش يفكر هم نم _

 ».ماست ياو ناخدا د،يرساز رئلوب بپ ديبا« : را باال انداخت و گفت شيفراست شانه ها تانيكاپ

 يمكالمه شد، پس ادامه  نيا يهودگيو بعد متوجه ب» ...كه ديدان يخوب م يليشما مطمئنا خ« : شروع كرد تيبا عصبان رويه

 »د؟يمن آمد دنيبه د يچه كار يبرا« : ديگرفت و در عوض پرس دهيصحبت را ناد

 يكيكه ندارد اگر  ياشكال. كمد هستند نيهم همه در ا مياسهاخواستم و لب يم دنيپوش يبرا زيتم راهنيپ كيفقط  ،يچيه _

 بردارم؟

كه همچنان دستمال مچاله را در  يرا در حال رويانتخاب كرد و ه راهنيپ كيبماند  رويه يمنتظر اجازه  نكهيبعد بدون ا و

 .فشرد، ترك نمود يهم م يرا محكم بر رو شيدست داشت و لبها

اش هنوز به در بسته  رهيكه هنوز نگاه خ يدر حال د،يهان دستمال را بلند كرد و بر لبانش مالناگ رويدو لحظه، ه يكياز  پس

و لبانش را با آب  ديكرد و به سمت لگن آب دو شياست، فورا رها يدستمال متعلق به چه كس نكهيا يادآوريبعد با . بود

از  سيخ يچشمان قرمز و گونه ها ك،يو بار متيق ارزان ي نهييدر آ. باشند ردهبرخورد ك فيكث يزيبه چ نكهيمثل ا. شست

 نكهيو بعد با آب ولرم و صابون آن را شست و خشك كرد و بدون ا ديآب هم به صورتش پاش يپس مشت د،ياشكش را د

ژنگار به او دست داده  دنيقبل از د يكه ساعت يكند و فارغ از احساس شعف ينگاه كند، دور شد و با قدمها نهييدوباره به آ

 نيها را از ب يافسردگ نيتر قيمسحور كننده بود كه عم يكه در انتظارش بود، به قدر يعرشه رفت، اما منظره ا يبود، به رو
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تا  دياو با عجله به سمت نرده دو. آن فراموش كرد دنياش را با د افهيو از دست دادن ق رشياخ ريپس او هم تحق. برد يم

 .تماشا كند كياش را از نزد يدوست داشتن ي رهيبار جز نياول يبرا

 تانيداستان كاپ اديبه  ع،يبد يآن منظره  دنيبا د. بود باتريبود، ز دهيكه از هرچه تاكنون د ديتاب يم يبر ساحل ديخورش

 يماسه ها انيكه در م ينبود مرد بيعج. عاشقش شده بود رهيجز نيا دنيفراست در مورد آن سلطان عرب افتاد كه با د

 يخته سخت و آفتاب سو

. دادم صياسما رو تشخ يبود و با بدبخت نييپا يليخ يليخ يليخ يليعكسا خ تيفيداشت آخه ك يپياگه غلط تا ديها ببخش بچه

 ...تا درستش كنم دياگه نه بگ چياگه درسته كه ه

آن به  چشم به جهان گشوده و بزرگ شده باشد ، توسط زيبايي اين جزيره سرسبز محسور شود و قلبش را در عربستان،

آن فرانسوي جوان ژول اوبيل ، در توصيفش از اين جزيره . جاي بگذارد و نهايتا بخواهد جسدش در آن به خاك سپرده شود 

زيبايي غير قابل تصور، اغراق نكرده بود و نيز آن اعرابي كه ساليان  ا،تحت عنوان بهشت رنگارنگ زمين ، دست نيافتني و ب

 .ناميدند سخني به گزاف نگفته بودند  "ين سرزمين زيباست ا "پيش با ديدنش آن را 

داشت از ميان سخره هاي مرجاني كه ساحل را در مقابل سخت ترين طوفان هاي موسمي محافظت مي كرد ، مي  كشتي

آب بين كشتي و ساحل به صافي و زاللي اشك چشم بود و رنگ هاي كف دريا به خوبي ديده مي شد ؛ از ارغواني تا . گذشت 

كشتي به رنگ آبي روشن و در عمق كم يشمي شيري رنگ  هايدر محلي كه عمق آب زياد بود سايه بادبان . آتشين سرخ 

در حاشيه ماسه هاي سفيدي كه جزيره را احاطه كرده بود ،صخره هاي مرجاني كوتاه ، در كنار توده هاي شن . ديده مي شد 

رنگ براق ديده  زن ها ، انبوهي از درختان نارگيل و ساير درختان سبتوسط باد ، ايجاد شده بود ، قرار داشتند و در پشت آ

 .مي شدن 

حتي يك كوه هم وجود نداشت ، فقط تپه هايي با برآمدگي هاي ماليم ، . سطح شيب دار تندي در جزيره ديده نمي شد هيچ

و ميخك كه برگ هاي نخل را خليج و سواحل بريده شده ،شاخه هاي سنگين سبز رنگ و نسيم گرم و عطرآگين به بوي گل 

با . باشكوهي را اجرا كنند ، و بدان وسيله به او خير مقدم گويند  لهگويي همه دست به دست هم داده تا با. حركت مي داد 

براي لحظه اي . ديدن آن ساحل دوست داشتني ، به نظرش عجيب نيامد كه كريسي آن قدر با نشاط از زنگبار نوشته بود 



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٩

به دام همان جذبه گرفتار آيد ، ولي با به ياد آوري گرما و پشه هاي شب قبل و اين اصل كه اين جا هيرو وسوسه شد 

شايد جزيره شبيه يك بهشت . بزرگترين مركز تجارت برده است ،عقل به او نهيب زد و متوجه خطر قضاوت ظاهري شد 

پرده غبارآلود و فريب دهنده عشق ،چشمان او را نسبت  باشد ،ولي او بايد بتواند روي ديگرش را هم ببيند و نبايد بگذارد كه

خوب خانم ، نظرتون راجع بهش چيه ؟  ": باني پاتر در كنارش مكثي كرد و پرسيد . كور كند  نبه جنبه هاي زشت و بد آ

 "محل كوچولوي قشنگيه ، مگه نه ؟ 

 "به نظر خيلي زيبا ميرسد  ": محتاطانه گفت  هيرو

 ". ختان نخل و ساير درختان استوايي رو دوست داشته باشي بعضي ها دارن ، بعضي ها ندارن بله ، البته اگر در "

ويراگو هم در حالي كه داشت به دور سخره اي . آه عميقي كشيد و آب غليظ تنباكويش را به درون آب شفاف تف كرد  باني

حدود نيم مايل جلوتر، به طور مايل، آن سوي مي چرخيد ، كشتي بخاري با پرچم نيروي دريايي بريتانيا ديده شد كه در 

 .نخل جدا مي كرد ، قرار داشت  درختكانال باريكي كه نيمه دريايي را از ساحل پر 

آه فكر مي  ": تحكم آميز از طرف كشتي به ويراگو داده شد و كاپيتان فراست ، كه به هيرو ملحق شده بود گفت  عالمتي

كشتي دافوديل است دان دارد به اين جا مي آيد ، هي رئلوب ، بلند شو بايد سرزنده و  كردم ، اين هم كميته استقبال ، آن

 "چاالك به نظر بياي 

ويراگو به جنب و جوش افتادند و كشتي همچنان به راه خود ادامه مي داد تا اين كه در صد ياردي كشتي بخاري كه در  خدمه

 .انتظارشان بود ، لنگر انداخت 

مردي كه در آن نشسته بود با بازويش به طرز . كشتي بخار به آب انداخته شد و به سمت آن ها آمد  سفيد رنگي از قايق

 .روزي دستانش را سايبان چشمانش قرار داد تا بهتر ببيند . آمرانه اي به آن ها اشاره مي كرد 

 "مي ذارين به عرشه بياد ؟  ": به نرمي و با عالقه پرسيد  باني

 .ان طنابي را برايش بينداز و فرش قرمز را هم پهن كن چيزي نداريم كه نگران باشيم چرا كه نه ؟ نردب _

 .نمي دونم فرناندو رو دستگير كرده يا نه ؟ تا وقتي اينجاست ، مي توني ازش بپرسي .راست ميگين ، هيچي نداريم  _

زند ، ما عمال آن حرامزاده را در كاغذ اگه دستگير نكرده باشدش بهتر است برگرده به خانه اش و زمين هايش را بيل ب _
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مي گفت چنان تعقيبش مي كرد و  "سليمان  ". حتما او را گرفته است . كادو پيچيده و روبان زده ، دودستي تقديمش كرديم 

 تيراندازي خوبي بود عمو ،. آن قدر برانگيخته شده بود كه مي توانست يك دوجين كشتي را هم بگيرد ،چه برسد به آن يكي 

 .با يك تير دو نشان زديم همه آماده باشيد دارد مي آيد 

مردي در لباس افسري نيروي دريايي بريتانيا از نردبان طنابي باال آمد و قدم . نزديك شد و در كنار ويراگو توقف نمود  قايق

 .بر روي عرشه گذاشت 

. اثر را القا مي كرد كه حتما قدبلند تر است  الغر و متوسط القامه بود اما شخصيتي داشت كه فورا روي ديگران اين مردي

 موهاي تيره و صورت عميقا آفتاب سوخته اش او را در 

 "انگلو ساكسون "اش متغلق به نژاد ياب قايبرشچهار گوش صورتش وچشمان عم يول يداديعرب نشان م كي هياول شب نگاه

 .بود

 ونميافتخار به چه مد نيا يبه ما زد يسر يردلطف ك ؟چقدريتو هست يخب خب دان:فراستدوستانه گفت تانيكاپ

 ماتيمدرسه سخت تعل نيدر ا مويالو اليدان يول يكردن بو تا دوست تياذ يبرا شتريفراست ب تانيصحبت كردن كاپ طرز

اما مودبانه .عضله صورتش در كنار فكش منقبض شد كيتنها .شود يعصبان ديبود كه نبا نياز انها ا يكيگرفته بود ياديز

 .ندازميبه محمو له ات ب ينگاه خواهميم يارند يفراست اگر اعتراض ريصبح بخ:ون حرارت گفتوبد

 كرد؟ يكرد م ينم ياگر هم داشتم فرق-

پس به انها بگو خودشان را كنار بكشند وبه رتلوب هم .كار را بدون دخالت خدمه ات انجام دهم نيدهم ا يم حينه اما ترج-

 .ستديكنار بادبان نا يرد وباان حالت تهاجمبگودستش را از دسته چاقو بردا

 كنم دان؟ نيچن ديبا ليوبه چه دل -

 كي تواننددريشما نشانه رفته اند وم يبه سو ميچون توپها:مختصرا گفت كردياش اشاره م يبه كشت كهيدر حال موريالر ستوان

 .كنند  لتانيتبد يتيلحظه به چوب كبر

 ؟يكرده ارا فراموش ن يزيچ ايا يول نطوريكه ا -

چون انها دستوراتشان را گرفته  يكنند اشتباه كرده ا ينم كيشل نجاياست كه به خاطر وجود من در ا نياگر منظورت ا -
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 .كنم يدلت بخواهد تو را تا جهنم همراه يليكنم خ يفكر نم گرياندواز طرف د

مئنم اگر تنها شرط رفتن من به جهنم مط يكنم ول ينم يكار نيكه چن يدانيدان م ييگو يوگفت راست م ديخند تانيكاپ

چون من  يمن برگردان يرا از سمت كشت تيتما توپها يتوان يم ميندار يبار با تو جنگ نيامد اما ا يتو باشدخواه يهمراه

 .با ارزش دارم يليگروگان خ كي يامروزدر كشت

 ميكرد ديكه در طوفان كوموروس ص يپر كي تو را با خوامياما امروز م يبرخورد نكرده ا  ييايدر يپر كيبا  احتماالهرگز

 .كنم يمعرف

حضرت  ايعل ييايدر يروياز ن موريالر ليستوان دان دياجازه ده سيخانم هول:گفت يرسم ميبرگشت وبا تعظ رويسمته به

 سيخانم هول شانيا:دان.است  يانسان واقع كي ديفهم ديخواه دشيخوب بشناس يكنم وقت يملكه انگلستان را به شما معرف

 يبهم فشرده وابروان يمبهوت وناباورانه با دهان موريستوان الر.هستند دايسيخانم كر يو دختر عمو كايبرادر زاده كنسول امر

 .شد رهيخ رويبه هم فرو رفته اش به ه

 شيكردوبرايكوتاه وچشم كبود لباس وصله دار ولك شد از نمك اب نگاه م يبا انموها رويتمام به ه يبا بد جنس تانيكاپ

از غرور وتشخص را حفظ كرده كه با ظاهر خرابش در تضاد  ياثر نشهنوزيمسافر جوان كاب نهايتمام ا رغميجالب بود كه عل

در  انديتواند ب ياو م تيچند دختر جوان درموقع نكهيدلبر وجسور است ا اماخسته كننده  يدختر رويبود با خود فكر كرد ه

داد سخن برانندباز تاب  تجارتيكننده گانش در مورد شناعت وگناه رياس يبرا باشندبا جرات يكشت كيگرو گان  كهيحال

 يم نيبا تور اكرا سيهولمممكن است خانم  ريغ:گفت تيزد وستوان با عصبان يجالب بودچون لبخند يليخ شيفكر برا نيا

 .....تو است فراست ؟چون اگر باشد يلعنت ياز حقه ها يكيهم  نيا ايندايا

 يخانم بر رو كيبه هر حال  چونيكن كيمن شل يبه سمت كشت يتوانيباز هم م"با ظرافت هرچه تمامتر گفت فراست تانيكاپ

 يپرت شدندوما با طنابها رونيبه ب نيتور اكرا يدر طوفان از عرشه كشت شانينباشدكه ا سياگر خانم هول يعرشه دارم حت

 "يديشن يرا م شانيغرق شدن اخبر  يبود دهياگر به لنگرگاه رس دمشانيكش رونيامان ب يكشت

 "برگشت وگفت درست است رويستوان به سمت ه-

 .كنند من مرده ام يم اليعمه خ كنميفكر م....هستم و سيهول رويكمال درست است من ه-
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مفتخر است واضافه  اريكرد وگفت كه از مالقاتش بس يميكه ادب ونزاكتش را دوباره به دست اورده بود تعظ موريالر ستوان

 ياند وبه خوب دهيخبر ان را شن شيواحتماال زن عمو ودختر عمو دهيهفته گذشته به بندر رس نيد طبق گزارشات تور اكراكر

 پر در خواهند اورد ياو از شدت خوشحال دنيئنم انهااز د.مط نكهيانها تصور كندوا يتواند اثر ناراحت كننده اش را بر رو يم

 ديبا يكن يدان؟فكر نم يكنيگر تكه تكه شده باشدخب حاال در مورد ان توپها چه مالبته نه ا"فراست با لطف گفت تانيكاپ

 "به اغوش خانواده اش برگردند؟ عتريتا هرچه سر يببر ليرو به دافود سيخانم هول

نممطمئن ك يحركت نم نجايمحموله تو را تمام كردموتا كارم را تمام نكنم از ا يبازرس نكهيافتخار من است البته بعد از ا باعث

 .يكنيدرك م ميكارمان را انجام ده يبه راحت يبگذار نكهيهستم منافع ا

 .ستميكه من هالو ن يباش دهيتا حاال فهم ديبا يدان يشويپكر م مياما به تو بگو يالبته اگر اصرار دار-

ملوان  نيدوج مين كهيدرحال.به سه خدمه اش داد وسه نفر جلوتر رفتند تا درب انبار را باز كنند يدستور يبرگشت وبه عرب او

 .شدند يوارد كشت يبا چابك يسيانگل

 نيحاال مطم يكندوليچه حمل م راگويبود بداند و ليمثل ستوان ما ينكردگرچه زمان يگشتن انبار انها را همراه يبرا رويه

تعجب داشت  يجا شديم داياز قاچاق پ ياثر يشده بودواگر محموله فعل يخال يدر محل شبيچون د ستيدر ان ن يزيبود چ

 .شد رهيرنگ خ يا روزهيفواب  يوبه بندر دوست داشتن ستاديپس همانجا ا

رنگ را  ديسف يخانه ها توانستيانطرفتر م ليما كيدرختان حدود  انيدور نبودچون از م يليشهر ولنگر گاه خ ظاهرا

بد فاضالب را همراه داشت كه  يد وبوبو نيعطراگ خكيگلها وم يگرچه هنوز با بو ديوز يكه به سمت او م يميندونسيبب

است  يسطح رهيجز يهاييبايخواست باورش شودكه ز يدلش نم يلو ديكش يانتظارش را م رويبود كه ه يزيهمان چ قايدق

انقدر عقل داشت  موريشدند را بشنود كاش الر يجستجو م يصبر يبا ب نيزم ريكه در ز ييصندوقچه ها يتوانست صدا يم

همان  املصندوقها ش ناياورد مطم يقابل تحمل و پرگو ورا فراهم م ريغ تانيكاپ حيموجبات تفر كندويكه وقتش را تلف م

چكمه  يصدا گريد زيچ چيسلطان زنگبارونه ه يبرا زيوخرده ر هيگفته بودعاج وشاخ كرگدن وساعتاثاث يبود كه بات ييزهايچ

 چيبدون ه يايدر يروياحت واسوده بودوستوان نفراست ر تانيعرشه خبر از بازگشت گروه كاووش داد كاپ يها رو

 .نخسته وان عربها خندا يدر صورتش بان ياحساس
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دانم دنبال كار  يم يلبانت بردار يان خنده مسخره را از رو يتوان يتكاند گفت م يخاك لباسش را م كهيدر حال ستوان

دهد چه  يم اديبه شما حرامزاده ها  نين زندان وافرستمتا ياندازم وم يم ريروزها گ نياز هم يكيوباالخره  دينبود يدرست

 ديوقت چگونه وچه وقت بخند

 .به خاطر طرز صحبتش معذرت خواست يكه شخصا را فراموشش كرده بود شدوبا گنگ رويمتوجه حضور ه ناگهان

 م؟يحاال برو شوديم ستيبدون احساس گفت مهم ن رويه

 د؟يببر ديهست كه با خودتان بخواه يزيچ ايبله البته متاسف هستم كه شما را معطل كردما-

توانند هر چه  يالبته م ياورندوليهراه خودشان به عرشه ب بهيزينتوانستند چ سيمتاسفانه خانم هول:مودبانه گفت تانيكاپ

 .بخواهند از كمد ناقابل من بردارند

جا  يكشت نيدر ا يزيچ چيه سيخواستم مطمئن بشم خانم هول يم: گفت يابروانش را باال برد وبه سرد ستوان

 .شيبه جز ابرو زيچ چيلب زمزمه كرد ه ريز تانينگذارندكاپ

 "زيهمه چ يتو ب"حمله نمود  تانيگره كرده به سمت كاپ يبا مشتها ستوان

ان هم در  دعوايكرد ديخوب خوب دان مرا نا ام:باال برد وگفت  ميبه نشانه تسل يودست ديخودر ا كنار كش يبه نرم تانيكاپ

 عاشرت وعقلت كجا رفته؟. خانم كي مقابل

 يساكن زنگبار بزود انييكهتمام اروپا ميگو يرو م يزيبلند ان هم دارم چ يكه تنها با صدا ينيب يم يدرست فكر كن اگر

 ميريرا بگ شيجلو يكنندمگر انكه به زود يبسته زمزمه م يپشت دها

 .فهمم ي؟نم ستيمنظورت چ-

 ديبودم دوست دارم بدان دهيام نشن يدرزندگ يحرف چرند نيفهمم هرگز چن يهم نم مداخله كرد وگفت من يبا درشت رويه

 .برود نيشما از ب يكه به خاطر همراه ستين يارزش يب زيمن چندان چ يوابرو تيثياقاكه ح

 ؟يه دانداند مگر ن يم يبه خوب يمرااما دان يوابرو تيثيح اي ديشناس يبا خنده گفت شما در واقع زنگبار را نم تانيكاپ

 .كنم يفكر م سيخانم هول طيشرا نيبازگشت در ا رويكرد ودوباره به سمت ه تانيبه صورت منقبض كاپ ينگاه

است  يكمتر يزيخودتانباعث ابرور يكه شده اگرنه ابرو تانهميبه خاطر عمو وزن عمو كنميفكر م سيخانم هول طيشرا نيا
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از اب گرفته  ليحضرت دافود ايعل يدكل وتوسط خدمه گشت هيمثال  ديبود دهيتخته چسب كيكنند شما به  الياگر مردم خ

هم  موريبندند وشك ندارم الر يهستم كه دهانشان را م يمطم افرادممن از  زدننديكه از قضا ان اطراف گشت م ديشده ا

 دان؟ ستيدهد نظرت چ يقول را در مورد افرادش م نيهم

من طبعا حرف مرا  يباشد وعمو وزن عمو يدروغ چيبه ه اجيكنم احت ينممتشكرم فكر :كرد وقاطعانه گفت  يدست شيپ رويه

 يبرا يتيدهم اهم يم نانيدواطميداشته ا نيكامال مطابق مواز ياتن نسبت به من رفتار يكنند كه شما وخدمه كشت يباور م

 /ستوان ؟ ميبرو ودش يدهم حاال م يكنند نم يفكر م گرانيانچه د

 رويبه ه تانيفشرذ از كاپ يرا به شك داده بودوكالهش را در دستش م شيدر صورتش جا تياننكرد وهصب يستوان حركت اما

از اصالتت را  يز اثر.كردم فراست هن يدر موردت اشتباه فكر م نكهيگفت مثل ا يبه ارام كردوبالخرهيوبرعكس نگاه م

 ؟يحفظ كرده ا

 "يده يخجالتم م:زد وگفت يشخندين فراست

 سيبه خاطر خانم هول يول يدار شنهاديپ نيا يبشر دوستانه برا ريكامال غ يحساب ليدل دانميو م دهم يهستم كه م نيمطم

 .اش قبول كنم  يحاضرم ان را به خاطر ارزش ظاهر

 ياش به قدر يوكشت ماويگويرك م ديفراست حق داشته باشد مرا ببخش يكنم اقا يفكر م:برگشت وگفت رويبه سمت ه بعد

 نياست قبل از انكه در ا دوعاقالنهيتوانند اجازه دهند بر همگان اشكار شود كه با او امده ا يتان نم بدنام است كه خانواده

در  افتچوني ديخواه دهيفراست همعق يواورا احتماال بانظر اقا ديكن شورتم تانيبهتر با عمو يصحبت كن يمورد با كس

 يزيواز شما چ ديا بهينندبخصوص كه شما در زنگبار غررا بزرگ ك عاتيهمه دوست دارند شا نجايمثل ا ياجتماعات كوچك

 .در او وجود ندارد يصفت مثبت چيدانند ه يشناسندوم يداند برعكس فراست را همه م ينم

 حيتر ج تانيهستم كه عمو نيرو خانم مطم نياز ا: كوتاه گفت يستوان خشكتر شد ول يكرد وصدا يميموقرانه تعظ فراست

 .تانشيكاپ تيدر مع راگويتا در و ديا دهيمن گذرا ن يده روز را در كشت نيكه گفته شود شما ا دهديم

دست بزند وخودش الوده  ريكه به ق ستين يبه طور خالصه به قول معروف كس قايدق"كرد  قيفراست قلبا تصد تانيكاپ

 .هستم ريمن همان ق مانيشهرمد وا بوهوا انيينشودمتاسفانه در چشم اروپا
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 شيعمو تيوبا توجه به موقع شتريشد چون با فكر ب ميتسل شتريرا باال انداخت و بدون بحث ب شيه هاكرد وشان ياخم رويه

 ريبزرگوارنه وغ شنهاديابرو پس پ يبدنام و ب يوارد شده تا تاجر برده ا ييايدر يروين تيشود او تحت حما اليبهتر بود خ

خدماتشان ابراز نمود وتوسط ستوان  يقصدش را داشت برا از انچه قتريعم اتببمر يرا قبول كرد وتشكر تانيمنتظره كاپ

 .رفت ليدافود يزدند به سو يكه شش ملوان دران پارو م يقيوقا

 

 هشتم فصل

داشته باشد واز هر  رويداشت مكالمه كامال مودبانه با ه يكه تاكنون سع مريالر ليسرسبز را دور زدند ودان يبرا مدگ كي

برده حمل  ايا ديبود راگويده روز گذشته را و ديشما گفت سيخانم هول:دياب كند ناگهان پرسدر مورد مسافرتشان اجتن يسوال

 كردند؟ يم

 نه؟ اي دميفهميدانم اگر داشتند من م ينم ريتا انجا كه من متوجه شدم خ-

ان  نيهم يرامتوجه نشود ب يكه كس ستين يا دمسئلهيشد يمتوجه م شياز بو ديديفهم ينم زيچ چيگفت بله اگر از ه ستوان

هست كه هر  ياما حاضر شرط ببندم كه درصددانجام كار خالف افتمين چياما ه كردميم ديرا امروز انجام دادم با هودهيگشتن ب

 .ستيبفهمم چ ديطور شده با

نظرش عوض  يول ديمالقات كرده بودند وانتقاالت مر موز شب قبل بگو انوسياق انيكه در م يخواست در مورد كشت رويه

فراست بدون تفكر  تانياطالعات و لو دادن كاپ انيب ديبه نظرش رس شبلكهيابرو يفراست وخدمه ب تانينه به خاطر كاپشد 

 .انجام شده است  ليانتقالش به دافو د يكه برا يوتعجب اور يعالاست در مقابل ژست  يفيضع يبه ستوان تالف شتريب

به چانه چهار  يابها را داشته اند گرچهتنها نگاه نيه اعمال قدرت در ااجاز ايتانيبر ييايدر يروينبود كه ن نيمطم يحت او

 ريغ اي يهم مانع او نخواهد شد كه قانون يلحظه ا يبرا يحت زيچ چيبود تا به او ثابت كنده يمصممش كاف افهيگوش ستوان وق

كه انها را به  يياهايكه ازكه از در دانستند يرا حق خود م نيانجام دهدهموطنانش ا داند يخود م فهيانچه را كه وظ يقانون

 .حفاظت كنند وتجارت برده را متوقف كنند  كنديوصل م شانيامپرا طور

داند در  يواو خودش م ديمطلب را به بگو نيفرد بود كه ا نيبه او اعتماد كندعمو نات بهتر رويكه ه شدينم ليدل نيا يول
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 ريجزا انيداشت از م ليدافود كهيهش را جلب كرده انددر حالتوج يگريد ليبعالوه در حال حاضر مسا.موردش چه كند 

 ييبلند وسقفها يشرق ييرنگ به خانه ها ديسف يكوتاه وبراق به به سمت لنگرگاه وشهر زنگبار كه شهر يكوچكوصخره ها

داشتند كه  قرار ييها وبادبانهاودكلها وپارو ها ياز كشت يكنار اب مجموعه ا يميكردنددر اسكله قد يصاف بود عبور م

 يلنگر م كهيددر حاليرا د نيتور اوكرا يشكل اشنا رويانها ه انيم شدودريم دهيرنگ دو برابر د يريتعدادشاندر اب ش

 يخبر خوش سالمت دنيبدون شن خواستيكه هنوز نرفته اندمطمئنا دلتان نم ميانداختند ستوان گفت به خاطر شما خوشحال

 .را ترك كنند  نجايشما ا

 نيرا در اخر رويرقصان ه يابها انيپارو زناناز م يبعد با چابك قهيكرد ودودق تيهدا يقيرا به سمت قا رويره هدوبا ستوان

 يرلنديا رزنيكه ان پ يوقت ليه سيهول كيتار مهياز اشپزخانه ن شيوقت پ يليكه خ يكردسفر يبخش سفرش همراه

 .گفت شروع شده بود يدختر بچه شش ساله را م ندهيداشت ا

به نظر  ييايزنگبار رنگارنگ ورو يرا از ساحل جدا كرده بودشهر عرب يكه كشت يرنگ ياصله دور با توجه به اب ابف از

درمورد  رويرفت بلكه ترس ه نياز ب شييبايشدن به اننه تنها ز كتريشرق البته با نزد زينه به عنوان به ون دالبتهيرسيم

 .شد دييتمدن تا يعقب افتاده وب يهانژاد نيا انيدر م ياصول بهداشت تيبد رعا تيوضع

كه در  يدر اثر جزر ومد اب مرداب.را فرا گرفته بود نيشكل از زم يمثلث يدر كنارهمبخش دهيچسب يمرجان ديسف يها صخره

خانه ها را از لنگر گاه  كهيبلند وشن يساحل نياز اسكله وجود نداشت وزم ياثر چيه.شد يپشت انها قرار داشت مشروب م

 اطشانيكه ساكنان شهر از اشپزخانه وح يرفت بلكه محل انواع اشغال يكار م هبار ب هيتنها به عنوان محل تخل ردنهكيجدا م

فراست را دور  تانيافسوس بخوردكه چرا دستمال كاپ رويباعث شد كه ه خواستيكه از انها بر م يبد يبو.ختندير يم رونيب

هم انجا  ياجسام بدتر بالهاز ز يبست چون جدا يزيرا با ترس غر اش را با دست پوشاند وچشمانش ينيب.انداخته است

 ييايمرغان در دندوگروهيجنگ يكه بر سر انها با هم م ييكه باد كرده بودند وتكه تكه شده بودندوسگها يبوداجساد مردگان

 .كردند يكه در اطرافشان پرواز م ييوكالغها

 !جسد ...آنجا مرده است ... آنجا : نفس زنان گفت  رويه

گرچه ,  ديد ديخواه اديمناظر ز نيمتاسفانه از ا, بله  ": او را دنبال كرد و بدون احساس گفت  رهيجهت نگاه خ موريالر ستوان
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 "است  يبهتر از زمان سلطان قبل يليخ نهاياالن وضع ا

 "كنند ؟  يچرا خاكشان نم ", بود  دهيرنگ و نگاهش ترس يصورتش ب. فرو داد  يآب دهانش را به سخت رويه

 .ارزش دردسرش را ندارد نديگو يبرده ها را خاك كنند ؟ م-

 ... نهايبرده ؟ مگر ا -

كنند بدون  يرا پر از برده م شانيكنند ؛ آنها انبارها يم يرا خال شانياست كه برده داران عرب ، محموله ها ييجا نجايا -

قبل از  شترشانيطول بكشد ، نصف ب يليوقف شود و مسافرت به دلاگر باد مت. آنها داشته باشند  يبرا يكاف يآب و غذا نكهيا

 .شوند  ايدر انيماه ايكنند كه خوراك سگان  يم يبا لنگرگاه خال جيهم اجساد را در خل اپس آنه رند،يم يم نجايبه ا دنيرس

 شود ؟ يكار داده م نيچرا اجازه ا, است  يانسان ريغ نيا... وحشتناك است  نياما ا -

انداختند تا  يساحل م يكه زنده و رو به موت بودند را هم بر رو ييآنها يحت شيچند سال پ. شود  يارد بهتر موضع د -

 .آن را متوقف كرد ) ادواردز (، اما سرهنگ  رنديم يم يبه آرام ايشوند  يبهتر م ايكه آ ننديبب

 كنند ؟ ينم يمورد كار نيدر ا يخارج يچه ؟ چرا كنسول ها يكل برده دار. نبود  نيمنظورم تنها ا -

پلكان لنگرگاه ،  دنيبا د. ساده كه حواس مخاطبش پرت شده بود  ليدل نينكرد ، تنها به ا افتيدر يسوالش جواب يبرا رويه

از  يكرد و با مخلوط يفكر م يسي، كر رويه يدر واقع داشت به دختر عمو! اش معطوف شد يافكار ستوان به مشكالت شخص

بود و او هم مجبور شد ،  يطوفان اريمالقاتشان بس نياستقبال خواهد كرد ؟ آخر وچگونه از ا يسيبود كه كر نگران ديو ام ميب

كه از آن موقع ، فكرش  ي، بادبان بكشد و حركت كند ، مسئله ا ديو اختالفات را حل نما نديبتواند او را دوباره بب نكهيقبل از ا

 .را به خود مشغول كرده بود 

او را  فشيگرفتار امور برده ها بود و به خود قبوالنده بود كه وظا نديرا بب سيهول دايسيكر نكهيقبل از ا ي، حت رمويالر ليدان

 ابيدر ماه ژوئن كم يپوست مناسب و جوان در آنجا مثل توت جنگل دي، محدود كرده كه دختران سف نياز كره زم يدر بخش

 بيپس عج. كرد  يم يانسان معمول كيفوق شعور  يمناظر دنيچار به د، او را نا فشيوظا تيكه ماه نيبودند ، بخصوص ا

 ييها يها و ناپاك يگريوحش نياز ا ليما ونهايليو پاكتر كه م فتريشر ييايبداند ؛ دن گريد ييايرا متعلق به دن يسينبود كه كر

 .كه به آن عادت نموده بود ، فاصله داشت 
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از اجساد مردگان كه  يبار رد كياو خودش شخصا . دانست  يدر رنگبار را م زشت تجارت برده يتمام جنبه ها بايتقر دان

از بردگان كه حركت بازمانده و رها شده  يشمارياجساد ب دهيو پوس ديسف يالشخوران بر آنها فرود آمده و استخوان ها

از خروار است و  يتنها مشت نيكه ادانست  يم نيبود ؛ او همچن دهيبرده د يهااز كاروان  يكي ري، را در مس رنديبودند تا بم

 نيدر هم. حامل برده را تحمل كنند  يها يهوا و آلوده كشت يب يعذاب سخت تر انبارها ديآنها كه زنده بمانند ، تازه با

گذاشت كه تنها  نيبه زم يا مولهو دو اسكلت متحرك فرتوت را از مح ستيبود كه ب يكشت كيبار شاهد ورود  كيرنگبار 

و هجده  ستيدو يدولت سلطان هم از دورنما يمورد ، حت نيشده بودند ، در ا يو چهل تن شماره گذار ستيل دوده روز قب

مجبور شد كه اجساد را به  يليم يكه به عنوان زباله بندگاه انداخته شده بود ، تكان خورده و برده دار حامل آنها با ب يجسد

 .عد توسط موج ، دوباره به ساحل برگردانده شدند چند روز ب يكند كه اكثرشان ط يو خال برده ايدر

 يكه به همراه سرهنگ ادواردز برا موريشدند و ستوان الر رهيها وارد جز سيمسئله نگذشته بود كه هول نياز ا ياديز مدت

نها هفده سال ت يسيكر. ، فورا قلبش را در راه او از دست داد  يرفته بودند ، با مالقات دختر و كايآمر ديمالقات كنسول جد

بود كه دان افسرده  ياديمدت ز. چشمان افسر بود  يبرا بايز يكه منظره ا يبراست. بود  بيشكوفه س كي ييبايداشت و به ز

 ديجد زيو لذت بردنش از هر چ تيفعال ياش برا ياش ، آمادگ ي، دان را مسحور كرد ، شاد يسيكر زيهمه چ. و دلتنگ بود 

 يدر مورد دختر ديبچگانه اش ، كه شا ينادان ياش ، حت يريلوس گ يبايرش و روش ز، عشق آشكارش به پد بيو عج

. دهد  شياز او افزا تيحما يرا برا لشي، باعث شد كه به سهولت آن را بر او ببخشد و م افتي يآن را خسته كننده م گريد

و  ينيريزن نداشت ، بلكه ش كيدر  رومندين يتيبه وجود قدرت تفكر و شخص يلي، دان تما تيفولبرا تانيهمانند كاپ قايدق

 .به وفور دارا بود  يسيكه كر يصفات. داد  يم حيترج را يبندگيفر

نرفت ،  شيپ يبراحت يليبه دال ياظهار عشق و دلبستگ يعالقه اش به او وجود داشت ، ول ميهمه عال نكهيرغم ا يعل يول

نبود كه راه را آنطور كه دوست  يوقت هم آنقدر طوالن چيو ه شديبه طور نا منظم انجام م شيمالقات ها نكهيبخاطر ا يبخش

، از دان  ويما تونياش ، كل يهم چون برادر ناتن يهموار سازد و بخش يسيكر ني، با والد يسياز خود كر يداشت ، جدا

خوشبختانه مرد . د شود كوتاهر و همراه با مراقبت باش يدان ؛ تا آنجا كه م يكرد كه مالقاتها يآمد وتالش م يخوشش نم

 يدان نم. نبود  يريو سختگ يدهم اصال زن ج يسيمادر كر. گذراند  يبود و اغلب وقت خود را خارج از خانه م يپرطرفدار
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 يها روابط خوب ييايتانيبر ريبا سا وينبود؛ چون ما تشياست ؛ مطمئنا بخاطر مل ختهيرا برانگ ويدانست چه كرده كه خصومت ما

شده  يعرشه بلند و كنده كار رياز ز قيقا.  دانستينم شيبايرا مناسب خواهر ز ييايدر يرويستوان ن كيهم  ديداشت ، شا

 يآزرد به پلكان يگرم م يبد همچنان شامه را در آن هوا يشد ، گرچه بو يآنها مخف ديگذشت و ساحل از د يكشت كي

 . دنديآمده بود ، رس رونيب يكه از آب چرب و روغن يسنگ

اما شبها ،  "ظاهرا خودش عادت كرده بود ،  " ديابي يم دتريمتاسفانه روزها بو را شد ": عذرخواهانه گفت  يحنبا ل ستوان

باشد  زيتم شانيكه خانه ها يمردم تا زمان نيا. است  اديبهداشت ز تيعدم رعا. وزد  يباد م ي، بخصوص وقت ستيچندان بد ن

 "كند  يم زيشود ؛ باران همه جا را تم يبهتر م يليام موسم باران خدهند ، اما هنگ ينم تيها اهم ابانيبه سحل و خ

گذراند كه فاضالب منازل در آن  يكيبار يها بانيخ انيو تنگ باال رود و او از م زيت يكمك كرد كه از پله ها رويبه ه او

 ي، كه با ب ي، زرد و شوكوالت يهوه ا، ق اهيس ياز مردان با رنگها يو نقاب دار و مخلوط دهيجماعت زنان سراپا پوش. بود  يجار

 .كردند  يبا تعجب نگاه م ادر حال گذر بودند ، او ر يحال

با هم  افهياز نظر شكل و ق نقدريچرا مردم ا ":  ديتعجب پرس زانيكرد ، با همان م يكه به پشت سرش نگاه م يدر حال رويه

 "متفاوتند ؟ 

 نيبزرگتر نجايا.  نيچ ي، عربستان ، گواء و حت قايكومورو ، هند ، آفر ري، جزاماداگاسكار : آمده اند  يچون از مناطق مختلف-

گروه را هم دارند به بازار  نيگذرند ، در واقع ا يم نجايمركز تجارت برده در شرق است ؛ همه ساله هزاران برده از گمرك ا

 .برند  يبرده م

 يو شلوغ عبور م كيبار يها ابانيخ انيه لنگ لنگان ، از مبرده جلب نمود ك يرا به گروه رويبا اشاره دست توجه ه دان

متكبر ، مسلح به شالق و چوب ،  ييقايآفر نيدوج ميو ن كليه يعرب قو كيكردند ؛ همه با طناب به هم متصل بودند و 

شد آن  يكه م شد ، يم دهيوصف بود د رقابليكه غ يجياز گ يو حالت يگرسنگدر چهره برده ها ، ترس و . مراقب آنها بودند 

 نيو به ع زيزيبار ، فرق بزرگ خواندن در مورد چ نيدوم يو با وحشت برا دهيرنگ پر رويه. كرد  ريرا به بالهت هم تعب

 .آن را درك نمود  دنيد

 "؟  ديكن ينم ياالن كار نيچرا هم "؟  ديكن ينم يچرا كار "؟  ديده يچرا اجازه م ": خفه و گرفته گفت  ييبا صدا -
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 يبه شما نگفته بودند ؟ م يزيمورد چ نيخانواده تان در ا ": به او كرد و گفت  يكه اخم كرده بود ، نگاه ين ، در حالستوا -

 "...  يناراحت كننده است ول دينيب يبار كه م نياول يدانم برا

هنوز بچه بودند ؛  چارهياز آن موجودات ب يميكنم ، هرگز ن يعادت نم چوقتيمن ه! ، نه  ديي؟ نگو ديكن يبه آن عادت م -

و برده  ديكن ينم ري؟ خب پس چرا آن مرد را دستگ ديكه جستجو كن ديرا نگه نداشت راگويمگر و.  ديكن يكار كي ديبا

 .االن ، فورا  ني؟ هم ديريگ يرا نم شيها

را  رويه ي؛ سپس بازو! دارم ن يقدرت چيمورد ه نيدر ا.  ستندين ايتاني، چون وابسته به بر توانمينم ": گفت  يستوان به تند -

 . ديكش ابانيگرفت و در خ

 يخرم و بعد آزادشان م يآنها را م! كنم  يكار را م نيتوانم آنها را بخرم ؛ بله هم يمن م... !  ديآنها را بخر ديتوان ياما م -

 .كنم 

 "كنند ؟  يزندگ ي؟ چطور رنديبم يكه از گرسنگ ": گفت  يستوان به خشك -

اگر از او خواهش كنم . كند ؛ مطمئن هستم  دايپ يكار شانيتواند برا ياو م. كند  يا در سفارتخانه استخدام مآنها ر ميعمو

 .كند  يكار را م نيحتما ا

 جاديهم مسئله ا تانيخدمتكاران عمو ريسا نيهم دارد ؛ و ضمنا ب ياديمستخدم ز ينطوريهم يكنسولگر. من شك دارم  -

كشد  يهم طول م ياديو مدت ز ديخرج خوراك و پوشاك و مسكن آنها را بده ديبا. هم ندارد  ينفع يخواهد كرد و از طرف

 . رنديبگ اديكارها را  نيكه ساده تر

 .داشته باشد  ازيكه با آنها مهربان باشد و به كمك آنها هم ن ميكن دايرا پ يكس ميتوان ياما مطمئنا م -

 يرفتار خواهد شد ، قرآن بدرفتار يكه با آنها مهربان ديشوند، مطمئن باش يردايخر نجايا يتوسط هر كدام از اعراب بوم اگر

كه  ييآنها يبرا ديبا. شوند و بمانند خوش شانس هستند يداريخر نجايكرده است و هر كدامشان كه هم يبا بردگان را نه

، فقط ار عهده تعداد  ديها را بخراگر شما هم آن يشوند، تاسف خورد؛ حت يم تادهفرس گريو به مناطق د ستيطالبشان ن يكس

كه با آنها چه  ديدانينم ديديآنها را خر يآمد، و وقت ديشوند ، پس خواه يخارج م نجايكه ساالنه از ا ياز انبوه بردگان يكم

 .ديكن
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 گريكس د چيرا كه ه يياز آنها را به هر حال، آنها يبرگردانم ، بعض نشانيكنم و آنها را به سرزم هيگرا يتوانم كشت يم -

 .بخرد ستيحاضر ن

بعالوه مردم شك . شوند يهفته ، دوباره گرفته شده و فروخته م كيندارند كه به آن برگردند و در عرض  ياحتماال خانه ا -

 نيا يكند كه بخاطر بشر دوست يباور نم ياز افراد بوم كي چيچون ه.  ديآور ي، پول درم قيطر نياز ا ديخواهند كرد كه دار

به غلط  تتانيتواند ؛ چون نه تنها ن ينم تانيدر واقع عمو اي،  ديفكر مقابله كن نيبا ا ديتوان يو شما هم نم د؛يده ينجام مكار را ا

و  نيرتريشهر ، پ ادانياز ش يميكه باشد ، ن يلي؛ به هر دل ديبرده هست ديبفهمند آماده خر نكهيشود بلكه بمحض ا يم ريتعب

ناچار خواهد بود كه به  تانيخالص شوند و عمو شانينگهدار رآورند تا از ش يم تانيبرا را شانيبرده ها نيبدردنخورتر

 نيو ا ديهست يفرد مستقل يبه عنوان برادرزاده و مهمانش بسخت ميبگو ديمتاسفم كه با. مشكل مواجه شود  نيبا ا ييتنها

 .باشد نيمشكل آفر تانيعمو ي، برا يتواند از نظر رسم يكارها م ليقب

احساس موضوع مورد  يافزود تا بلكه با تند رفتن از منطق ب شيرا از چنگ ستوان درآورد و به سرعت قدمها شيبازو وريه

 نيكند و ا ينم يچند صد برده ، كمك يچند برده ، حت يو آزادساز ديخر. دانست كه ستوان حق دارد  ياما م. بحث فرار كند 

 .فراست مسئولش بودند تانيچون كاپ يبود كه مردان يزيچ ديخشونت شد

منظره عبور آن موجودات  يسفر ، به زشت نيناگهان در نظرش ا. برده سفر كرده بود  يكشت كيتاجر برده و در  كياو با 

 .شد  ريبدبخت و اس

و متوجه محل ها  چيپ كيكه پس از گذشتن از  ي، تا زمان دندياصال متوجه نشد كه چگونه به منطقه آرامتر و برتر شهر رس او

كه پشت سر گذاشته  يمتعفن ياش ، پس از آن هوا يو روغن ديسف يشد ، كه عطر شكوفه ها اسمني يسبز و گلها يچمنها

 كايستاره و نوار دار آمر يسقفش ، پرچم آشنا يو بلند كه بر رو ديسف يا انهخ يدرختان بر رو. مطبوع بود  اريبودند ، بس

 يكنسولگر نجايا” : مختصرا گفت  موريو ستوان الر ديرفص يدر باد م يچابك پرچم به. افكنده بودند  هيبود، سا زانيآو

 “شماست  يو منزل عمو كايآمر
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 هيداد كه هنوز گر يم يرا دلدار تي، در لباس عزاء خانم دواسرا ييراياتاق پذ يمبل راحت ي، رو سيهول ليگياب يعمو زن

نمود  يبود سرزنش م دهيغرق شدنش گرد جهي، و در نت رويوجب غفلت از هاش ، كه م يزدگ ايكرد وجود را به خاطر در يم

ضعف كرد و زن عمو  تيدواسرا ايهم كه ناگهان متوجه شدند ، امل يو وقت شناختندرا ن رويكدام از خانمها در نظر اول ه چيه. 

 .شد  ي، گرفتار تشنجات عصب ياب

را گذاشت تا  روي، ترك كرد و ه سيهول يآقا افتني يعجله اتاق را برا احساسات زنانه ، با نياز ا دهي، ترس موريالر ستوان

 دنديد يمارستانياز دو جهت مختلف وارد اتاق شدند و ت يو پدرش ، همزمان ، ول يسيكر.مقابله كند  تيموقع نيبا ا ييبه تنها

نزند و جوهر نمكش  غيكند كه ج يم تحينص يزند و به اب ي، ضربه م تيفواسرا ايآمل يستهادارد به د بهيكامال غر يكه فرد

خواست از مادرش  يشده بود و ظاهرا م ديسف يصورتش به طرز وحشتناك“  رويه” :  ديكش غيج يسيناگهان كر. را بو كند 

 “...رو هي … كجا بودي …كنم  باور نمي …تواند  نمي …امكان ندارد .…“ دينما يرويپ

عمو نات ! بكن  به خاطر خدا كاري … اوريبرو آب ب. يندار يبزن غيج نكهيحق ا بله ، خودم هستم و” : گفت  يبا آشفتگ رويه

 بلندش كنم ؟ ديشود كمكم كن ي؛ م دخدا را شكر كه آمدي –اوه  –

شد و پس از تمام شدن اشكها و بوسه ها و خنده  سيو آرام كردن خانم هول تيبعد صرف به حال آوردن خانم فولبرا قيدقا

بدهد و  تيفولبرا تانيخبر خوش را به كاپ نيبه به لنگرگاه فرستاده شد كه ا ي، مستخدم هياول يها ها و در آغوش گرفتن

 .فرانسه باشد اعزام شد  يدر كنسولگر ديكردند با يو ، كه فكر ميما نتونيخبر كردن كل يبرا يگريبر د غاميپ

 يدانست يتونم باور كنم ، اگر م ياصال نم” : گفت كنان  هيرا محكم گرفته بود ، گر رويدست ه كهي، در حال تيفولبرا خانم

نادئوس آن خبر وحشتناك را داد مردم ،  يوقت بايدانم چطور تحمل كردم ، تقر ياصال نم. چقدر غصه خوردم و رنج بردم 

 “!غرق شده

،آه اگر . ميمجلس ختم هم گرفت تيما برا” : را در دست داشت، بغض كرده گفت  رويه گريدست د كهيدر حال شيعمو زن

 “ ستيهمه اش خواب ن نيتوانستم مطمئن باشم كه ا يفقط م
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نبرد  كيدر  نكهمثل اي …ات  چارهيچرا ؟ اوه ، عسلم ، صورت ب روهي … تيموها” : گفت  هيخنده و گر انيدر م يسيكر

تو  ليدافود يعني …دان كنم كه  يفكرش را م ياتفاق افتاد ؟ و وقت ي؟ چطور يدي؟ نترس يديصدمه د يليواقعا خ.  يبوده ا

 “ …كرد  دايرا پ

كنم عمو  يفكر م: و با عزم ثابت گفت  ديكش يقيانداخت و نفس عم شيبه عمو ينگاه رويه.  قاينبود ، خب نه دق ليدافود -

 .كردم  داينجات پ راگويكه من توسط و مينات بهتر است فورا به شما بگو

 “ …برده است ؟ اما من فكر كردم  يشت؟ منظورت آن ك راگويو” : گفت  يبه تند كنسول

طور است قربان ،  نيبله متاسفانه هم” : گفت  ميشد ، كه شانه اش را باال انداخت و با تسل رهيخ موريبرگشت و به ستوان الر او

ه امروز بود ك نيمن به ساحل آمدند ، ا يبه همراه نكهيا ليگرفت و دل ايفراست بود كه برادر زاده شما را از در يكشت نيا

در واقع فراست  … ميگرفت ميما تصم.  افتميرا در آن  شانيمتوقف كردم و ا يبازرس يبرا اآن ر) چواكاه (صبح در دماغه 

شود كه ما  اليخ ميبهتر باشد كه بگذار سيبه خاطر خانم هول ديمنطقه ، شا ندر اي … شآبروي …كرد كه بخاطر  شنهادپي

 ”.  ميكرد دايپ انوسيبودند ، در وسط اق دهيچسب يبه دكل كهيرا ، در حال شانيا

مانده است ،  يدر وجودش باق يكه ظاهرا هنوز صفات خوب ميبگو ديگفت ؟ خب با نطورياو ا” : لب گفت  ريز كنسول

 ”. ندارد چون خدمه اش حرف خواهند زد  يا دهيفا يهستم ، ول ونشيمد

 .تر هستند  دهيخواهند ، از صدف به هم چسبب يافراد او ، وقت.  ديشناسيمعلوم است فراست را نم -

 شما ستوان ؟ -

 يزيتنها چ. نخواهند كرد  يداده ام و آنها هم صحبت حيتوض شانيافراد خودم هستم ، قربان ، موضوع را برا يمن جوابگو -

 . ستين يپيت نيباشد ، چون ا يفراست م شنهاديپ ليكه نگرانم كرده است ، دل

 ياز آن شتريكنم ب ي؛ فكر م ستميمورد با شما موافق ن نيدر ا” : خشك گفت  يرا تكان داد و با لحن دامن مچاله شده اش رويه

بتوانند  ديكه مشغول اعمال خالف هستند با ياست كه مردان يمنطق. خودش است تيثيمن باشد ، به فكر ح يكه نگران آبرو

داشته و بعد سالم به  راگويدر و ينيبه مدت ده روز كاب كايربرادر زاده كنسول آم كهاعتماد كرده و اگر بشنوند  گريبه همد

كند ، گرچه خودم  يم يباز ياز همكارانش به او شك كنند كه دارد دو جانبه باز يبعض ديشا. خانواده اش برگردانده شده 



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٤

 “ …چون  ميرا بگو قتيشخصا حاضرم حق

؛ منظورم  يشناس يمطمئنا تو آن مرد را نم! ، امكان ندارد  زمياوه ، نه عز” : صحبتش را قطع كرد  شيمضطرب زن عمو اديفر

،  كيدختر بدبخت از موزامب كو ي …بود كه ) هاالم ( است ، خانم  ختهيافسار گس اري، او بس ستيفقط در مورد برده ها ن

ر كرد و بعد بود؟ كه از شوهرش فرا ي، اسمش چ ي؟ و آن زن فرانسو ستين ناكهم بود ، وحشت يمذهب ريويسيم كيدختر 

 “ …و  ديخواست خودش را مسموم نما يرفت ، م يياسايبا آن رقاص موم تانياز كاپ

 ”!  سيخانم هول” : پرخاشگرانه داد زد  كنسول

 …بداند  يكس يآوردم ، اما وقت يرا م يموجودات نياسم چن ديكردم ، نبا من اصال فكر نمي …البته  …! من  ياوه خدا -

. شود  ياصال نم.  نديممكن است بگو ييزهاياو بوده ، چه چ تيده روز در معث رويبفهمند ه يوقت كه مردم يدان خودت مي

 … يلخي … يليمردم خ

 يرا درك م تكامال موقعي …بله  …بله ” : صبرانه گفت  ي، دستان تپل و كوچكش را تكان داد و شوهرش ب ي، با ناتوان يآن

گفته شود هم  ديآنچه با بهتر است روي … ميريكنم بپذ يم شنهادكه پي … ميكن را قبول شنهاديپ نيكنم و اگه قرار باشد ا

ستوان ” .  ديابيسواالت ب يبرا يجواب ديكه با دييشما نيو ا” : و اضافه نمود  او به سمت ستوان برگشت“  … ميشو دهيعق

 نكهيدر مورد حادثه مبهم است و ا نشايكه حافظه ا مييكنم بگو يم شنهاديدانم قربان ، پ يم” : بدون حرارت جواب داد 

شوك حادثه و جراحات  ليو به دل دكر كيمن نزد يرا به كشت شانيتخته شناور بوده اند و موج ا كي يساعت ، رو نيچند

، و فكر  مياوريبه زنگبار ب ريرا با تاخ شانيموجب شد ا نينتوانستند به سئواالت ما جواب دهند ، كه هم يچند روز دشانيشد

 ”.  دينما يكنجكاوان را راض حاتيتوض نيم اكن يم

كار  ميدر حال حاضر دار يول ديكس دوست ندارد عمدا دروغ بگو چيمطمئنا ه. است  نيهم قايبله دق” : موافقت كرد  ياب

 ”.  ميده يانجام م يدرست

ر امكان دارد لطفا اتاقم را باشد و اكنون زن عمو اگ نطوريكنم هم يدر مورد دروغ عمد گفتن ، فكر م: گفت  يبه سرد رويه

 ”.  ريخ ايتوانم انجام دهم  يظاهرم م يبرا يكار نميتا بب دينشانم ده

 چشم از او بردارند يلحظه ا يبرا يكه حاضر نبودند حت يسه خانم يبه همراه رويه
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 نهم فصل

 

با او چگونه برخورد  ديكه با كامال مطمئن نبود كند،چونيمالقات نم ييرا به تنها تونيشكر گزار بود كه كل يليخ رويه

خوشبختانه عمو و زن .چه كرده است اينداشت كه چه گفته و  اديبه  قايبود و دق ياحساسات اريمالقاتشان بس نياخر.دينما

كه بالفاصله جلو آمد و  تيفولبرا تانيكاپ نيبودند ،همچن ييرايهم در اتاق پذ موريو ستوان الر ايو امل يسي،كر شيعمو

 .قلبش را ابراز نمود مياز صم يبه ظاهر خشك ول كاتيرد و تبردستش را فش

و  باياز حالت چهره ز رويشد ه تونيمتوجه كل تانيكاپ يشانه ها يبدون حواس ،پاسخ او راداد چون از رو يمودبانه ،ول رويه

 يكل)بود  اشيو ع بايز اريبس يمرد يبود و سميشاعر معروف قرن نوزدهم انگلستان كه سمبل رمانت رونيآرد با("يرونيبا"

 .تكان خورد

اشوب  ليشده بود و فورا مشخص شد كه به دل رهيبه او خ يزننده ا يو شوكه شده با ناباور دهيبا حالت زشت ،ترس يكل

و گونه  ختيفرو ر رويقلب ه.ستياش ن يعاد افهي، همه فراموش كرده بودند كه به او اطالع دهند كه عشقش با ق يعموم

اوه !  رويه«:مالقاتش جلو آمد و هر دو دستش را گشود  يبا سرعت خودش را جمع كرد و برا يكل يلسرخ شد ،و شيها

را گرفت و بلند  رويه يزد و دستها يرا قطع كرد و و او را به كنار تيفولبرا تانيكاپ كاتيبا خشونت ،تبر بايتقر يكل»  زميعز

زنده  يبرا يشانس چيكه ه دميشن يوقت ميرا از دست داده بود دمانيامتمام  كنميباور نم«:و ادامه داد  ديكرد و با احساس بوس

 »شوم  وانهيبودد كي،نزد ينداشته ا يطوفان يايماندن در در

عمو .نظر دوخت  هياو انداخت و بعد به صورت بق يبه سر افتاده  يسبز رنگ ،نگاه يبا كر كره ها ديدر آن اتاق سف رويه

و  يسي،آسوده بودند ،كر تيو خانم فولبرا تاني،كاپ ديتا احساساتش را پنهان نما كرديپاك ماش را  يني،با دستمال ب ليناتال

در  يكجا نگاه نكند حالت چيداشت كه به ه يبا دقت سع موريداشتند و ستوان الر ببا چشمان نمناك لبخند به ل شيزن عمو

كه در آن قرار داشت آگاه شد  يتيگهان به وضعچون نا-نكرد فيآن توص يبرا يكه وصف يزچي–بود  يسيان مرد انگل افهيق

 .و نا اشنا بود وجودش را فرا گرفت ديكامال جد شياز ترس و خجالت ،كه برا يصورتش داغتر شد و حس يآگاه نيو با ا

 توانستياالن نم يول.دانستيم يرا بخوب نيهم ا يامد و كل يبه او دست بزند ،خوشش نم يكس نكهيوقت از ا چيه رويه
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 يجلو -شكل مالقات كرده بود نيخودش بود كه او را بد ريتقص.خورديبر م يبه كل ديبقاپد ،چون شا يرا از دست كلدستش 

 افهيق رييبود كه از تغ يعيمنتظرش بگذارد ،طب نكهي،نه ا ديديم ييرا فورا و در تنها يكل دياو با بهيجمع و مقابل چشمان غر

بودند ؟  نكهيا اي.همان شوك است ،اما انها كه نامزد نبودند  جهنتي–اش  يكنونو مالكانه  ياش شوكه شود و رفتار احساسات

 .... دينبا يكل

كه  ياحساس يو ان حالت ب كردينگاه م يسيبار داشت به كر نيا يسيمرد انگل ينگاه كرد ،ول موريدوباره به ستوان الر رويه

 يوقت.ناراحتش كرده باشد ديآورد كه چرا با ينم اديبه  يرا دستپاچه كرده بود ،از صورتش رخت بسته بود وحت رويانقدر ه

اش آمده بود ف با خود فكر كرد كه  يخواستگار يكه برا يمثل همان زمان درستسرش را بلند كرد و لبخند زد ، تونيكل

 !است  پيچقدر خوش ت

،دو انسان  نديشروع نما ديجد را دوباره به عنوان دو انسان زيهمه چ توانستنديو م شديداشت مطبوع م زيهمه چ دوباره

لبش را فراموش كرده بود پس  افتهيكرد و چون زخم كامال بهبود ن جانياسوده شد و همراه با آن احساس ه.بزرگتر و عاقلتر

محو شد و  تونيلبخند كل.خودش  يدرداور بود و ان هم تنها برا اريشد ،چون بس مانيپش دنيو ناگهان از خند ديبا نشاط خند

 رويوارد كرده باشد ،اما ه يبه او ضربه ا رويه نكهيعقب رفت ،درست مثل ا يرا رها نمود و به نرم شيدستها

لبانش گذاشته تا  يروبود كه دستش را  نيكه توانست انجام دهد ا ي،تنها كار رديخنده اش را بگ يجلو توانستيگرنميد

 .مانع چاك خوردن مجدد آنها شود

انتظار داشت ،فكرش را كرده بود و  يكه او از ورودش به زنگبار و مالقات با كل يزيآن چ اصال نيو ا ختيدر هم ر زيچ همه

 شي، و چهره نگران زن عمو يكل ياما اكنون ،صورت شوكه شده و ضربه خورده . بود نبود دهينقشه كش شيبرا يمدتها طوالن

به نظرش  يليدل چيگذشته ناگهان و بدون هده روز و چهار ساعت  بيخجالت ستوان و تمام اتفاقات ترسناك و عج احساس

 .رديخودش را بگ يتوانست جلو ياصالً نم ديو نفس تازه كرد و دوباره خند ديو خند ديخنده دار آمد و او خند

 يما همه م زميجوهر نمك خب خب عز يسيكر گريبس است د زميعز رويشده است ه يعصب: مضطرب گفت شيعمو زن

 .شده است يآب بده فقط عصب وانيل كي يكل يدار يكه چه احساس ميفهم

نگاهم  ينطوريا يمن دوباره لبم را جر دادم كل يمبل نشست اوه خدا يو رو. نه حالم خوب است: و گفت ديكش ينفس رويه
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 يو شوكه شده بود دهيترس يليخ 1ينيبب يديمرا د يات را وقت لفهيق يتوانست ياگر م يول. ستيدانم خنده دار ن ينكن م

شما در لباس  يناگهان چرند به نظر آمد همه  زيهمه چ رميخودم را بگ يلوخواستم بخندم اما نتوانستم ج ينم دميدخن يوقت

 شده بودم يدختر زشت و بازار كي هيكه شب يو ناگهان من وارد شدم آ ن هم در حال ديو مراسم ختم گرفته بود ديعزا بود

بود  افتادهين يبود و مسلما تاكنون چشمش به چنان موجود دهينشن نيزن عمو كه هرگز چن يزد ول يلبخند موريالر ستوان

 ؟يگرفته ا اديرا  يفيتوص نيدانم از كجا چن يواقعا كه نم رويه: گفت

 ديكرده بود پاك كرد خند ميوار تقد هيشوال تيفولبرا تانيكه كاپ يقطره خون لبش را با دستمال گلدار كي كهيدر حال رويه

 .راستف تانياز كاپ: و گفت

 فراست؟ يفراست ؟ گفت: ديمثل طوفان خروش تونيكل

. 

نفاب بر  كي. كاله  كي ديكنم با يگفته فكر م يكه راست م دميفهم دميكه حالت صورتت را د يووقت يشكل نيگفت كه ا او

فقط  دميخند ينم واقعا به تو دميخند يبه تو نم يگفتم متاسفم كل يم تيام را برا افهيق انيارام جر يليگذاشتم و خ يسر م

 نه؟ ايشلخته هستم  دختر كي هيخنده دار بود حاال واقعا شب يليخ

همچنان فوق العاده ست  رويگفت كه در نظرش ه دهيرنج تيفولبرا تانيسوال اعتراض كردند و كاپ نيمتفق القول به ا همه

كرد با من  يمدت خودش را سرزنش م نياهم كه در تمام  تيدانم كه خانم فولبرا يچشمان افسرده و م يبرا بايز يمنظره ا

خانم ها  يو اكنون با اجازه ! دارد يتيچه اهم يو كبود يدگيپس چند بر استمعجزه  كياست زنده ماندنتان واقعا  دهيهمعق

 . ميجذر حركت كن نيتا فردا صبح با اول ميبرگرد يبه كشت ديبا تيمن و خانمفولبرا

كار نداشت  نيبه ا يليگرچه آشكارا م. آنجا را ترك كرد  ايتانيبر يدر كنسولگر يورضر يكار يهم به بهانه  موريالر ستوان

 اياشتباه كرده بود و  تانيبا كاپ يانداخت ول يسيبه مرد انگل سينادئوس در مورد عالقه كر تانيكاپ اديرا به  رويه نيو هم

 .قل آداب معاشرت را نسبت به او نشان دادنسبت به ستوان سر د بود و حدا آشكارا سيبوده چون كر يگريمنظورش كس د

كه او تاكنون هرگز  يتند يبرگشت و با صدا رويبه سمت ه تونيهنوز در پشت سر مهمانان بسته نشده بود كه كل رويه

 به تو زد؟ يحرف زننده ا نيو چطور شد كه چن ؟يكجا مالقاتش كرده ا ست؟يفراست چ انيجر:  ديبود پرس دهينشن
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 كدام حرف زننده؟: تگف يجيبا گ رويه

 يفرصت حرف نيخواهم بدانم چطور و كجا چن يكرده م فيو شلخته توص جيكه تو را دختر گ يگفت شيپ ي قهيپنج دق نيهم

 كرده است؟ دايرا پ

 به تو نگفت؟ يمگر كس راگويدر و گرياست د معلوم

 ....نه  زميه عزرا نجات داد رويفراست ه تانيكاپ: بود ضعف كند گفت كينزد كهيعمو در حال زن

بود او  دهيبه من گفت خودش ورودشان را د جيوارد شد جول ليآوردش با دافود موريوارد شد ال مورياو با ال يول فراست؟

 .بود كه

 راگويو يخدمه  نيا يگرفت و به ساحل آورد ول ليفراست تحو يامروز صبح مرا از كشت موريداد ستوان الر حيتوض رويه

 .نجات دادند بودند كه مرا از آب 

 ؟ياست كه تمام دهروز گذشته را با او بوده ا نيمنظورت ا يلعنت يآن هرزه : بار گفت وانهيد تونيكل

 .او بوده ام  يكرد در كت حيتصح يبه تند رويه

 كند؟ يهم م يمگر فرق يلعنت

خود  يبوده ول يبد شانس تينها نيكه ا ميدان يهمه م زميعز ستيبه كفر گفتن ن ياجيسرزنش كنان مداخله كرد احت مادرش

 يقبول كن دياز آب گرفته شده است كه با ليتوسط دافو روياند كه وانمود شود ه رفتهيفراست لطف كرده و پذ تانيكاپ

در  ميتوان ينم هميرا بداند در هر صورت كار قتيندارد كه حق يزومكس جز خودمان ل چياوست پس ه يمالحظه كار تينها

فرصت به خاطر نجات جانم و  نيدر اول نكهيجز ا: ناراحت شده بود مبارزه طلبانه گفت يليكه خ وريه. ميموردش انجام ده

 . مياز او تشكر كن لريرساندنم به زنگ

 رويه ميكرد ما همه از سالم بودن تو خوشحال ميكار را خواه نيخب البته كه ا: كامل گفت يبا آمادگ يخورد ول كهي كنسول

شهر دارد و  نيدر ا يفراست نام بد ياز آب گرفته شو يگريكه توسط كس د ميده يم حيكه ترج ميكن ياز تو پنهان نم يول

 .سوء استفاده نكند انيجر نيكه از ا دوارميباشم فقط ام او ونيمد يطيشرا چيتحت ه ديمن با تيدر موقع

 يهمه  نينشود فراست ب ابانيبگرگ  بينص ديسكه خود را شرط ببند نيآخر ديتوان يكند م يكه م: گفت  يبه تلخ تونيكل
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 .ارجح است راگويعرب هم به و نيتر فيكث يحت يگريبود؟با هر كس د يم موريال ديمردم چرا نبا

است كه  نينجاتش داده است اصل ا يكند كه چه كس يم يچه فرق يكل زميعز ياتيچه چرند: سرزنش كنان گفت مادرش

 .ميندار يرينجاتش از مرگ باشد مطمئن هستم كه حق خرده گ لهيسالمت است و اگر خدا خواسته كه آن مرد وس رويه

 يدر انتخاب امور طانيمورد خاص ش نيفكر بودند كه در ا نينبودند آنها در ا دهيدر مورد شوهر و پسر با او هم عق اما

 ديرس يه به نظر مشد اگرچ يم دهيبا آنها هم عق ديهم شا رويداشته است تا خدا ه يشتريدخالت ب روينجات ه يفراست برا

كه كامال بهش برخورده بود شروع به  روينجات دهنده اش را گرفته اند ه منا يخوشحال از نجاتش باشند عزا نكهيا يبجا

 .افتي ويما تونيكل يسخت با آقا يدعوا كي ريبعد خود را درگ قهيبد كه تا دو دق جهينت نيدفاع از فراست نمود با ا

 اتيدفاع نكيضربه خورده بود ا داياز خنده روبرو شده بود شد ياستقبال پر شورش با انفجارمسئله كه  نيكه از ا تونيكل

شده بود گفت  ديلبانش از خشم سف كهينمود در حال يآشكارا به خودش تلق ينيبد و توه يفراست را نشانه ا تانياز كاپ رويه

و  ستيبا او در امان ن يزن چيباشد كه ه يهم م اشيهرزه ع كياست بلكه  جرمفراست نه تنها م يدانند روز يكه همه م

از بودن با او  رويوجه انتظار نداشت كه ه چيكه باشد معادل خراب شدن است و به ه يقيبه هر طر يمرد نيبا چن يهمراه

 .لذت برده باشد

كننده بود  رينده و تحقحرف صدمه خورده بود جواب داد البته كه لذت نبردم كامال ناراحت كن نيا يعدالت يب نيكه از ا رويه

متوجه شد كه آنها چه  ريد يليافتاد و خ شيعمو يافتاده  يو چان  شيوحشت زده عمو يو ناگهان چشمش به چهره 

 ياديز يقينه كند ذهن بود و نه جاهل اما به طر يبه اصول زندگ بتنس سيهول رويه.سخن او كرده اند نياز ا يبرداشت

بود هرگز به ذهنش  تونيآن چه كه منظور كل يعنيفراست خراب شده باشد  تانيسط كاپتو دياصل كه شا نيمعصوم بود و ا

زد درست  شوحشت زده در جا خشك شيصورت زن عمو يبه اندازه  ياكنون كتوجه آن شد با صورت يخطور نكرده بود ول

 .شد رهيخ تونيمحكم خورده باشد و به كل يكه ضربه ا نيمثل ا

 .ييرا بگو يزيچ نيهمچ دينبا يتو حت! يواقعا كل زميعز رويه:  دينال شيعمو زن

منظورت چه  قايكه دق ميما جالب است بدان يهمه  يجالب است برا ميبرا يادامه بده كل ديبگو ديچرا با: محكم گفت رويه

 است كه آن مرد فراست از من سوء استفاده كرده؟ يمنظورت ا اي؟ آ قيبود چطور خراب شده ام ؟ و از كدام طر
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 يزيچ نيچن يتوان يچطور م رويزد ه يغيگشت ج يجوهر نمك م شهيبه دنبال ش كهيدر حال شيزن عمو گريبار د نيا

 .وحشتناك است نيا تونيفورا برو به اتاقت اوه كل يسيكر ؟ييبگو

 ديوجمع بگ ياالن و در جلو نيدهم هم يم حيرا بشنوم و ترج يزن عمو دوست دارم جواب كل ديكنم آرام باش يم خواهش

 شده باشم ؟ رتيس يرود ب ياحتمال م ايآ

كس  چينمكم كجاست؟ ه ي شهيمنن ش يخدا ؟يمگر نگفتم كه به اتاقت برو يسيكر يرا بدان زهايچ نيا ديتو اصال نبا رويه

هم  يسيكرد كر ينگاه م نشيخشمگ يبه هم فشرده متفكرانه به برادرزاده  ينداد شوهرش با لبان يتياهم شانيبه زن پر

 . از مبل تكان نخورداصال

 را تشيثيشناسم و ح يمن آن مرد را م: گفت  تونيكل

 .يرا نداشت يزينچيجرأت نسبت دادن چن يشناخت يچون اگر م! مرا تيثيح اي يشناس يظاهرا مرا نم يول

تنها و بدون  يهفته با او بوده ا كياز  شيكند كه ب يباور نم ياز خودمان كس ريغ ميگو يدهم فقط م ينم يمن نسبت يلعنت

 .و حرفش را قطع كرد........  نكهيا

 .يو قهوه ا ديسف اهيپر از آدم بود آن هم از انواع مختلفش س يكشت ميما تنها نبود يمشتعل بود ول رويه تنها؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 مرد بودند؟ همه

 ييايتانيبر ييايدر يروين يمگر چند زن در آن كشت نميفراست زن باشند؟ بب تانيكاپ يكه خدمه كشت ؟يانتظار چه داشت پس

 وجود دارد؟

 ديزد از نظر او شا يبا من حرف م ايكرد و  ياو اصال به زور مرا نگاه م.. كه  ستين يمعن نيبد نيكه همه مرد بودند اما ا البته

 چرا؟ يديفهم يم يعقل داشت يداد ؟ و اگر ذره ا ينم يتيبودم اصال به اهم يبسته سبز كي........ كيمن مثل 

 .نميتوانم بب يرا هم م لشيدل: گفت يبا مهربان يكل

 شيهفته پ كيكه  ميوبگذار به تو بگو يروشن كرد ميكه وارد اتاق شدم كامال برا يرا لحظه ا نيا يتوان يدانم كه م يم بله

 دهين بربا چشم كبود و دها يكس كي كيخواست كه نزد يدلش نم واليه كي ينه حت... كس  چيبدتر بودم ه نيبمراتب از ا

و ضمنا او فوق العاده : كند و بغضش را فرو بدهد و بعد جسورانه ادامه داد تازه يمكث كرد تا نفس يلحظه ا رويشده برود ه
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 .مهربان بود

 ؟ يشده بود ريكه ناراحت و تحق ياالن گفت ني؟ فكر كنم هم يراست بود؟

 !!!شوم ياحت مشوم و نار يم ريكه حاال تحق ينصف يبودم اما نه به اندازه  بله

 ؟يبرده ا ريشنوم پس تو هم سهم خود را از تحق يرا م نيكه ا خوشحالم

همدردش  يو فورا توسط دختر عمو ختيبچه گربه در آورد و با شتاب از اتاق گر كيچون  يياز شدت خشم صدا رويه

 .دنبال شد

....... كه  رويه يكن يواقعا باور نم! يكل يدب يليواقعا كه خ! يچه كرد نيحاال بب: گفت يبا لحن متهم كننده ا شيعمو زن

را  ليمسا نينامهربان هستند و آماده اند كه بدتر يليخ شهيمردم هم يحق دار تشيثيگرچه در مورد ح.... فراست تانيكاپ

 يبخواهو از او معذرت  ياالن باال برو نيكنم هم يم شنهاديشود پ يهم زده نم يحرف دينخواهد فهم ياما خب كس نديباور نما

 .ياالن برو نيبهتر است كه هم

اگر : گفت ييو با ترشرو ديبود دور اتاق چرخ بشيشد و دستانش در ج يم دهيد شيبايدر صورت ز ياخم كهيدر حال پسرش

 ..هرزه انگشت نما ست كياتفاق افتاده است آن مرد  نيرا سرزنش كرد كه فكر كند بدتر يشود كس يهم آشككار شود نم

 !يكل

دهد گرچه در مورد  يبه موضوع نم يتياو اصالاهم ديدان يمورد را از او م نيشما فقط هم! اوه واقعا: ه مسخره گفتب تونيكل

 .ستيفراست جالب ن يزن زشت اصال برا كياش فكر كنم حق دارند  هيبق

 . دييبا هم آشنا نقدريدانستم ا ينم يبرده دار اطالعات دار نيدر مورد ا يليخ ظاهرا

هم در مورد  شهيشنوم كه هم يدر مورد او م يشتريب عاتيروم و شا يم رونياز شما ب شتريب ديفقط خب شا ستمين آشنا

چون  ندازنديب رشينتوانسته اند گ يسالهاست كه به دنبالش هستند ول ييايدر يرويو ن مورياوست به خاطر تجارت برده الر

 .دارد بيآشناست و سلطان را هم در ج انيبا بوم

باعث افسوس است كه برادر  ياست و گاه يففيمرد ضع ديشود كرد مج ينم يكار ياس ول يباعث شرمساردانم و  يم

 ديفهم يرا م نيا ديپدرشان با هوش بوده با نديگو ينشد برعش دو برابر او جسارت دارد و اگر آنطور كه م نيجوانتر جانش
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 .كرد يو تاج و تخت را به او واگذار م

 . ميزودتر از آنكه ما فكر كن يليبدست آورد خهم باالخره آن را  ديشا

 ؟يزن يرا م يحرف نيچرا چن: اش انداخت و گفت  يبه نا پسر ينگاه تند كنسول

 يزده م ياديز يحرف ها: گفتم  يطور نيهم چيه: رو به درختان باغ كرده بود گفت كهيكه سرخ شده بود در حال تونيكل

 يبرا عهديكنند كه ول ياكثر آنها هم مثل شما فكر م ستيده اش چندان محبوب نافراد قصر و خانوا نيهم در ب ديشود و مج

 .سلطنت بهتر است

به روشش ادامه  ديو اگر مج ديآ يخوششان نم فيكه تعجب كردم چون اعراب از پادشاهان ضع ميتوانم بگو ينم نطوريا كه

 ديدانند مج يالزم است كه همه م نيفوالد ياده امقابله با مخالفان ار يرسد چون برا يزود به تخت م يليدهد برادرش خ

 .فاقد آن است

 برعش آنقدر صبر دارد كه منتظر مرگ او شود؟ ايآ ينه ول ديشا: كرد و گفت يكوتاه يخنده  تونيكل

انگشتش را به  يكس حت چيبه برادرش بزند و ه ييتوانست چاقو يم شيده سال پ يحت شيسال پ ستيب ستين يا چاره

 .هستند نجايها ا ييايتانيبر ستيمسقط ن نجايد نكند اما زمانه عوض شده است و ااعتراض بلن

اصال به  موريالر نيخواهد بدانم ا يدلم م! موريالر يبه فرمانده يگرج كيكسل كننده جرج ادواردر و  ريآن مرد پ ا؟يتانيبر

 .نظر داشته باشد يسيكند و به كر يم يخانه ولگرد نيهر وقت در بند است اطراف ا نكهياز ا ريخورد غ يم يچه درد

 ريمستقل و غ يرا با روش ياش انداخت كل يبه نا پسر ينگاه شمندانهيو اند يركيرا جمع كرد و با ز شيلبها نيهول ليناتان

 تيتر باشد و اهم رانهيبا او سختگ ديكرد با يفكر م يكور نبود گاه وبشيبر ع يبرعكس اب يدوست داشت ول ياحساسات

 گليبكوبد و نگذارد كه اب نيرا محكم به زم شيبدهد پا تشيشخص يريو روش بزرگ شدن و شكل گ التيبه تحص يشتريب

مسئله  نيراحت طلب تر از آن بود كه با ا يهم مانند برادرش كل ليبود و با ناتائ يدعوا با اب يبه معن نيلوسش كند اما ا

تو بودم  ياگر جا: شد پس گفت يدچار مسئله م رديسخت بگ يگريبه پسر مرد د نكهيدر مورد ا شهيبرخورد كند بعالوه هم

 ينفوذ فراوان نجايدر ا يباشد ول يمغز يكسل كننده و ب رمرديجرج ادواردر پ ديگرفتم شا يها را دست كم نم ييتانايبر يكل

 يان استبدادخاند كياز  يباشد چون در پشت سرش زن يبلكه نظراتش مهم م ستيمهم ن ستيچ نكهيدارد به هر حال ا
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 چيانگلستان قرار گرفته است ه يقرار دارد كه تاج انگلستان را بر سر گذاشته و پشت سر او هم تمام وزن امپراتور يميقد

متوقف  يكن يباشد كه تو فكر م يكنم باهوش تر از آن يجوان هم فكر م موريگرفت در مورد ال يشود جزئ يرا نم نهايكدام ا

 چيآورند و ه ياز آن پول در م نجايكه تمام مردم ا يآنهم نه وقت ستين يبها كار چندان ساده اآ نيكردن تجارت برده در ا

 يبه آنها غذا نم يبه آزاد شدن ندارند چون در آن صورت كس ليبرده ها هم چندان تما يحت ننديب يهم در آن نم ينكته غلط

 نيداند كه ا يتا به خطا نروند و خودشان هم م ستينكند و مواظبشان  يج ور نم شانيبرا يو كار ستيدهد و مراقبشان ن

 . ننديب يهم نم يلگد بخورند و كمك ديكار شا ريدانند كه در مس يرا م نيطور مراقبت از آنها بهتر است و هم ا

 .به خواهرم نباشد بشياز او موجب ترغ دتانييآقا كه تأ دوارميام: گفت يبا تلخ يكل

 يكنم نگران يندارد اما فكر نم بيبه ترغ اجياحت نميب يتا آنجا كه من م: و گفت ديرخشكنسول د يدر چشمان خاكستر ينور

تنها مرد جوان مناسب اطراف بود  نكهيا ليبه او عالقمند شده بود كه آن هم به دل يزمان يسيكر ديداشته باشد شا يات لزوم

 .ديرس يبه نظر م يعيطب

 .مناسب: ديغر ريبا تحق تونيكل

به او بزند  ينديكه آمد خواهرت حرف خوشا نجايهم ا قاياما دق يده يم حيترج يطور نياگر ا افهيخوش ق ميبگذار بگو خب

 ييايتاليكه آن ا يبه نظرم وقت ستين يعالمت خوب شهيمورد خانم ها هم نيو خووشحال نشد گرچه در ا دنيامروز م اصال از د

 جيطور دوستت جول نيهم ديآ يم نجايبه ا اديهم كه ز راياست اخسرد شده  توانتوجه نشان داد نسبت به س يسيجوان به كر

باعث دردسر هستند  يليخ يكن دختر دار نشو يسع يازدواج كرد يوقت ديآ يمادرت م ايمن و  دنيد يفكر نكنم برا

 .ظاهرا مشكل من اصال خود ازدواج كردن است : گفت ييبا ترشرو تونيكل

 روست؟يبا ه منظورت

 دنيزدم اما از شن يحرف م يطور نيا دينبا يلعنت...... االن يدرست شده است ول زيهمه چ گريدم دكر يفكر م ؟يك پس

شوم و فكر كنم حرف  يم يعصبان يليكند خ يكه از آن راسو دفاع م يشوم ووقت يفراست او را از آب گرفته شوكه م نكهيا

اگر هم اتفاق افتاده ....... كنديم يسع ايكند  يم......... او مثل  يكنم مرد كربود كه ف يعيزدم اما خب كامال طب ينامربوط يها

 ياتفاق ديخودش بگو يفكر كنم وقت يتوانست او را سرزنش كند ول يكس هم نم چينبوده و ه رويه رياست اصال تقص
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 .......افتادهين

 !راستگو  ياديز يگاهراستگو بوده  شهيهم روينشده است ه يكه طور يمطمئن باش يتوان يم: اش محكم گفت يناپدر

او را  نكهياز ا شهيهم دييايكنم كه شما دوتا به هم ب يوقت فكر نم جيمن ه يازدواج است ول نيدانم كه مادرت طالب ا يم

شد  يباركل ريسخت است كه تقص يلياداره كردنش خ ستيتو ن پيگفته ام او هم ت شهيكردم هم يتعجب م يانتخاب كرده ا

 .و بال داد به رشد فكر او پر ياديز

 .توانم اداره اش كنم  يم من

به دختر  يشروع كن يعذرخواه كياز  ديفكر كنم با يول ديبخصوص كه اگر با هم قصد ازدواج دار دوارميام يبتوان ديشا

غرق شده  بايتقر ديايب ايدن يسو نيبه ا ييسخت گذشته است اول پدرش را از دست داد و بعد كه خواسته تنها يليخ چارهيب

اش را از دست داده است  ييبايكه ز يآن هم با صورت خراب شده ا ستا افتهيبرده فروش نجات  اديش كيت و توسط اس

 كيشود  يمواجه م يزيكه انتظارش را داشت با چه چ يوارد شد در عوض بازوان گشاده و اشك شاد نجايكه به ا يووقت

 اي يكن ينگاه نم دنياست كه قبل از پر نيمشكل تو ا يكل يدان ياز دست رفته اش م يدر مورد آبرو يتند و طوالن يسخنران

سرش را تكان داد و بدون  مانهيرا جمع كرد و ح شيلبها گريبار د كي سيهول يآقا يكن ينگاه نم قيدق يكن ياگر هم م

 .به كتابخانه اش بازگشت ريخ ايشود  ياش عمل م هيتوص نديمنتظر شود كه بب نكهيا

 10 فصل

 يواكس خورده افتاد ول نيزم يپرتاب شد و رو رونيدر به ب ياز رو دياتاق خوابش را محكم بهم زد كه كل چنان در رويه

با  ينفس ول يب يسيدر دوباره باز شد و بسته شد و كر داكنديرا پ نيزم يقبل از آنكه فرصت خم شدن و برداشتنش از رو

 :آنجا بود  يهم درد

 .خواست كه ترا برنجاند ياصال نم ياشتباه بود و كل كيهمه اش نكن مطمئنم كه  هيگر زميعز يرويه اوه

 ينم هيگر: كرد گفت يتخت انداخته بود و چهره هاش را در بالش پنهان م يبا صورت خود را رو كهيدر حال يعصبان رويه

ب شده بود و خرا زيتوانست برود همه چ يخودش م ايرفت  يرونميب يسيكاش كر يبود ا نيمنظورش هم قاياو دق يكنم ول

كه با مخالفت  يبزرگتر يهايو تمام گرا يو خانم پور يو عمه لوس ايجوش ييآمد پسر دا يم نجايبه ا ستيبا ياو اصال نم
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 يوحشتناكش تكان داده بودند حق داشتند به او گفته بودند كه باالخره ازرفتار خودسرانه و ب ييشگوياو و پ يسرشان را برا

كه  نديند كه زنگبار را ببيرا بب ايخواست مسافرت كند و دن ياو گوش نكرده بود چون م يولشود  يم مانيمالحظه اش پش

 .نديا بب تونيكل

 گريد كباريكه  ديبا مشت به بالشتش كوب رويبه او بزند ؟ چطور توانسته بود ه يحرف نيجرات كرده بود چن يكل چطور

به صحبت با  ليما زيعز رويمطمئنم كه ه رونيبرو ب يسيكر: گفت يكه م ديرا شن شيزن عمو يآرامرانه  يول انيگر يصدا

 .بگذار دختر خوبم شيتنها ستيتو ن

كرد از آن  يپس سع ديكش يخجالت م شيتخت نشست از نگاه نگران زن عمو يخارج شد و برو رو يليم يبا ب يسيكر

نمود و چشمان  سيبه نقش گل رز خ نيمز يآب يرفت و دستمالش را در كوزه  ييبلند شد و به سمت دستشو دياجتناب نما

او از شدت غصه  يرا ببخش يكل يكن يسع ديعسلم با: گفت انهيدلجو شيسوزانش را با آن شست زن عمو يو گونه ها يعصب

ما آورد  يو خبر غرق شدنت را برا ديرس يكه كشت يبه ما وارد شد ووقت يچه شوك يدان يو آشفته شده بود نم جيگ

 ؟يدان ينم يدان يدوستت دارد خودت كه م يليخ زميبه تو عالقه مند است عز يليخ يكل يمخصوصا برا

كند چطور  يدر مورد من فكر نم ي نطورياگر ا... دانم اگر بتواند مرا متهم كند كه  ينه نم: گفت ديلرز يم كهيدر حال رويه

 بزند؟ ييحرف ها نيتوانست چن

آما : كرد خبر نداشت گفت يم نييپسرش در همان لحظه در طبقه پاكه  يراتياز شرح و تفس كهيلرزان در حال شيعمو زن

 .يشو يزيمانع چ.... مانع يداتوانسته ا يداند كه تو نم يم ينبود كه تو مقصر نيعسلم منظورش ا

 فتديخواست ب يكه ممانعت بخواهد و اگر هم م افتادين يتوانستم اتفاق ياوه نم: گفت ديدرخش يچشمانش م كهيدر حال رويه

 .شدم يطمئنا مانعش مم

دختر  كيعسلم به عنوان  يكن يصحبت م ييها يزيراجع به چه چ يدان ياصال نم: سرخ شده بود با عجله گفت شيعمو زن

 ديفهم يفكر كردن فرصت داشت خودش م يهم برا يو اگر كل يشو يوجود دارد كه تو متوجه نم يازدواج نكرده مطالب

كنم طبعا به خاطر نجات  يگرچه كامال برداشت تو را درك م ردك ياو را عصبان يكرد كه از آن مرد فراست يفكر كنم دفاع

 .و من كامال آماده ام باور كنم كه با كمال احترام با تو رفتار كرده است  ياز او متشكر هست تيزندگ
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 10بچه  كيبود و با من مثل قابل تحمل  رينبود او پررو و غ نطوريوجه ا چيچون به ه. زن عمو  ديكامال در اشتباه هست شما

 شيزن عمو يقابل انتظار به چهره  ريو غ يناگهان يلبخند شيندارم خشم صدا يتياصال اهم نكهيكرد مثل ا يساله رفتار م

 .يقرار گرفته باش يوار هيبهتر است كه تحت رفتار شوال نيحداقل از ا بخ زم؟يعز يراست: آورد و مزاح كنان گفت

 .كلمه را بداند نيا ياصال معن وار؟ فكر نكنم هيشوال

 .خواست تو را ببوسد يوار نبود خب منظورم مثال فرض كن م هيآن مدل شوال منظورم

 .ديمرا بوس او

 !من يخدا اوه

كرد كه من جذاب  ينم اليبود و اصال هم خ هيشوال كيادامه داد مسلما مثل  يو به تلخ ديكن يكه شما فكر م ينه آن طور اما

 .سوخته بود ميچون دلش برا ديبوسباشم فقط مرا 

 يبوده است اما مطمئنا به كل نيبله حتما منظور او هم: گشت ناالن گفت ينمكش م ي شهيبه دنبال ش كهيدر حال شيعمو زن

كنند  يمردم باور نم افتديب ياتفاق نيچن يگذاشت يم دينبا گريكس د چياست نه ه دنيمنظورم در مورد بوس ييگو ينم

 ......كنند يت فكر ماس نيمنظورم ا

 يآمادگ نقدريا يبه خودم ببالم كه شما و كل ديزن عمو احتماال با دييكه به من بگو ستين ياجياتفاق افتاده احت نيبدتر كه

 نيا هيقض قتيكند اما حق يفراست را وادر كرده كه به من دست دراز تانيمن كاپ يبندگيو فر تيجذاب ديكه باور كن ديدار

دانست چونكه در  يآفت و بال م كيمحسنات من نداشت او مرا  ايبه من  يا عالقهجذاب ندانست و اصال  است كه او اصال

 .كردم يدخالت م يليخ شيكارها

 يبود كه دلش نم يمشغول كار: و ادامه داد ديچيانگشتانش پ انيرا م سيتختش نشست و دستمال خ يلبه  يرو رويه

 . نميرا بب ييزهايمرا قفل كرد كه مبادا چ نيدوبار در كاب ينبود حت يراضخواست من بدانم و اصال هم از بودن من 

 كرده؟ يچه م يكن يفكر م! قفل كرد؟ چقدر گستاخانه تيدر را به رو: هتك حرمت شده گفت يبا حالت شيعمو زن

ام كه  دهيهم عق يكلبا  ميبگو ديو با گريد زيچ ايو  اكيتر ايكرده برده و  يقاچاق م يزيكنم چ يدانستم فكر م يم كاش

باشد آن هم  يجان كي ونياست كه آدم مد ريداد تا او مردك برده فروش باعث تحق ينجاتم م يگريداد كس د يم حيترج
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 .داد ينم يكرد هرگز رو ياش را كنترل م يكه اگر خودش بلد بود كشت ياتفاقات يبرا

را بغل كرد كه كالهش را  شانين بلند شد و چنان خانم پردر هم فرو رفته بود ناگها شيمايبه فكرفرو رفت س يلحظه ا رويه

 .طور نبوده نيا قتايگفت حق يمانيكج نمود و با پش

 

 ".دياو مرا بوس "

 "!من ياوه، خدا "

كه من جذاب  كردينم الينبود و اصال هم خ هيشوال كيمسلما مثل  ":ادامه داد  يو به تلخ " ديكنياما نه آنطور كه شما فكر م "

 ".سوخته بود ميچون دلش برا ديقط مرا بوسباشم ف

 يرا به كل نيبوده است اما مطمئنا ا نطوريبله حتما هم ":ناالن گفت گشتيسمكش م يشهيبه دنبال ش كهيدر حال شيعمو زن

 كننديمردم باور نم فتديب ياتفاق نيچن يگذاشتيم دينبا يگريد چكسيبه ه اي.. شدن است دهيمنظورم در مورد بوس ييگوينم

 "...كنندياست كه فكر م نيمنظورم ا

 نقدريل يبه خودم ببالم كه شما و كل ديزن عمو احتماال با دييرا به من بگو نيا ستين ياجياتفاق افتاده است احت نيكه بدتر"

 تقيكند اما حق يفراست را وادار كرده به من دست دراز تانيمن كاپ يبندگيو فر تيكه جذاب دييكه باور نما ديدار يامادگ

كه  دانستيآفت و بال م كيمحسنات من نداشت؛ او مرا  ايبه من  يو اصال عالقها نستاست كه او مرا جذاب ندا نيا هيقض

 ".كردميدخالت م شيدر كارها يليواقعا بودم چون خ

دلش  بود كه يمشغول كار ":ادامه داد ديچيپيانگشتانش م انيرا در م سيتخت نشسته بود و دستمال خ يلبه يكه رو رويه

 ييزهايقفل نمود كه مبادا چ ميرا به رو نميدو بار در كاب ينبود حت يراض اشيبفهمم واصال هم ار بودن من در كشت خواستينم

 ".نميبفهمم را بب خواهديكه نم

 "كرده؟يچه م يكنيقفل كرد چقدر گستاخانه فك م تيدر را به رو ":هتك حرمت شده گفت يبا حالت شيعمو زن

 نيدر ا ميبگو ديو با ديĤيهمه كار از او برم يگريد زيچ اي اكيتر ايبرده .كرد -يقاچاق م يزيچ كنميفكر م دانستميكاش م "

است كه آدم  ريمردك برده فروش باعث تحق. دادياو را نجات م يگريكس د داديم حيكه ترج دهاميهم عق يمورد با كل
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 "داد  ينم يرا كنترل كند، هرگز رو اشيكشت خودش بلد بود گركه ا ياتفاق يباشد آن هم برا يجان كي ونيمد

را بغل كرد كه كالهش را  شانيدر هم رفته بود ناگهان بلند شد وچنان آن خانم پر شيمايبه فكر فرو رفت س يلحظها رويه

در چنان  دياصال نبا گردميخودم هم بود من تنها دارم به دنبال بهانه م رينبود تقص نطوريا قتايحق ":گفت يمانيكج نمود و با پش

داشتم مطمئن  يشما دردسر درست كردم و رفتار بد يهمه يمتاسف هستم زن عمو برا يليخ رقتم،يعرشه م يبر رو ييهوا

و  ميرا فراموش كن زيهمه چ ديشده بود بگذار يبلكه او هم مثل من عصبان. كنه نيبه من توه خواستيهم نم يهستم كه كل

 ".مياوريجا بدر عوض بحث و دعوا شكر خداوند را به 

و عاقل  نيريهمان فرزند ش نيا ":و گفت ديدر آغوش كش يو برادر زادهاش را به همان گرم ديكش يآه ياز سر آسودگ ياب

عسلم، كه قبل از  كنم،يفكر م. ميبكش شيموضوع را پ گريندارد كه د يخواهد كرد و لزوم ياز تو عذر خواه يخودم هست كل

و  هايدگيتا بر يبسته بمان يدر خانه و پشت درها گريد يهفته كي ديباحداقل  نديبب تو را نجاياز مردم ا يكس نكهيا

درآرامش  ديبا مييگويانجام دهد فعال م توانديم يچه كار تيبرا نديبب ميكنيخواهش م ،ياز دكتر كل. بهتر شود تيهايكبود

ن عمو با عجله به دنبال روغن فندق از اتاق خارج ز "...ميروغن فندق بمال ياگر كم ديشا رنديپذيكه همه انرا م. ياستراحت كن

 ": ديزده و با وحشت پرس جانينفس زنان و ه يسينرفته بود كه در باز شد و دخترش وارد گشت كر رونيهنوز ب يشد ول

 "فراست دستت را گرفت؟ يرور ؟ييگويراست م روتميه

 ".مادرت خواهم گفتاست و به  يبد اريكار بس ؟يدادياز پشت در گوش م يداشت ؟يسيكر "

زده  يچقدر خسته كننده است كه تا حرف جالب يدانيمقاومت كنم نم توانستميكه نم يدانيخب م يستينه تو انقدر بدجنس ن "

 نيبا ا يازدواج كرده بود، ول يهنوز بچهام، ماما در سن من با پدر كل نكهياتاق را ترك كنم، مثل ا نديگويبه من م شوديم

كامال  ديموارد با يمعصوم باشد بلكه در بعض ديدختر جوان نه تنها با كي گفتيم "ولكرد ايوياول "ت به كه داش دميوجود شن

در ندارم تو كه  يجز گوش كردن از ال يپس چارها ستمياصال با مسئله جاهل بودن موافق ن!  يجاهل بماند چه سخن پوچ

 " ؟يشوينم ،يشويحتما متوجه م

 ".ستين يكار درست "

خواست -يچقدر دلم م. فراست دست تو را گرفته است تانيكاپ دميفهميكه نم دادمياست و تازه اگر گوش نم يقمنط يول "
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 ".يكن يدر عوض با او عروس يحاال ناچار ي،وليكن يعروس يبا كل يگرفتيم ميكه تو باالخره تصم

 "كنم؟ يعروس يبا ك ":ديپرس يجيبا گ رويه

 ".فراست البته يرور "

 "؟يسيكر يزنيحرف م يچه؟ راجع به چه دار يبرا ؟ييايآن دزد در... با آن  يعروس "

 "/او دست تو را گرفته است روياما ه "

 يكه به اندازه مييبگو ديكه دست او را گرفت ازدواج كند پس با يدختر ناچار است با هر مرد كيكه  يكنيم الياگر خ "

 ".يستاديبسته گوش نا يپشت درها يكاف

 "چه؟ ياگر بچهدار شو يول ":و محطاطانه گفت زمزمه كنان يسيكر

مطلب  چيمن ه ":بود گفت دهيكه رنج يسياتاق انداخت و از خنده منفجر شد كر يگوشه مكتين يناگهان خود را رو رويه

 ".ستين يبچه دار شدن تنها ازدواج كاف يكه برا داننديهمه م نميبينم يخنده دار

درست  ريرا به خودت نگ افهيق نيا زم،يعز يسيكر ":نفسش را تازه كند گفت كرديم يسع كهيالتماس كنان در حال رويه

از چشمانت استفاده  چوقتياما مگر ه. كردميهمانطور كه او را نم كنميتو را مسخره نم دميكه به او خند يشد يكل هيشب

درخت  ريخودت هم مطمئنا بارها زهم دست مرا گرفته و  يتازه كل شود،ينمادم بچه دار  زهايچ نجوريالبته كه با ا ؟يكنينم

 ".يكار را كردها تيا سمسيكر

و همه  زننديگونهات م يرو ياه، آن،آن كامال فرق دارد فقط بوسها ":گفت نشستيكنارش م مكتيدر ن كهيدر حال يسيكر

 ".باشدكامال فرق داشته  ديبا ديتنها هست يمردوقت كيعمل توسط  نيمطمئن هستم كه ا يول خندنديو م ننديبيهم م

 ينه چندان، مطمئنا آن رابطه ":آورد اقرار كرد اديبه  تونيتنها مورد نوازش شدنش را توسط كل كرديم يسع كهيدر حال رويه

كه نوازش  رديكرده بود ،نبود و صداقت ناچارش كرد كه بپذ اليخ يكه زمان يكه قلب را از تپش باز دارد به نحو يلرزانندها 

آالمش نداشت و با نگاه به  نيدر تسك يريتاث ياور ادي نيمشوش كننده تر بود ا اريبس استفر تانيكننده كاپ ريو تحق ياتفاق

نكرده دست  يهنوز سع موريستوان الر يبفهم يخودت روز كنميفكر م ":گفت يبتند شيدختر عمو يقشنگ و جد يچهره

 "ره؟يتو را بگ
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 ".بته كه نه، و هرگز هم نخواهد كردال ":را فرا گرفت و محكم گفت يسيكر يگونهها ياز سرخ يموج

 ".يكه به ستوان عالقه مند گفتيم تيرايفول تانيچون كاپ. پس اشتباه به من گفته شده بود ؟يراست"

 يعني. ندارم موريبه ستوان الر يعالقها چيمن ه.بهتر استبه كار خودش برسد نه  تيرايفول تانيكاپ ":مغرورانه گفت يسيكر

 ".دميچه كش يدانيمشكل است نم يليخ روياوه ه.....ما.....او .... يعنيندارد به من  يعالقها چياو ه

كنار  يسيو قهرمانانه مسائل خود را به خاطر كر ديكش يآه رويه. انداخت شيخودش را در آغوش دختر عمو يسيكر

 ".كن فيتعر ميبرا ":قوت قلب دهنده گفت يگذاشت و با لحن

نبود كه بتواند  يچون موضوع. كرد فيتعر گشتهيفرصت م نيمدتها بوده كه به دنبال ا ايآسوده گو ينشست و با لحن يسيكر

و  كرديم فيتضع يمسائل هم دل نبود و بالفاصله او را از نظر روان نيهم اصال در ا يو كل. بگذارد انيبا مادرش در م

 يآنها ازدواج كرده و با او اختالف سن يول كرديم نيچند كه آنها را تحس هر "سوتيترت "و  "گردول ايويلول"دوستانش مثل 

اگرچه خودشان خبر نداشتند پس .او بودند  يناراحتكننده كنون تيمسئول موقع ميمستق ريبه طور غ زيداشتند و ن ياديز

 ".بله، دان است ":كه  دينما فيتعر شيهمسن و سال خودش باشد تا محرمانه برا يراحت تر بود كس اريبس شيبرا

 ".است موريمنظورت ستوان الر ":كند گفت بيترغ شترياو را به صحبت ب كرديم يسع هكيدر حال رويه

هنوز هم دوستش دارم و مطمئن هستم كه او هم مرا دوست  يعني رويه Ĥمديخب من از او خوشم م.... ما..... او  يدانيبله، م "

نا مطمئن  يسيكر... و  زديبه ما سر م اديبود زاما قبال هر وقت در بندر  يدانيم. نگفته است يزيگرچه هنوز خودش چ. دارد

 .بچه جمع شد  كيمثل  شيدر هم رفت و لبها شيكرد و ابروها يمكث

 " د؟يدعوا كردها "

و .روم - يانقدر به مالقات خواهران سلطان بروم و من گفتم كه هر قدر كه بخواهم م ديآره، با صراحت به من گفت كه نبا "

كه من  نديبب دياياو گفت كه خوشش نم.ندارد  يحق چيو واقعا هم ه.مرا دارد و نه حق تحكم به مرااو نه حق انتقاد از  نكهيا

 ".بدانند ديو تور با ايويهستم، اول يكه مشغول چه كار دانمياگر خودم نم نكهيشوم و ا ينديامور تناخوشا ريدرگ

 "د؟يهست يحاال مشغول چه كار ":ديبا عالقه پرس رويه

قرا  نياز ا انيجر ينيبيم. خواهم كرد دياز دستم برآ يهر كار ميداشته باشد كه به تو بگو ياشكال كنمينمگرچه فكر  چيه "
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 "...است

و دوستش خانم كردول  يتاجر فرانسو كيهمسر  وتيكه مادام ت ديفهم رويه يسيارتباط كر يب يگفتهها يقضاوت از رو با

و مادرش را به خواهر  يسيكه كر.هستند  قايآفر يساحل شرق ييايتانيبر يتجارت يپالت از كمپان وبرتيه يآقا يوهيخواهر ب

 ريس يغهيص كياز  ديسع ديس يسلمه دختر سلطان ماض ديداد كه س حيضتو يسيكر.نمودهاند  يسلطان سلمه معرف يناتن

. كنجكاو است يياروپا نسبت به زنان قاياست كه بر عكس اغلب زنان مسن تر و محافظه كارتر دربار زنگبار،نه تنها عم يكاس

 يخانمها ريسا يسياو كر قيبود و از طر ياما دوست داشتن يخجالت يسلمه دختر. باشديم زيبلكه عالقهمند به مالقاتشان ن

 يپر و پاقرص برادر جوانتر سلطان فعل يحام كيو خانم كردول به  وستيمالقات كرده بود و به همراه مادام ت زيقصر را ن

 .شده بود ليتبد ديبرعش بن سع ديس عهد،يول يعني

. امدهيخواهرانش ن داريكه آنجا بودهام به د يالبته تا به حال مالقاتش نكردهام چون هنوز در مواقع ":محرمانه گفت يسيكر

كه نمكنند  يمسخرها ياز ما و چه كارها تريجد يليخ. هستند يچقدر زنان عرب در مورد مالقات مردان با انها جد يدانينم

حرف  يگرچه وقت. است ديبه آنها توجه داشته باشد بع يمرد نكهيكه تصور ا هستندو چاق  ريپ ياز انها به قدر يبعض يحت

مثل  ياز انها به راست يالبته بعض. نديواليمردان ه يآفتاب هستند و همه ييبايآنها به ز يهمه يكنيم اليخ ينيزدنشان را بب

قابل تصور و فوق  ريو خودش به طور غ ودهب يركاسيس زيكن كيدر شعلع هم ما. سلمه ،شعله يمثل ناخواهر ماننديافتاب م

 "...هست كه گرشانيخواهر د "يجيم "شب  كيهزار و  ياست درست مثل شاهزاده خانمها يدوست داشتن يالعادها

صل كه آنها ا نيو جذاب سلطان گرفتار شده بود با وجود ا يدر سحر خواهران ناتن ييايحساس و رو يسيبود كه كر مشخص

داد مطمئن  حيبا صداقت توض يسيكر.او كنند  نيگزيرا جا عهديرا خلع كرده و ول ريكه برادرشان مج دنديكشيآشكارا نقشه م

 "ديگويرا م نيپاپا هم هم يحت. خواهدشد يسلطان بهتر ديباش كه برعش از مج

 "با خبر است؟ اناتيجر نيعموتات از تمام ا ييبگو يخواهيم يعني "

حكومت نا مناسب است همه  يو هرزه و كامال برا فيضع دياز صد بار گفته كه مج شي،نه، البته كه نه اما تا به حال باوه "

بزرگ در قصر  يمهمان كياز دور در  كباري ينياو را بب كبارياست  يفقط كاف ستياو ن هيكه شاهزاده برعش اصال شب داننديم

شعله و  ستندين رهياز انها انقدرها ت ياريبس يكنيكه فكر م يرگياما نه به ان ت. است رهياست البته ت پيخوش ت يليخ دمشيد
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اما دان، .... چنان جذاب و با شكوه هستند كه . رويمطمئن هستم كه از انها خوشت خواهد آمد ه. سلمه كه كامال روشن هستند

جوان تر  يليمن خ نكهيو ا مانديبا اتش م يزبا ثلآنها اشتباه است چون م اديز دنيكه د گفتياست م موريمنظورم ستوان الر

از  تيشد بعد هم با عصبان مانيو بعد دعوا..... و دهديكه به خاطر خودم هشدار م گفتيم گذرديهستم كه بفهمم چه م ياز آن

 مينكرد با هم صحبت يول.تا امروز .... دمياو را ند گرياش روز بعد لنگرگاه را ترك نمود و من هم د يخانه خارج شد و كشت

باشم، خب معلوم است كه من هم  "يكل"خانم  ريپ يآن شلخته نكهيمثل ا. نمود يخشك و رسم ميتعظ كياو هم فقط به من 

 ".كرديم ياز من عذر خواه دياحساس داشت با.... ذره كيخشك بودم و نگاهش نكردم اما اگر 

 ياگر جا. حق با انهاست شهيدارند كه هم نانيچون اطم. ندخواه يها هرگز عذر نم يسيكه انگل يه باش ديتا به حال فهم ديبا "

و مهربان تر از ستوان  پتريهم خوش ت يليكه خ ونهايليهستند م ييكايبا او نداشتم هزاران پسر آمر يكار چيتو بودم ه

 ". باشنديم موريالر

 ".نه در زنگبار يول ":گفت نانهيغمگ يسيكر

آنها هم طرفدار سلطان هستند  ":گفت نيگرفته بود و بعد خشمگ يا اخمر دشيسف يشانيپ. سكوت نمود يلحظها يبرا

و عاقل است  تيبا شخص يليكه خ ايوياز اول ريوپالتها، البته غ هايليو خشن ، ك ريآن سرهنگ ادواردر پ هاستيسيمنظورم انگل

ها از  يسيتخت نشسته و انگل يرواز برغش بزرگتر است و چون  نكهيا يآن هم فقط برا. هستند ديآنها طرفدار مج يهياما بق

به  يتياهم چيو ه. اصال قدرت تصورش را ندارند. خودشان آن را بو جود اورند نكهيمگر ا ديايخوششان نم يو تحول رييتغ چيه

را  ياصالح راتييتمام تغ عهديول هداشت ك نانياطم توانيم نكهيو ا ستيوجه مناسب ن چيبه ه ديكه مج دهنديموضوع نم نيا

 ".دهندياست را انجام م ازيبدان ن دايكه شد

گفته بود را هنوز فراموش  يدر مورد سلطان كنون ليكه خودش با فكر اصالحات عازم زنگبار شده بود آنچه ژول روب رويه

 يو حاكمان يسلطنت يخاندانها ينشان داده كه تمام اعضا خيموضوع شود كه تار نيمنكر ا توانستينم نينكرده بود با وجود ا

 .سلطان بهتر باشد نيمغز بودهاند پس از كجا معلوم كه برادر جوانتر از ا يب ينمستبدا يهمهگ برنديسلطنت را به ارث م كه

را  يمن كل كهيهمانطور شناسنديو انها برادرشان را م نديگويم ينطوريچون خواهرانش ا ":جواب داد نيآتش يبا لحن يسيكر

 دنيچون فقط در فكر نوش ستيخوب ن ديكه مج نديگويآنها م شناسنديشان را مبرادر شهيخواهران هم كنميفكر م شناسميم
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 كيفراست و سلطان در  تانيكه دست كاپ ديگويپاپا م. پردازديم يفراست به هرزگ يچون رور ياست و با افراد يو ولخرج

. است يسيفراست هم انگل تانيكند چون كاپ نيچن كنمياما فكر نم ديآن را متوقف نما ديكاسه است و سرهنگ ادوارد با

شاهزاده خانمها را  اديكه ز خواهدينم ليدل نيدان هم هست و به هم يها همه طرفدار سلطان هستند حت يسيگفتم كه انگل

 ".كنديم يريجبهه گ هياو هم مثل بق نميبب

 ".ديايشش ماز فراست خو يكمتر از عمو تات و كل يستوان حت رديگياو طرف فراست را نم ":متفكرانه گفت رويه

بد بودن سلطان  يبرا يخوب ليدل نيكه هم يكنياما فكر نم باشديننگ ملتش م يفراست لكه يبه من گفته كه روز دانم،يم "

بدانم كه  خواهديدلم م يليسرهنگ ادوارد است خ يدرست به بد فهمديمثل فراست دارد؟ اما او اصال نم يدوست يباشد وقت

را بكنند  اميكه جاسوس دهمياجازه نم..... به او دارد  ياصال چه ربط نميبيرا م اهزاده خانمهبه او گفته است كه من شا يچه كس

 "....كه چرا دان  فهمميندارد نم ياگر پاپا اعتراض. كه چه بكم و چه نكنم نديو به من نگو

 تيمن در ب يدارهاياما به د دانديكه پاپا م ستين نيمنظورم ا ":كرد و لبانش را گاز گرفت و بعد با دقت گفت يمكث يسيكر

هنوز مسن ترها را با همان لفظ  ستيبچه ن گريكه د شيآخر يرغم گفته يندارد، بعالوه بزرگترها عل ياعتراض يالتان

چون فكر  ستيبه من ندارد كه درست ن يربط ديگويموارد دقت كنم پاپا تنها م نيدر ا يليخ ديبا. كرديصدا م يمدرسها

 "ردم به همه ربط دارد مگر نه؟م يكمك به تو ده كنديم

بلكه به . مردم نبود يموافقتش به خاطر كمك به توده يخودش متوجه باشد گرما نكهيبدون ا "مطمئنا  ":گفت دييبا تاك رويه

قدرت را  ديبد است، و نبا يتيفراست بالفعل، شخص تانياصل بود كه او بالفاصله مطمئن شد كه هر آشنا و همراه كاپ نيا ليدل

 .دست داشته باشددر 

 يبرا يسيكر يو همراه. گرفتينم يرا جد شيدخالت دختر عمو رويه ديفراست نبود شا تانيذكر نام كاپ ليبه دل اگر

نام آن برده  يول. كرديحساب م يسرگرم ياست تخت برادرش را غصب كند را فقط نوع ليمرتبه كه ما نييپا يشاهزادها

 .نمود داريرا ب اشيجنگ يزهيو خصومت و غر. ديبه مسئله تاب يگرينور د يسيفروش انگل

هم  نينور اكرا يبود پس پرت شدنش از عرشه نيمقدر نموده بود؟ اگر چن شينبود كه سرنوشت برا يهمان كار نيا ايآ

ه ك دانستيم شناختياما حاال كه او رام. ماندياطالع م يب راگويفراست و و يصورت از كارها نيا رينبوده، چون در غ ليدليب
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نبود كه  يشك. شدياهداف نا مقدس شكسته م نيو چه بهتر كه ا ستين ياهداف خوب يشدنش با سلطان، برا يكيدست به 

تا كنون  مورينبود كه الر بيپس چندان عج. كردينفع مشتركشان برده قاچاق م يو برا. غران مشاور سلطان بود يروز

 نكهيسلطان و ا يبا داشتن منابع خبر. نموديمشكل م اريدادنش بسشكست  يشراكت نيچرا كه با چن. كند رشينتوانسته دستگ

ادامه  شيبه كارها راگويگستاخ و تانيكه كاپ ستين بياو ببندد، عج يسلطان چشمانشان را در مقابل كارها سيپل يروهاين

 يدوست هرزهشاهزاده برغش خواهان تخت ،خود مخالف برادر هرزهاش باشد، پس مطمئنا مخالف  نياما اگر ا. دهديم

 .شوديفراست م يخود موجب سقوط امور يبه خود ،سقوط سلطان يجهينت. برادرش هم هست

 يفراست، لكه تانيچون كاپ يرذل و هرزها يآدمها بوديمنصف م ديبا يول ستيداد كه ناشكر ن نانيبه وجدانش اطم رويه

بدون  يطور نيكه هم دانستيم رويه. بودند تمدنيب افراد نيا يبد برا يجامعه و نمونها يبرا يديو تهد ديبر نژاد سف يننگ

تنفراور  ستميكل س هيبر عل يطوفان توانديحداقل م يول. نجات دهد يبه راحت رابتواند برده ها  ديشا بان،يو كمك غر قيتشو

م انجا ياقرار دارد كمك شيبرده فروش كه خودش هم به كارها كي كياز دست شر رهيكند و با خالص كردن جز جاديا

اماده انجامش  مالباشد، او كا ديشاهزاده برغش و كمك خلع سلطان مج تيهدف مستلزم حما نيبه ا دنيدهد، اگر رس

 .و دوست مرتد او از قدرت نفع خواهند برد يحاكم فعل ريياز تغ اريمردم بس يبخصوص كه كامال واضح بود كه توده. باشديم

به  خواهنديكه قصد ندارند به سلطان صدمه بزنند؟ نم يمطمئن هست ايآ ":ديكه تكانش داد، پرس. ديرس رويبه ذهن ه يفكر

 ".كننديم اديكارها ز نياز ا هايكه شرق يدانيآن ؟م هيشب يزياچيقتلش برسانند 

پدر  ديدارند گرچه سلطان سع يمتفاوت يمطمئن هستم كه آنها مادرها. يحداقل نابرادر اي. من نه، او برادرشان است يخدا "

در خواب  يآنها حت ":سرخ شد و با عجله ادامه داد يسيكر "....زهايو چ غههايو ص...كه و يدانيها بوده است حرم مآن يهمه

بازنشسته  يبا حقوق مكف ديبرغش سلطان شد مج يو وفت. نديخلعش نما خواهنديم قطف. ستنديهم به فكر صدمه زدن به او ن

خود ساخته منتقل  يبرا ديجد يخرج كرده و قصر ياديه در آن پول زبه نام دارالسالم ك قايدر آفر ييو به جا. شوديم

 ".شوديم

 يب يگريد يهر حاكم شرق ايمسقط و عمان،  خياز تار شيچون او هم مثل دختر عمو رفتيحرف را پذ نيا يبسادگ رويه

و اعمال بدتر از آن  يادر كشبا بر خشانيصفحات كتاب تار نكهيبر ا يفراست مبن تانيلحظه اظهارات كاپ نيو در ا. اطالع بود
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آن نكرد  زشيدر پذ يشك چيو ه. Ĥمديم يدر نظرش كامال منطق يسيكر يحرفها. لكهدار شده را كال فراموش كرده است

شدن را  تياستحقاق حما نيبنابرا. كردنديعموم مردم كار م يخواه ريعدالت و خ يآشكارا بود كه خواهران سلطان برا

 .كه برغش استحقاق حاكم شدن را داشته باشد شديمئن ممط ديداشتند، پس تنها با

 سيآننا هول روياما ه. كرديم يمسائل شخص يرا فدا ياسيبود در آن روز بخصوص مسائل س يگريهر زن جوان د اگر

و  باي،ز يوحش يرهيو بزرگ جز بيعج يعرب يآن خانه دانست،يم يتيداشت و خود را حامل مامور يمحكمتر يرهيخم

نظام  هيبر عل يطوفان جاديا يبا دور نما سهيهم در مقا تونيقابل بخشش كل ريغ يالعادهاش از مرگ و حرفها ترسناك فوق

احساس  روياكنون ه. انجام دادن وجود دارد يبرا يدر زنگبار كار دانستميم شهيهم.از جال افتادند  يتنفر آور برده دار

 ديشن ادر ر يبود كه صدا يسيكر نيو ا. را فراموش كرده بود تونياو كامال موضوع كل. كرديو كامل بودن م يشكرگذار

دختر  كيبه اتاق خواب  ياز فكر ورود مرد يكل. تو يايب يتوانينه، البته كه نم ":كرديداشت اعتراض م يسيكر. وجواب داد

 .حرم بود، شوكه شده بود كي هيشب يكه در نظرش از جهات

آمده  كنميفكر م نديتو را بب خواهدياست م تونيكل ":ست و زمزمه كرد كهمحكم در راب. خب به او خواهم گفت اريبس "

 ".معذرت بخواهد

 ".نييپا ميايم گريد يقهيبه او بگو پنج دق "

آماده  يقابل قبول يرا به شكل اشيفرصت داد كه معذرت خواه تونيبه كل ريتاخ نياما ا ديطول كش قهيدق ستيدر واقع ب يول

 خواستهيم اشيمانيكه به خاطر نشان دادن پش. جمله تمام نكرده بود نيرا با ا شياگر حرفها ذشتگيم يبخوب زيكند و همه چ

 .فراست در شهر فرستاده شده برود تانيكاپ يبه خانه ،يعرب كنسولگر ياعضا زا يكيكه توسط  اشيتشكر نا پدر اميبا پ

فكر كردم حداقل . هرا متمدنانه با تو رفتار كرده استچون ظا يبود ول لميكه بر خالف م ميبه تو بگو ديبا ":رك گفت تونيكل

 ".انجام دهم تيبرا توانستمياست كه م يكار

 يپس با نگران. آورد ادشيبه . بود دهيفراست شن تانياز خود كاپ شينه چندان وقت ب رويرا كه نه ه ييكلمات، حرفها نيا

را ابراز كنند؟ با  مانيسپاسگذار.... ميسپاسگذار زانيمخودش شخصا برود كه  خواهديمطمئنا با عمو تات خودش م ":ديپرس

 ". . . .  نامه كيفقط  ونميدر نظر گرفتن آنچه به او مد



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٦

كه  دانيم. يفهميما را نم تيهنوز مشكالت و موقع كنميفكر م يول رويهستم ه متاسفيشفاه اميپ كي ". :كرد حيتصح تونيكل

فراموش  ديخودمان را هم نبا يرسم تيبلكه مو قع ميبه فكر تو باش ديا بانا سپاس هستم امانه تهن ايسنگدل  يكنيم اليخ

با  يروز ديبرسد كه شا يقانون شكن دستش به مدرك يكه مرد مياجازه ده ميتوانينم يادبانه به نظر برسد ول يب ديشا ميكن

 ".كنئ يكرده و مار ا مجبور به كار ييآن ادعا 

 ".ونميمن به او مد ،يبر من دارد كل ييادعا نياما او چن "

كامال  حاتشيموضوع را با توض نيا تيفولبرا تانيكاپ يستين ونيبه او مد زيچ چيتو ه ":، حرفش را قطع كرد  يبتند تونيكل

از برخورد با آن و غرق  نيبوده كه تور اكرا ياو از كنترل خارج شده بود و فقط شانس و الطافت اله يروشن كرده كه كشت

، حتما غرق  ينكرده بود ريگ راگويو يتو را حمل نكرده بود و به طنابها يوجكه اگر م يودت هم گفتخ. افتيشدن نجات 

 يبرا ينمالحظهايو اگر كمتر. نجاتت داده است نه فراست ريبوده و تقد ايبعالوه فراست مسئول افتادن تو به در يشديم

فكر نكنم  دادينجات م يفكر زجرجهت و  يب يعزادار ياو ما را از روزه Ĥوردياحساسات ما داشت فورا تو رت به زنگبار م

....... 

147 -143 

 .دانم يقابل بخشش م ريداده باشد من به نوبهه خودم ، رفتارسنگدالنه اش را غ رييتغ يخودش را بقدرذره ا يها برنامه

 لهياگر او تنها وس يام،اما حت دهي،باتو هم عق يكام يدانم وراستش را بخواه يبله ،خودم همه اش را م:گفت يباناراحت رويه

بعالوه .من است يكه اوناج ميرافراموش كن نيا ديدنبايايام بوده،هرچقدر هم از او بدمان ب يهم در نجات زندگ ريتقد

 .نامطبوع تر كند ميرا برا عتوانست اوضا ي،م يكه خودت گفت يهمانطور

تواست كه نسبت به او  يبزرگ تيرو،نهايداد نه ه يرا پس متاوانش  يكرده بود مطمئناٌ بسخت يكار نيچن يبرا ياگر تالش-

مطمئن هستم تمام تشكرات .استحقاقش را داشته باشد نكرده است نكهيا يبرا يچكاريه ،چونيكن يم ياحساس قدر دان

داند كه او تو  ينم يكه كس ياز خانواده ما به مالقاتش برود،مخصوصا وقت يساما اگر قرار باشد ك.يالزم را خودت قبالٌ كرده ا

 .دست بزند وآلوده نشود ريتواند به ق ينم يكس.خواهد شد جاديمسئله ا.را نجات داده است

از  يخالص.فكر كرده بود رويكه ه يصبح آن روز گفته بود ازلحظه ا تيرا گفته بود كه فراس يهمان مثل يبد بود كه كل يليخ
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 يعكس العمل خانواده اش را بدرست قايدق تانيكاپ نكهيا يبود ،ول نگذشته شيب ياست هنوز لحظات زهيمرد به نفع جز نيشر ا

به دست  يليدل ستيبا ياونم.كرد يم يعصبان شتريرا ب رويه.من به تو گفته بودم:ديتوانست بگو يحدس زده بود واكنون م

 نياما ا. از فراست بود ريددر گرو تشكر وسپاس وتق رويه يمتهم كند در آن لحظه آبرو ينزاكت يرا به ب رويآورد تا بتواند ه

 دهيهم عق تونيبعد وارد اتاق شدند،با كل قهيقهم كه پنج د شيحاضر به قبول آن نبود وعمو وزن عمو تونيبود كه كل ينكته ا

 .بودند

كنم تمام  يپست فطرت است و فكر نم اديش كيآن مرد فراست همانطور كه به تو گفته شد :به طور خالصه گفت شيعمو

 اميپ اي ميفرستادن سل ميبه تو بگو رو،ركيه.سلطان، مبارزه كنند يدر مقابل اثر مخربش بر رو ديبا نجايا يكنسول ها 

خواهم  ينم ،چونيكن يكه تو اصرار م يليدادم،تنها به همان دل امشانج يول.بود ليمشكل بر خالف تما يتشكر ،كار يشفاه

 .دينتهم نما يادب يآشغال برده فروش مرا به ب ديسف كي

را در خانه او  شانياز اقوامم هم پا كي چيه اي.خانه بگذارد نيرا به ا شياورا مالقات نخواهم كرد ونخواهم گذاشت كه پا اما

 به دستش بدهم يمدرك يتشكر كتب كيبا  نكهيبگذارند ونه ا

كار  چيل قرار دهد وتوهم هتو را مورد اخال يآن زور لهيبه وس ديكه شا ياو بوده ا يتو ده روزتمام،بدون همراه در كشت كه

 .دستور است كي نيا يبا او ندار يگريد

 ...عمو نات اما

 يرا فراموش كن زيغذا رفته وهمه چ زيحاال بهتر است به سر م روياست ه يكاف

 ازدهمي فصل

 بيامدند چون داستان عج يبه كنسول گر رويمالقات ه يبرا ياديزنگار را ترك كرد،افراد ز نيكه نوراكرا يروز از

 تيتسل ي،كارتها شيهفته پ كيزنگبار كه كمتر از  ميمق انييشده واروپا عاٌپخشيجوان از مرگ ،سر سيهول رويبازگشت ه

 نديبودندكه هرچه زودتر ،قهرمان ماجرا را مالقات نما ليكردندوما يم وا ميرا تقد كاتشانيفرستاده بودنداكنون با عجله تبر

نشان  يمحو شوند ،به كس بيبدترك يآن زخمها نكهير زاده همسرش را ،قبل از اوجه قصد نداشت براد چيبه ه ياما ان

 يلياست ودكتر ك نهنوز لرزا زيعز يرويگفت كه ه يپس به آنها م.مورد او از سنگ خارا هم محكم تر بود نيدر ا.دهد
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 يه به سرش آمد با او صحبتك يوحشتناك يدر مورد بال طيشرا چيتواند استراحت كند وتحت ه ينموده تا آنجا كه م هيتوص

 .شود يم يدر رونده بهبود رينشود،چون موجب تاخ

 يشوند ووقت يگرد راض يم ياريرا  راگويماجرا كه در آن ئافودبل نقش و فيبه همان شرح ضع ستيبا يكننده ها م مالقات

قرار گرفت  يمورد بازرسكنجكاو  يبانو نيدوج ميتوسط ن ا،يتانيبر يپزشك وابسطه به كنسولگر ،افسريليكه دكتر ك

 .ديفزايبه داستان ب ينكته ا چينتوانست ه

طبق  رويكردند ه يم ريتعب يرا به غلط به فروتن نيهم به همان اندازه سكوت كرده بود گرچه در مورد او ا مويالر ستوان

كار متخصص  نيا ابدي فيتخف شيبه همراه آن زخمها گرايگذراند تا توجهات د يوقتش را به بطالت م شيخواسته زن عمو

تا .كند دايشود پ دهيد نكهيبدون ا يفرار از كنسولگر يبرا يبود تا راه دهحداقل به او فرصت دا يروز انزوا بود ول نيچند

پس هنوز برادر .كرد كه موضوع تمام شده است  يفراست نزاكت را به جا آورد واگر كنسول فكر م يامور تانينسبت به كاپ

 يشدبه امر ونه يم مربوطاش  يشخص يكه به آبرو ياصال قصد نداشت در مورد مسئله ا رويه.بودزاده اش را نشناخته 

مهم را به انجام  نيشخصا ا ديقصد نداشتند از طرف او تشكر كنند؛پس با تونيكل ايپس اگر عمونات .توجه كند  گرانيد

زن }نشناسدش يتاكس{برود  رونيكاله به بكه خواست با نقاب و يظاهرا ساده بود اما وقت ميتصم نيا ياجرا..برساند

از  يچون برخ كايمشرق است نه آمر نجايبرود ا رونيتواند تنها به ب يامكان نداردونم هرگزومخالفت كرد دهيترس شيعمو

 نييشدند از طبقات پا يم دهيد ابانيكه در خ ييزنها يحت.افتديممكن است ب يتمدن هستندوهر اتفاق يكامال ب نجايمردم ا

 .پوشاندند يرا م شانيعه بودند كه آنها هم صورت هاجام

هم در  يارهخطراتيرفتن رفتن در زنگ رونيعمل ،تنها ب نيبودن ا يعاد ريكرد كه عالوه بر غ ديتاك يريبا سختگ لينافا عمو

آزاد نموده ودر را  ييرا امضا نموده كه براثر آن برده ها يعرب؛معاده ا يتول يتالشها لي،به دل يچون سلطان ماص.دارد يپ

آنها را پرداخت كنند و هم به آنها دست مزد بدهند شهر پراز  يهم مخارج زندگ نستندتوا يشهر رها شده اند وچون مردم نم

 .گذراندن يم يبا دزد يياشان را با گدا يبود كه زندگ يها كارهيخانمان وب يب ي اهايس

 يبرا يبشود راه ديوجود ندارد اما با يبرده دار يبرا يدفاع چيكنم ؛ه يدغژفاع نم يميقد ستميداشته باش كه از س توجه

توانند به  يپرحرف وخبر نم ياز آن آدمها يخورم كه چرا بعض يتاسف م يگاه افتيدادن به آن  انيپا يبرا انهيكمتر وحش
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 .شان،همه را به كجا كشانده است يعمل ريغخشك و يكه بشر دوست ننديوبب نديايب نجايا

را مجبور به  يميصاحبان قد ديكنم با يباشد،گرچه فكر م يم چيآغاز كار است ومطمئنابهتر از ه نيا يول:گفتمصرانه  رويه

 .كردند ياز آنها م ينگهدار

 به عنوان برده؟-

 .رينه البته كه نه به عنوان مستخدم حقوق بگ-

آنها  ننديب ينم يدر برده دار يبيع چيه ايبخش از دن نيمردم در ا:كرد گفت يم يچيرا ق يبرگ گاريكه ته س يدرحال عمونات

تواند آنها را وادار كند كه  يخود سلطان هم نم يحت ديبخواهد كه آنهارا متوقف نما ديبا يكنند كه چرا كس ياصال درك نم

 .كنند نيرا تام شانياز انها باشند وغذا يمجبور به نگهدار الرا آزاد كنند ودر همان ح شانيبردهها

 .كارها پول پرداخت كنند نيانجام ا يتوانند برا يكار بوده االنم هست ومردم م شانيم برااگر قبال ه يول-

برده را  ياديتعداد ز يتوانست زندگ يغذا ومحل خواب كارگر بود هركس م نيتنها موضوع تام يست،وقتين يسادگ نيا به

 يريزمان پ دودريكش يآنها كار طاقت فرسا موبه ندرت هم از  ديفزاياش هم ب ياجتماع تيرو بر موقع نيكند واز ا نيتام

وپنج  ستيكار پول بپردازد كشف نمود پنج جفت دست همان كار ب يمجبور شد در ازا يوقت يانداخت،ول يهمدورشان م

موضوع .ابندي ينم يكار هيشوند وبق ياستخدام م نشانيتريوقو نياكنون تنها وبهتر ليدل نيبه هم.دهد يبرده را انجام م

 ست،مخصوصاينهادر امان  ابانيكس در خ چيه گريشود ود يم ليتبد يشكل اساس كيكم كم به  كاريآزاد شده ب يبردها

 .!ها قدم بزند ابانيپوست كه هوس كرده در خ دي،سف بايزن ز كي

 يريادگيبه  اري،كه بس يوسواحل يبود وتازه تنها مشكل هم نبود چون زبان عرب دهينرس رويبود كه به فكر ه يمسئله ا نيا

وبعد  زدنديم يدادند وبعد لبخند ينامفهوم بود آنها مودبانه به او گوش م شياش مغرور بود ،در مغابل خدمتكاران عمو

كه كامال برعكس بوده  افتيدانست وبعد در يحرفش م دنيبه حساب فهم راآن  رويه ليدادند كه اوا يسرشان راتكان م

با زبان  يتفاوت دارد درست به همان اندازه كه فرانسه خانم پشبور يبا زبان اصلكه بلد است كامال  يزبان ديفهم يبزود.است

فراست  تانيراه منزل كاپ نستتوا يوشناختن شهر،نم يمحل ياز زبان ها يكيدانست  فوني.تفاوت داشت ليژول دوب ويمونس

 يسيكه نه تنها انگل.و گماشته استا يبرا دهيبنام فر يشخص يمستخدم شيحل شد زن عمو يمسئله به زود نيا يول ابديرا ب
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 .شناخت يبلد بود بلكه شهر را همچون كف دست خود م

 يخدمه وبراگو اشغال شده توسط همه اهال شتريوب تانيكه توسط كاپ يداد كه خانه ا ناني،اطم رويدر جواب سئوال ه دهيفر

ها قرار گرفته است  ياز كنسولگر ليچهارم ما كيمعادل  يآراستر در خومه شهر با فاصله ا يشناخته شده است ودر منطقه ا

آن كنده  يرو ييها نيوجود داردكه دولف يا بهيسردرش كت يرو رايز استها  نيمردم معروف به محل خانه دولف نيوب

 يميگورستان قد كي اطيشده است وچون شرق به ح يكار

 .محال است كه اشتباه گرفته شود باشديربش مو همسران ع يساالر پرتقال ايدر يو پر درخت است كه مقبره خانوادگ مشجر

است چون گرچه  نيبخش باشد عمال ثابت شد كه مشكلتر نيراحت تر ستيبايبه آنجا بود كه گرچه م دنيمساله رس تنها

اجازه  يعصر را باب كرده بودند مطمئنا زن عمو اس يشهر هنگام خنك دانيدر م يسوار ايرگار گردشها  ميمق انيياروپا

در باغ  توانستيملحق شود او تنها م يصورتش به چان گردش يازخمه افتنيكه برادرزاده اش تا زمان بهبود ن دادينم

 .افتي يزندان يواقع يخسته كننده شده بود و هرو خود را به معنا اريبس شيقدم بزند كه برا يكنسولگر

 يسبك فرانسو يه درها و پنجره هاتراس سنگفرش شده ك كيبود  هيخنك و پر سا يگرچه چندان بزرگ نبود ول باغ

به باغ وارد  يپلكان كوتاه قيشده بود و از طر نيرنگارنگ مز يسفال يبا گلدانها شدنديطبقه همكف به آن باز م ياتاقها

پر از  يبه استخر كوچك تيساخته شده بود كه در دو طرفش گل كاشته و در نها يكيبار يكه در آن جاده ها شديم

باغ درختان پرتقال  يدر انتها.هوا را پر كرده و باغ پر از درختان نخل و پر بود اسمنيعطر .شديم ينتهم لوفرين يگلبرگها

كه  كردنديرا پنهان م ردا لهيدر كوچك م كيو  يمملو از گلدانها و ابپاش و لوازم باغبان يبا تازها يكاهگل يخانه تابستان كي

 .گرفتير متنها توسط باغبان و نگهبان شب مورد استفاده قرا

 لينارگ اديفر لياز قب ييصداها شديم دهيزنگار شن يكه از آنطرفش سر و صدا و غوغا كرديبلند باغ را احاطه م يواريد

 يكننده ها دعوا ناسزا خنده صدا بتيغ يبچه ها وراج يباز يحماالن صدا يو اب غژ غژ گار وهيفروش و فروشندگان م

درختان سبز كه  هيگل بود و سا يتنها بو واريد يدر آنسو يول ردس سگان ولگتواحش سنتور و طلب عر عر االغها و پار

 .خروشان باشد يباغ كوچك در كنار رودخانه ا نيا نكهيمثل ا.كامال آرامش دهنده بود

 يابانهايد رخ كهيو در حال كرديم نشياكنون خشمگ يآمد ول يمناسب و دلچسب م رويبنظر ه طيمح نيا يگريهر زمان د در
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 يبا كنده كار يميدر كنار قبرستان قد يكاش اكنون در شهر بود و بدنبال خانه ا يكه ا كرديآرزو م زديقدم م يبه آرامباغ 

زجر آور شده بود چون تا  شيبرا تيموقع نيعادت نكرده بود كه عاطل و باطل بگردد و كم كم ا گشتيبر سردرش م نيدلف

در رنگار مبارزه كند و  يآزادنه با برده دار توانستيتاجران برده بود نم نيرآبروت ياز ب يكيبه  يسپاسگزار ونيكه مد يزمان

تا او  داديآمد انجام م يعهده اش بر م ازهر كار كه  يديترد چيبدون ه پرداختيخود را م نيو د شديانجام م نكاريكه ا يوقت

 يراه ديآمد با ياحساس خوشش نم نياصال از ابود كه دستانش بسته باشد و  نيكند اما تا آن زمان مثل ا رونيب رهيرا از جز

 .شود از خانه خارج گردد دهيد نكهيخانواده اش و بدون ا يتا بدون همراه بوديم

 .شد دايمشكل پ نيا يبرا يروز ناگهان راه حل نيروز بعد در كسل كننده تر سه

ه ظاهرا در رنگبار عادت شده بود و بنظر ك يكار.گشتيبرم مروزيبا خواب ن شديظهر و عصر هوا خنكتر م نيب يطوالن فاصله

در .بگذارنند يبه تنبل نطورياز روز را ا يبخش اعظم تواننديپوستان م ديبفهمد چگونه سف توانستياتالف وقت بود و نم رويه

 يشد كه چندان بلندتر از صدا ليخواب آور تبد يو صداها به زمزمه ا يشلوغ حآن بعدازظهر هم طبق معمول با گذشت صب

حس  گريد كباريكالغها و سگان ولگرد هم ظاهرا به خواب رفته بودند و  يحت.نبود خورديكه در دوردست به ساحل م يمواجا

كه قرار داشت وضعش چندان  يتيموقع نيكل ماجرا مسخره بود و در ا.داديرا عذاب م رويه ينيباطل بودن چون وزنه سنگ

 .داشتند و تنها مجاز به خروج از خانه با پوشش و نقاب بودند نبود يمحصور يكه در حمرها زندگ يبهتر از آن زنان عرب

آمد و زنگ  نيياز تختش پا د؟بالفاصلهيچرا قبال به فكرم نرس!البته كه خودش است!فكر كرد خودش است رويه ناگهان

ك بالقوه در چند مال كيبه مالقات  پتونيآنروز عصر عمو نات و كل.به صدا در آورد دوياحضار فر يرا برا يكوچك برنج

گرفته شده بود كه زن  ميتصم ديبه آنجا رس شديراحت تر م ايدر قيرو چون از ط رفتنديم رهيجز يشهر در ساحل شرق يليما

 كساعتيمالقاتشان با او كه احتماال حدود  نيدر ح يكنند ول يهمراه ييايسفر در نيهم آنها را در ا يسيو كر رويه يعمو ان

 يول.موجب تاسف بود شو از دشت دادن شدياز خانه م رويخروج ه نياول نيبمانند ا يها د ركشتخانم ديطول خواهد كش

است  حيمهمتر از تفر فهيفكر كه انجام وظ نيبا ا رويه.آورد كه با ارزشتر از آن بود كه از دست برود يبه وجود م يتيموقع

كند سردرد را بهانه كرد و اصرار نمود كه برنامه  داريبآمد كه او را از خواب بعدازظهر  يسيكر يداد و وقت يخودش را تسل

مراقب او خواهد بود پس  دويدهند و بهتر است آنها رفته و بگذارند او استراحت كند چون فر رييبخاطر او تغ ديسفرشان نبا
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ناراحت  شتريو را بو در واقع اگر برنامه گردششان را بخاط راو بهم بزند فقط ا ستيبه ماندن زنعمو و دختر عموش ن يازين

 .كرده اند

 يد رخانه تابستان رويبعد از رفتن آنها ه قهيده دق.كارها ساده بود هيباعث شد كه آنها تركش كنند و بق يحرف آخر نيهم

رنگ و بدون مدل و ساده كه از سر تا  اهيس يزنان عرب بود لباس رونيكه لباس ب كرديچادر سر م دويداشت به كمك فر

 .چشمها داشت يبرا كيروزنه بار كيو تنها  دپوشانيرام شيپا

فراست  تانيكاپ يجلو توانستينم يبدون لباس كامل و رسم يگرمش شد ول اريبس ديلباس خودش پوش يآن را رو يوقت

 يهرگز كس سيآنا هول رويو ه كرديگرما را تحمل م ديبا وقار باشد پس با اريمالقات بس نيدر ا خواستيچون م.ظاهر شود

بود كه  يقيتنها طر نيبر سر راهش شوند پس اگر ا يمانع يجزئ لينگذارد مسا ايكند و  هيشكسته گر يبر سر سبونبود كه 

 .شديانجام م قيطر نيبهم اديپس ب كردهيو ثابت كند كه اشتباه م ديفراست ابالغ نما تانيتشكراتش را به كاپ توانشتيم

آورده بود را به  شيبرا دهيپنجه اش منگوله داشت و فر يه كه روپاشن يب ييجفت دمپا كيرا در آورد تا  شيكفشها رويه

در بلند  يلوال يصدا كرديدر را باز م دهيفر كهيشده به سمت در باغ رفتند در حال ختهير يچمنها و برگها يپا كند بعد از رو

بد بو در را  كيكوچه بار كي كه دو زن در گرد و خاك داغ نديبب ايدر آن اطراف نبود كه آن را بشنود و و  چكسيه يشد ول

 .پشت سرشان با دقت بستند

مدام و با  دهيفر كرديم داديبد شهر ب يگرما و بو رونيتازه اب داده شده بود اما در ب نيباغ پر از عطر گل و خنك از زم يهوا

در كوچه نبود  يكس ديكشيسگ ولگرد الغر كه اشغالها را بو م كياما بجز  كرديبرگشته و پشت سرشان را نگاه م ينگران

 يشك روياگر ه دنديپنبه دوزها كه نسبتا هم شلوغ بود رس ابانيبعد به خ ارديآنها با سرعت به راهشان ادامه دادند تا پنجار 

به سمت آنها برنگشت و اشكار بود كه  يسر چياساس بودنش ثابت شد چون ه يلباس داشت فورا ب رييتغ ريهم به عدم تاث

 چيو پشت سرش را بنگرد چون ه رگشتهوسوسه نشد كه ب چوجهيبه ه رويهستند ه يعاد ير منظره ادر رنگا دهيزنان پوش

راهش را  كهيدر حال ديديرا پر كرده بودند نم ابانهايكه خ يرنگارنگ تيدر جمع ايوبدبو  كيبار يابانهايخ نيدر ا يمنظره جالب

 .تنها احساسش تنفر و خشم بود كرديودند باز مكه با هم مشغول صحبت ب يتياشغالها و كثافتها و جمع انياز م

وجود داشته  يفاضالب مناسب نكهيآنهم بدون ا.زنديبر ابانهايرا د رخ شانيبود كه مردم اجازه داشتند زباله ها يزيابرور باعث
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 يمردم ب نيگر اا يحت داننديمطمئنا آنها كه م.دادندياجازه را م نيبودند كه ا يدر چه فكر انيياروپا!مگس  نهمهيباشد و ا

خانه  نياز ا يميكه ن كننديچرا به دولت سلطان فشار وارد نم شوديم يدميو اپ يماريبه ب منجركثافت  نهمهيتمدن ندانند كه ا

مورد با عمو  نيدر ا ديآنهاست با فهيوظ نيد؟ايو خم را گشاد نما چيو پرپ كيبار يابانهايخ نيبدنما را خراب كند و ا يها

 يها يو احساسات يافسانه ا سندگانيداشت؟فقط نو جودد رمورد كثافت و جهل و ييايرو يزيچه چ!قعا كهوا!نات صحبت كند

مطمئنا  يبنامند ول ريتصو انيو شا ييايرا رو يعبر بهداشت يدرختان نخل و شهرها تواننديم يسيمثل كر ييفكر كوچولو يب

كه  ييبجا نكهياز ا شتريب رويه!باشد فيضع يياياز حس بو از دو چشم كور و ديكند با فيتوص نگونهيهر كس كه رنگار را ا

باالخره مغازه ها را پشت سر گذاشتند و به  گذاشتيرا م شيبود كه قدمها يتوجه داشته باشد حواسش معطوف به محل روديم

اخته شده س كيبار ابانيچهار طبقه و برج مانند در دو طرف خ ايعرب سه  يكه خانه ها ييجا دنديبهش ارامتر شهر رس

 يسر عابران دستها يخم شده و از باال شانياز پنجره ها توانستنديصاحبان خانه ها م هكم بود ك يمنازل بقدر نيفاصله ب.بود

 .رنديرا بگ گريهمد

 شدنديروز بسته بودند كم كم باز م يكه در ط يچوب يهنوز هوا گرم بود و كر كره ها يدر حال غروب بود ول بايتقر ديخورش

 ديرسيامواج به گوش م يهمراه با صدا ليدرخت نارگ يخش خش برگها يبا وزش باد صدا.رنديعصر را بگ يخنك نيتا اول

 .كرديرا حس م ايرطوبت در روياكنون جاده گشادتر شده بود و ه

ا پوشانده ر يآهن ينرده ا چكيپ كيو  ديسف اسي كي ابانيخ يدر انتها.منازل را پر كرده بودند نيفاصله ب اهانيگ نجايا در

شده بود در  يكنده كار يپرتقال ينقش اسلحه ا شيكه رو يخرد شده ا يسنگ يستونها نيزنگ زده ب يدر آهن كي.بودند

هرز سر بر  يعلفها انياز م يميسنگ قبر قد نيدو ج مين چكهايو پ واريه ديگوشه ساختمان قرار داشت و پشت سر آن در سا

رنگ چهار طبقه  يصورت يميخانه قد كيآنها د رمقابل .بود نيگفته بود هم دهيكه فر يقبرستان كوچك.آورده بودند

 نيرا بد شانيها  انهخ يبود كه اعراب درها ميقد يزمانها يادگاريشده بود كه  دهيكوب يبرنز يخهايدر م يرو.ستادنديا

در قرار گرفته بود در باز بود و  يباال يدر حال باز ينهايبا نقش دلف يا بهيكت داشتنديمحفوظ م يجنگل يلهاياز حمله ف قيطر

صحبت  گريكديلم داده و با  يكه سالنه كنار يو مردان شديم دهيد دنديرقصيكه فواره ها در آن م يبزرگ با حوض ياطيح

 .كردنديم
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ه شده بود بهمراه لنگها و عمام يگلدوز شيرو ييبايكه به ز يديبلند و سف يدر رداها راگوراياز خدمه و يچدن يبسخت رويه

هر طبقه راه  وانيو به ا رونيساختمان رو به ب يمتوجه شد كه خانه چهار طبقه و پله ها رويبه باال ه يشناخت با نگاه زيتم يها

خانه  نيخانواده آنها هم د را ياعضا تانياز افراد ممتاز خدمه كاپ ريكه غ كرديثابت م نيلزنان و نواختن ماندو يصدا.دارد

نگاهشان  يو با كنجكاو ديو چاق به سمت آنها دو اهيزن كوتاه قامت س كي ريدربان پ يب نداد رجوا.كننديم يبزرگ زندگ

را در  نهايكه بتوانم ا يو اتاق شوديم دايپ نهيكه آ ييجا ايچه آمده ام و از او بپرس آ يبه او بگو برا:گفت دهيبه فر رويكرد ه

 م؟يآوردم و خودم را مرتب نما

گذرگاه طاقدار به  كياشاره كرد و از  ديرسيم يبلند وانيكه به ا ييسمت باال بطرف پله ها زد و به يلبخند گرم اهيس زن

 يحكاك يبرنج ديجفت صندوق با ف كي.شان كرد ييشده كوچك راهنما يمنبت كار يزهايو م يرانيا يپر از فرشها ياتاق

كه  بايدرخشان و ز يبزرگ در قاب يقد نهيا كيپرتقال در اتاق قرار داشتند و  يپر از شكوفه ها يسفال يشده و كوزه ها

و رطوبت موسم باران زنگ زده بود  يمتماد يدر اثر حرارت تابستانها نهيگرچه آ.را گرفته بود  واريد كي يتمام فضا بايتقر

كوتاه با  يرو ادهيپ كينشان دهد كه  رويهنوز آنقدر واضح بود كه به ه كرديكه منعكس م يا رهيشكل ت يلكه داشت ول

 .اش را بهتر نكرده است يعنوان شكل ظاهر چيچادر به ه

چروك شده بود بلكه بخاطر رطوبت  يبود و لباسش نه تنها به طرز وحشتناك دهياش چسب يشانيعرق كرده اش به پ يموها

 دياله باسالن ب كيچكمه در  دنيمنگوله دار به همان اندازه نامناسب بودند كه پوش يها ييبود و ان دمپا دهيبه پشتش چسب

نداشت و او فقط  يا دهياما افسوس خوردن فا اورديهمراه خود ب اشانه ر كيخودش و  يكه كفشها ديرسيبه فكرش م

 دهيو ژول شانياز ظاهر پر ريغ يهرگز او را به شكل تانيو چون كاپ شديكه بود روبرو م يفراست همانطور تانيبا كاپ ستيبايم

 .افتيو نما يدر ظاهر فعل يبود پس اشكال دهيند

 

برگشت و زن  وانيبه ا.گفت كه منتظرش بماند بهيداد و به غر ياش را تكان دهياش را پاك نمود و لباس چروك يشانيپ عرق

شد با سقف بلند كه پنجره  يوارد اتاق تايو نها گريد وانيا كيدنبال كرد ، بعد تا  يگريچاق و قد كوتاه را تا پلكان د اهيس

 .شد يباز م ايرنخل ها و د يبه رو شيها
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با تاج زرد  ديسف يكاسكو كيداشت ،  يشميابر ي هيبا رو ييو كوسنها شتريب يوانهايا يبود ، ول ياتاق مثل اتاق قبل مبلمان

 يشميبا شلوار ابر ياراد سبز كيرنگ ملبس به نوب ييو پوست طال هيبا چشمان س يزن.اتاق قرار داشت يدر گوشه  زين

چهار ساله با  ايسه  يدختر بچه ا نينقره در اتاق نشسته بود ، همچن ورآالتيبه ز نيار مزبلوز زرنگ كيرنگ و  يسوسن

 يحتما خانواده  نيشده است و ا ييبه بخش زبان راهنما يمتوجه شد كه اشتباه رويه.كرديم يمشابه در آنجا باز يلباس

 دهيذهن فر يحت اياه يس يآن مستخدمه آشكارا هرگز به ذهن .است يكشت يخدمه  ياز اعضا گريد يكي ايرئلوب  يحاج

هم آشكارا مثل خودش  شيزن روبرو.برسد يهمراه به حضور مرد يبدون نقاب و ب خواستهيكرد كه او احتماال م يخطور نم

به او  ياش با عالقمند رهياش دست برداشت و با چشمان گشاد و خ يرانيا يبچه گربه  بيدختر بچه از تعق.دستپاچه بود

 .نگاه كرد

 »اشتباه شده باشد ، خانم رئلوب ، مگرنه؟ كنميفكر م«:گفت يسيبه انگل نانيبا عدم اطم رويه

 يحاج يعنيكرد  اليخ رويگفت كه ه يزيبرگشت كه او هم با شدت سرش را تكان داد و چ اهيس يبه سمت مستخدمه  او

 »د؟يبا من حرف بزن...  ديخواه يم... شما«:من و من كنان گفت يسيبه انگل ديزن جلو امد و با ترد نجايدر ا.است رونيب

 ييدست و پا ياحساس ب روياش ، ه يبار در زندگ نياول يصورتش برا تيصاف و مردد بود و درست به همان جذاب شيصدا

شده  يسلطان نقاش كي ياز سوگل يكوچك و نرم بود و چقدر خوش تراش ، مثل اثر استادانه ا اري، بس بايموجود ز.كرديم

 .عاج يرو

 .متأسفم... مستخدمه اشتباه متوجه شده كنمياما فكر م نميفراست را بب تانيخواستم كاپ يدر واقع م... بله-

 البد؟... ديشو ي، شما منتظر م ديآ ياو زود م ستين يتأسف-

آن  يونازبالش قرار داشت اشاره كرد و مهمان ناخوانده اش را دعوت نمود كه ر شيكه رو وانيا كيبا شكوه تمام به  او

 يخوراك يها يني، با س گريداد كه او با سرعت رفت و بالفاصله با دو زن د اهيبه زن س ي، بعد برگشت و دستور كوتاه نديبنش

قرار داشتند به اتاق  ييطال يها هيكه در پا نيكار چ يكوچك صدف يها جانو قهوه در فن يشربت سرب يوانهايشامل ل

 .برگشت

و پر از تفاله بود  نيريش ياديچون قهوه ز داشتيآرزو نمود كه كاش شربت را بر م دنشيچشبا  يقهوه را برداشت ول رويه
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 دواريناآشنا بود ، پس با انچه ام شيها هم به همان اندازه برا ينيريشكل ش.كرديكه فرو دادنش را بدون خفه شدن مشكل م

 يها را رو ينيس يبراجت زبانشيگرفته شده گاز زد ، م بادام پوست كيمحتاطانه به .دباشد آن را رد نمو يبود لبخند مودبانه ا

 نكهيا يبرا رويپشت سرشان افتاد ه يپرده  يوقت.مختلف جا داد و مستخدمانش را با حركت دست مرخص نمود يزهايم

 ».ديكن يصحبت م يسيخوب انگل يليشما خ«:زده باشد گفت يحرف

 ».نه من كندي، نه ، عامره خوب صحبت م نه«:گفت كرديرد م كهيدر حال بايز يو با ژست ديخند زن

 عامره؟-

 .هستم» زهره«دخترم ، من -

 »ماما«:گفت كرديآورد و اشاره م يانگشتش را از دهانش در م كهيمحكم در حال بچه

انجام داد اصال به نظر دختر همچون  يبچه جلو آمد و تواضع كوچك دينفهم رويگفت كه ه يبه عرب يزيزد و چ يلبخند زن

بودند تا  يقهوه ا شتريمجعدش ب يبود و چشمان و موها رويپوست ه يآمد چون پوست صورتش رنگش به روشن ينم يمادر

شك كرد كه سوالش را اشتباه  رويلحظه ه كي يباشد و برا يياروپا يتوانست بچه ا يلباس قشنگ م كيدر  يحت.اهيسس

و  ريپ يباتر چند زنه بود اما مطمئنا امكان نداشت بات يبات رئلوب نبود بلكه متعلق به يحاج يخانواده  نيباشند ، ا دهيفهم

داشته كه  يفرزندان سلطانبود  دهياورد كه شن اديبه  رويه... وگرچه عربهاا...  يزن جوان و دوست داشتن نيبا چن ديموسف

 .امده بودند ايبه دن شيسالها بعد از نوه ها

 ».يباهوش باش يليخ ديصحبت عامره؟با يسيخب پس تو انگل«:پاسخ داد و گفت ياحترام بچه را با وقار مناسب او

 »ه؟يبله ، اسم شما چ«:كرد قيمغرورانه تصد بچه

 .سيهول روي، ه رويه-

 .ستين ياسم عاد-

 .است يونانياسم  كياسم من است ، -

 ؟يهست يوناني-

 .هستم ييكاينه ، آمر-
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 ه؟يچ ييكايامر-

 كايآمر«:ديعامره دوباره پرس.به او نشان داده نشد يتوجه يدن منع نمود ولصحبت كر نگونهيكودك را از ا يبه آرام زهره

 »كجاست؟

 .قرار دارد ايدن ياست كه در آن سو يكشور بزرگ-

 چقدر آنطرف؟-

 .ايآنطرف دن ليها ، چند صد ما ليو ما لهايخب ، ما-

 .يباش دهيرو د ييايدر يها يكوسه ها و نهنگ و پر ديبا د؟پسياومد يشما با كشت-

 !يا دهينه ، خودت تا به حال د ييايدر يكوسه و نگهن بله اما پر-

 هيگفت كه فقط  يعمو بات يول دميبار د هي«:آرام و محرمانه گفت يشد و با صدا كترينزد رويسرش را تكان داد و به ه بچه

 ».هيماه

 ».دارند ييايدر يها ياست كه همه با پر يمشكل نيا«:كرد قيموقرانه تصد رويه

 ».دوستت دارم«:نگاه كرد و بعد ناگهان گفت رويه يجلو آمد و با دقت و صداق به چهره  گريقدم د كي هعامر

 نكهيگفته محظوظ شده است مثل ا نيرا سرخ كرد و با تعجب متوجه شد كه از ا رويه يناگهان گونه ها ريتزو يب يگفته  نيا

 نيهرگز قبال چن يعادت نداشت ول ديو تمج فيبه تعر نكهياكرده باشد نه  افتيدر يمنتظره و دوست داشتن ريغ يا هيهد

همساالنش  نيكامال زنانه كه ب ينداشت و هرگز نتوانسته بود با آنها به روش كاربود تا به حال با كودكان سرو  دهينشن يزيچ

 كرديفكر م».رده بودجمله كوتاه خلع سالح ك كيكوچك در لباس قشنگش او را با يبچه  نيمعمول بود رفتار كند و اكنون ا

 ».متشكرم من هم دوستت دارم«:زد و گفت يگرم شده ست او كه قرمز شده بود لبخند يچاپلوس نياز ا يبه طرز احمقانه ا

 ».كوتاه و مسخره است تيچرا موها«:گرفت و گفت نانيجلو اورد و عالقمند كوچكش آن را با اطم ديرا با ترد دستش

 ».نمشيبود كه ناچار شدم بچ دهيبه هم چسب نقدريچون ا«:و گفت ديفقط خند رويه يول»!عامره«:گفت يبنرم مادرش

 بود؟ دهيبه هم چسب يچطور-

 .است يخب داستانش طوالن-
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 كهيدر حال رويشد و پرده ها كنار زده شد و ه دهيشن وانيدر ا يعيسر يقدمها يبود كه ناگفته ماند چون صدا يداستان يول

سلباس ساحل .روبرو شده است بهيغر كيكرد كه با  اليخ يلحظه ا يت برگشت و براهنوز دست بچه را در دست داش

فرق داشت دوسخت و مدل  ديپوش يم راگويكه در و يلكه دار سفراست درست مثل لباس خدمه اش كامال با لبا تانيكاپ

بود  دهيپوش يرنگ رهيشاد و تكت گ شيقرمز رنگ كه رو يبلند و گشاد بود با كمربند ديلباس سف كياروپا هم نبود ، بلكه 

از  كيهر  يتوانست برادر خون ينبود م دهيكه پوش شيصرف نظر از موها.شده بود يو نقره دوز يدوز يكه استادانه زر

در  يحت يشرق يبا آن آراستگ يهماهنگ يگذشته بود و برا ابانياز كنارشان در خ رويباشد كه ه يخوش لباس تر يعربها

 .يياروپا كيرال است تا  كي شتريشد گفت كه ب يبلوندش و رنگ چشمانش م يده آفتاب خور يمورد موها

 يرسم يليكرد و خ يميشاد داد ، تعظ ينگاه آشنا كيفراست به  تانيرا در صورت كاپ شيجا يلحظه ا يبرا تعجب

 ».سيخانم هول يمنتظره ا ريچه افتخار غ«:گفت

به او ندهد ، در عوض  يمقاومت كرد كه جواب تند روينبود و ه طورنيصورتش ا ياز زخم زبان نداشت ول ياثر چيه شيصدا

 ميتمام آنچه برا يزده باشم آقا ، تا تشكرات عمو و زن عمو و خودم را برا يفقط خواستم سر«:گفت يبا همان لحن رسم

 ».ميشما هست ونيمد اريما بس.كنم ابالغدر نجاتم و سالمت رساندنم به زنگبار  ديكرده ا

كرد  ميتعظ تيميرا ورانداز كرد بعد دوباره با صم رويه تيتمام با جد قهيدق ميراست همانجا دم در ماند و به مدت نف تانيكاپ

 ويما يآقا ايهم با شما امده اند؟ تانيزن عمو ايعمو  اي، آ سيافتخار بود خانم هول كي«:حالت خنده به چشمانش بازگشته بود

 ».ديا مدهايكردند؟مطمئناً تنها ن يشما را همراه

 ياز مستخدمان خانه مرا همراه يكي.نه«:گفت.متوجه شد كه سرخ شده است اما تالش كرد كه آرام بماند تيبا عصبان رويه

توانستند  يداشتند كه نم يمالقات رسم كيهم  ويما يو اقا ميبعد از ظهر گرفتار بود و عمو ميكرد ، چون متاسفانه زن عمو

تشكراتمان را ... تا تشكراتم ، ام ندازميب ريمالقات را به تاخ نيخواستم ا يچون من نم يموكولش كنند ول يگريبه وقت د

 ».من تعجب كرد چون گفته بودم كه خواهم آمد دنياز د دي، نبا مي، نتوانستم صبر نما ميابالغ كن

 دي، با ديآسوده ام كرد سيهولكه خانم  ميبگو دي، نه تعجب نكردم ، و بگذار ديبله ، گفته بود«:زد يشخنديفراست ن تانيكاپ

كدام از قصد شما در  چيه ويما يو آقا تانياگر بفهمم كه عمو و زن عمو كنميتعجب م يراستگو حساب كنم ول ياديشما را ز
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 ».اطالع داشته باشند ديكجا هست كنوناصال ا نكهيبا ا نجايمورد آمدن به ا

 »...انها... آنها ... آنها  يشما هستم ول ونيدانند كه مد يم ميعمو و زن عمو«:گفت يبه سرد رويه

را كه اكنون كه شما  نيا نطوريهم! فهمم يكامالً م ديايبعد از ظهر ب نيشما در ا يهمراه يبرا يمتأسفانه نتوانستند فرصت-

القاتتان از و م ستيبوستون ن نجايا.ديتلف كن يوقتتان را در بازگشت به كنسولگر كنميفكر نم ديرا انجام داده ا تتانيمامور

 نجايشما را به ا نكهيرا قبل از ا نيفكر ا يبا.كند ينم يكه مطمئن هستم خانواده تان را راض دخواهد افزو ييرهايبه تفس نجايا

 .گردند يم ديفرستاند تا تشكراتتان را ابالغ كن يم

 كياز  شيكه پس از گذراندن ب ديدرك كن ديبا ياوه ، ول«:كرد و گفت يشدستيبرد پ يرا باال م شيابروها كهيدر حال رويه

 ».توانم انجام دهم يكه بخواهم م يهر كار نينمانده كه از دست برود ، بنابرا يباق ييآبرو گريشما د تيهفته در مع

 ييصرف نظر از ذكر تمام تالشها - يتا راحت باش ميكه كرد ييبعد از تمام مراقبتها.بدجنس يا«:سپاسگزارانه گفت تانيكاپ

 ».ا اخالقت فاسد نشودت ميكه كرد

 ديخودتان بود تيمراقب امن شتريب كنمينه فكر م نميخالفتان را بب ياست كه مبادا كارها نميمنظورتان قفل كردن در كاب اگر«

چه «:گفت ينطوريداد و هم ياش را تكان دهيبلند شد ، هنوز دست بچه را در دست داشت لباس چروك رويه».تا اخالق من

 »د؟يكرد يحمل م گورايدر و يمحموله ا

 س؟يخانم هول ديهمچنان فضول-

 .فراست تانيجالب است كاپ ميهمچنان برا-

، او  كرديما ولمان نم ييايدر يروينبود وگرنه دوست جوان ن يقانون ريآشكارا جنس غ«:گفت يو به سبك ديخند تانيكاپ

 روبه رو شدن با ياست كه من بدشانس يآدم نيشكاكتر

 

 .باشد يم() اندازه شما هم  را داشته ام و به آن

 يهمان طور كه خودتان م. شناختم يشناسد و من نم يخوب م يليكنم فقط شما را خ يفكر م: گفت نيدلنش يبا لحن رويه

اقرار . نبود ديكرده بود يخال ييكه شب قبل از آن، جا ياز آن محموله ا يگشت، اثر موريكه ستوان الر يدر محموله ا ديدان
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 .ديكن يقدر مرموانه رفتار م نيفهمم چرا ا يبرده نبود، نم گرجالب است چون ا ميه هنوز براكنم ك يدادم م

 .خواهان آن باشند مثل اسلحه ياز برده هم هستند كه عده ا ريغ يگرياموال د: گفت يفراست بخشك تانيكاپ

 .ديكرد يپس اسلحه حمل م.. چه؟منظورم ياسلحه؟ منظورتان اسلحه گرم است؟ اما برا _

 .نزدم يحرف نيمن چن _

چرا  يالبته كه تفنگ بودند، ول د،يگرد يم يول: كه فكر كرده بود جسد باشد، گفت نيسنگ يشكل بسته ها يادآوريبا  رويه

 د؟يخواست يخودتان م يهم آن را برا ديشا ايهمه تفنگ بخواهد؟  نيا يكس

 .من نه يخودم؟ خدا يبرا _

هستم كه از سر و صدا و رفتار  يمن مرد صلح طلب:و ادامه داد ديچون خند. شد تانيكاپ حيباعث تفر يليفكر خ نيا نكهيا مثل

تجارت تجارت است و . از فروش آنها به دست آورم يكه حاضر نباشم پول خوب ستين يبدان معن نياما ا. متنفرم يجيهر

قبل بازگشت خانواده تان از سفر  ستيبهتر ن يول ندازم،يشما را به عجله ب ندارمدوست  د،يدان يم. دارد يانواع مختلف يكاسب

 شما نشوند؟ بتييكه متوجه غ ديبعدازظهرشان برگرد ييايدر

 ..كه يدان يشما از كجا م _

 رويه. فراست، فضا را پر كرد تانيكاپ يخنده تنفر آور و آشنا. دياز خودش به خاطر اشتباهش، لبانش را گز يعصبان وبعد

 .كردند ييراياز من پذ يخانمها به گرم نيداشته باشم، ا يطوالن دارينداشتم دقصد  د،ينگران نباش: گفت يبسر

خداحافظ عامره، من : كرد و بعد به سمت بچه كه هنوز دستش در دستش بود رو كرد و گفت يتشكر ميسمت زهره تعظ به

 .بروم ديبا گريد

 ؟يگرديباز هم برم: ديكوچك دستش را بزور كش انگشتان

 نيا بيتزت ديبا. ينيشود اگر تو آمده و مرا بب يتر م يعال يليكنم خ يفكر م يخوب خواهد بود، ول يليتو؟ خ دنيد يبرا _

 .كار را بدهم

 ره؟ يكه نم ادتي _

 .رود ينم ادمينه  _
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 .رفت رونينگه داشته بود ب شيبرا تانيكه كاپ يبه سمت مادر بچه زد و از پرده ا يگريموقرانه قول داد و بعد لبخند د رويه

 نييو با من پا دهيكه زحمت كش ستين ياجياحت. فراست تانيخداحافظ كاپ: دستش را دراز كرد يبا لبخند مودبانه ا رويه

 .ميابي يمنتظر من است و ما خودمان راه را م دهيفر. دييايدهم كه ن يم حيدر واقع ترج. دييايب

تا  ديبگذار ديشا يول ،ييايدر يخانم پر ديتوان يه نممطمئن هستم ك: گرفت و گفت دهيفراست دست دراز شده را ند تانيكاپ

 .كنم عتتانيپله ها مشا

 يبلند شد و با قدمها شيآنها از جا دنيچمباتمه زده بود با د وانيزن چاق قد كوتاه كه با حوصله در ا. همراه او آمد تانيكاپ

از . است ياز درون چه خانه بزرگ: صحبت گفت يبه باغ انداخت و فقط برا ينگاه رويه. را صدا بزند دهيكوتاه رفت كه فر

 ست؟يآن بچه مسحور كننده فرزند ك. درس يبزرگ به نطر نم نقدريا ابانيخ

 .فرزند من است _

 ...فرزند شما؟ اما _

وقت نگفته  چيه ؟يعنيفرزند شما؟ : به سمتش برگشت و گفت يو بنرم. شد انينما رويآن حرف در چهره ه يمعنا تمام

 .ديواج كرده اكه ازد ديبود

 .ازدواج نكرده ام _

 ..پس _

 ستين يجياحت: و گفت ديفراست خند تانيچشمانش، كاپ دهيسرخ شده و حالت ترس يگونه ها دنيبا د. مكث كرد رويه

دوازده سال . مثل من كه قبال مجرد هستند يمناسب كسان اريمشرق است و بس ميرسم قد كي نيا ،ييايشوكه به نظر ب نقدريا

 .بود كه تا به حال انجام داده ام يمعامله ا نيبهتر. دميخرقواره چلوار دادم و زهره را  كيو  نگيليش چند شيپ

 د؟يدياو را خر _

خدا . بفرستد كايخواست دخترك را به چارلز ناون و مزارع شمال آمر يكه م دميبرده فروش متقلب در الگوس خر كياز  _

بلد  ياز لهجه محل يزد و فقط چند كلمه ا يحرف م يچون عرب ي از مناطق شمالاحتماال...آورده بود رشيداند از كجا گ يم

 ...ميبگو ديافسوس نخوردم، گرچه با شيبوده كه هرگز برا يزيچ يبود ول يژست عاطف كيالبته از طرف من فقط . بود
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 اطيدر ح دهيفر. ديدو نييپا لباسش را با دستانش جمع كرد و از پله ها. اش را بشنود هيصبر نكرد كه بق گريد رويه اما

و در  ديپر رونيو به سر كرد و با عجله از در باز ب ديچشم كنجكاو، چادر مچاله شده را قاپ نيدوج كيناگاه از . منتظرش بود

 .كند يكه از طاعون فرار م نيا لمث. كرد دنيساكت شروع به دو ابانيخ

 تيها پر جمع ابانيشد و خ يهوا داشت كم كم خنك م. بود شده ليكمرنگ به سبز كمرنگ تبد يسرش از آب يباال آسمان

 يراه توجه نيو در ا. شد يبا عجله از آن خانه ننگ آور، كه آن قدر به توجهانه واردش شده بود دور م روياما ه. شدند يتر م

 .گذشت، نداشت يكه از كنارشان م يمناظر ييبايز ايزد  يكه به آن تنه م يتيبه جمع

به آنها  ديكند با ياحمقانه خودسر نقدريا نكهيا يبه جا. كردند يم يحق داشتند كه او را از رفتن نه يكل عمو نات و چقدر

كه با او ارتباط  يمردها در كنار فراست در خطر است، چه برسد به زمان يآبرو يبارها به او گفته بودند كه حت. داد يگوش م

تشكر هم  يشفاه اميپ كيچقدر تالش كرده بودند كه به او بقبوالنند كه . دشون دهياو د بادر حال صحبت  يحت ايداشته باشند 

دارد؛  زيرفته بود كه كن يعمال به مالقات مرد, به آن ها گوش دهد نكهياو در عوض ا يول. است ازيامت كي يبه چنان مرد

و در خانه خودش  دهيخر متيق چلوار ارزان رهقوا كيسكه نقره و  يمشت متيبه ق ييقايتاجر برده آفر كيكه از  يموجود

 گر،يد يچند دختر بوم نايقي. ديبچه دورگه حرامزاده بزا كي شياش شود و برا يكه مناسب همبستر يبزرگش كرده تا زمان

از خون آنگلوساكسون و خون  گريپرده دار معطر از عطر صندل پنهان كرده بود و چند بچه مختلط د يدر آن اتاق ها

 .ر آن خانه وجود داشتندد ييايآس اي ييقايآفر

چون  ينظراتش در مورد مسائل ياست مغرور بود؛ ول راديو بدون ا عيوس يبا درك يامروز يدختر نكهيبه ا شهيهم رويه

 يكرد و عل يتجاوز نم ،يساالنكيكالر يدرگوش يوزمزمه ها يهمه لوس يجزئ ياز اشاره ها يمعشوقه داشتن و اختالط نژاد

عصر  نيدختر متعهد ومت كيدر خانه فراست، به عنوان  يچنان مسئله ا دنيكامل، با د يزادرغم الف زدنش در مورد آ

 .كلمه شوكه شده بود يواقع يبه معن ا،يكتوريو

 يبارز يمثل نمونه ها. شده بود ريبه معشوقه ها و زنان اس يو داستان به ندرت اشاره ا خيتار يبود كه در كتاب ها درست

 نيبود كه چن دهيرا ند ياما هرگز كس. شد نامشان را در اجتماعات مودبانه تر برد يم ييمل گوو  مادوريچون مادام توس

از  د،يرس يبه نظر م ياشراف رينبود كه آنقدر غ خوديبچه ب. صحبت كرده باشد نهاآنكه خودش با آ ايداشته باشد،  يموجودات



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٣

 نيزد كه چن يحدس م ديگناهان فراست با ريا توجه به ساب. ستيكه پدر بچه ك ديفهم يم ديبا شيچانه و خط ابرو يفرورفتگ

 .ستين ديهم از او بع يهرزگ

رنگارنگ  يها غهيص يبود، حدس زد كه آنجا حرمسرا دهيكه از طبقه باال شن يسيماندول يخنده ها و نوا يصدا يادآوري با

 يبچه ها شياسلحه فروش بودند، تا برا آن تاجر برده ياحراز سمت سوگل يبرا سهيبود كه در آن زمان مشغول دس تانيكاپ

 يلياست و خ يشرق يميرسم قد كي". را بهتر اثبات كنند ديسقوط نژاد سف ارزنگب يبوم تيكه به جمع نديبزا يشتريدورگه ب

 "چه طور جرات كرد؟....  يمناسب برا

ود ر وجودش زنده شد، و او را با حس اش به ارث برده ب يو جده اسكاتلند يوانگلندياز اجداد ن رويكه ه ياصول اخالق تمام

 يحس م. سوزاند يبود، م دتريفراست در فروش برده و اسلحه شد تانياش نسبت به دخالت كاپ هيكه در غضب اول يخشم

در مقابل  يبه كنسولگر دنيدر واقع به محض رس. ديآن را با آب داغ بشو يفيكث ديدست زده و با يفيكرد به جسم كث

 .رك مسئول آوردن آب، وان را پر از آب داغ كردو پس دهيفر يآشفتگ

كرد و  ياز آب داغ استفاده نم يخنك بودند، كس يدنينخل و نوش يگرم با برگها ميآن وقت از سال كه همه خواهان آب ن در

بون حمام داغ با صا كياما . خون را از سرش دور كند ديبرد كه با يرنج م يمغز يفكر كرد كه خانش حتما از مرض دهيفر

كنسول و خانواده اش از سفر  يداد و وقت ياز آلودگ ليتغس كيسكبولحس  كي رويكننده و برس حمام به ه يضد عفون

 .ديگرفت كه تمام گذشته تلخ را فراموش نما ميبعداز ظهرشان برگشتند، تصم

 يرده بود، چون عالوه بر اداهم ضرر نك نهايدر مالقات از خانه دلف يمثل كل يفكر كردن بود، مطالب يبرا يمهم تر مطالب

خلع شود و  ديزنگبار با يو خواهران سلطان مطمئنا حق دارند، سلطان فعل يستيو دوست كر ليكه ژول دوم ديفهم نشيد

 يفراست حتما خودش همه فاسد است پس برا يكار انجام شود بهتر است، چون هر دوست و متحد امور نيهرچه زودتر ا

 .باشد يمنامناسب  ياحراز قدرت فرد

 

 دوازدهم فصل

 ريبه هدفش غ دنيرس يبرا ر،يخ ايرا دارد  ديسلطان مج ينيجانش يالزم برا تيبرغش صالح ايخواست بفهمد آ يكه م رويه
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 عمو جان؟ ديكن يشما در مورد او چگونه فكر م: ديپرس شياز عمو ديدر مورد مج ميمستق

 ...سلطان؟ خب _

نشسته و  ييرايتراس در مقابل اتاق پذ يهر پنج نفرشان رو. قرار داد يمورد بررسداد و سئوال را  هيتك يبر صندل شيعو

برگ بزرگ خرما كه  كياز  يو زن عمو اب ديدرخش يدرختان پرتقال م يباال يرنگ ييماه بزرگ و طال. دندينوش يقهوه م

 .كرد يستفاده مدور كردن پشه ها ا يدست داشت، برا هوصل بود و سر طناب را ب يسرشان به طناب يباال

از آنها را مالقات  ياديخوشبختانه تعداد ز ميبگو ديگرچه با. باشد نيمشرق زم نيسالط ريكنم چندان بدتر از سا يفكر نم _

 .نكرده ام

كه  يفراست داشت گذشته بود و اوقات ينشده را از امور هيآن مالقات توص رويكه ه ياز آن عصر يروز گرم به اهستگ پنج

گرچه گذر زمان . گذشته بود ختهيآن برده فروش افسار گس عيكرد تماما با فكر رفتار شن يگوش نم يسيكربه درد و دل 

نور ماه و انعكاس چراغ  ريز نكيصورتش موثر بود و ا يشك در بهبود يب يدر برطرف كردن رنجشش نداشت، ول ياثر

 يكوچك رو يآن همه زخم بد شكل، خراش ماندهياقشد و تنها ب ينم دهيد يكبود اياز ورم  يدر صورتش اثر ييراياتاق پذ

 .كوتاه شده اش بود ياش و موها ينييلب پا

 يكه هر دو ديرس جهينت نيداد، به ا يرا مورد مطالعه قرار م رويفنجان قهوه اش صورت ه يكه داشت از باال ويما تونيكل

 .او را خوشگلتر هم كرده اند يحت نهايا

دنبال كلمه  تونكلي – شتريداد كه كمتر خشن و ب يجلوه م يرا به نحو شياشت كه لب هاد ياثر خاص كيمثال خراش  يبرا

 بود كه مطمئنا هرگز قبال در يداد، چون واژه ا لشيرا تحو» معصومانه«مغزش لغت  يگشت و در شگفت شد وقت يمناسب

فاجعه بود  كيبه نظرش  دشان،يكه د يرنگ كوتاه شده اش كه بار اول يبلوط يهمانطور حلقه ها.به كار نبرده بود وصفشان

كوتاه باعث شده  يكرد تا جذاب ، نرمتر كرده بود مو يسرد م شتريرا ب رويه ي افهيكه ق يآن وقار خاص يانكار چيبدون ه

 وناني يافتنيو دست ن نيالهه مرمر كيشده بود تا  يفرشته بونتجل هيشب شتريب. ديايبه نظر ب متريجوانتر و مال رويبود كه ه

بهتر از  يليشد كه از نظر او خ يهم م بايروز ز كي يحت ديكه شا ديشيبا خود اند يبود كل يبله، مطمئناً دختر قشنگ. باستان 

 گرانيد يكرد و در مقابل خطاها ينم يپافشار شو آنقدر در مورد نظرات... نبود  يمحض بود اگر فقط آنقدر خود را يبايز
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شدنش به خاطر  افهيكه بدق يديفكر افتاد كه اثر مف نيكرد به ا يرا مطالعه م رويه مرخين كهيدر حال... بود  يكم گذشت نم

 وتوانست ر ينم يفالكت و بدبخت ةرفتار بد ، ديگذاشته ، شا رويه تيشخص يرو يطوفان يايوحشتناك در در قيآن دقا

كرد  يكه هنوز در مورد سلطان صحبت ماش  يكرد بعد به ناپدر يبا آن باز يبود و مدت يجالب دهيعق. داشته باشد  شيرو

 .توجه كرد

از استحكام و  يزيهم بوده است اما پسرش كه چ ديبود خب شا يبه من گفته شده كه پدرش مرد بزرگ:گفت  يم كنسول

 .خود بگذرد يبه خود رهيگذارد كه اوضاع جز يگردد و م يفقط در قصر م ديقدرت و ابتكار او را به ارث نبرده است مج

 د؟يكن ينم يعزلش كار يرا براپس چ-

 نيشكل دوست دارند ، خب به هم نيكنم اگر ، اوضاع را به هم يهم به من ندارد فكر م يو ربط.  ميبكن ميتوان ينم يكار -

 .ميستين نجايشكر خدا ما صاحب ا. خواهند  ياست كه آنها م يشكل

 . ميكه دار ياخالق تيمسئول كيمطمئناً  اما

است كه  نيما ا تيآبهاست و مسئول نيدر ا مانيهايوجود كشت ليبه دل نجايبودن ما در ا ليتنها دل. ميدارن يتيمسئول چيما ه-

 يها برا يها و هلند يسيما مثل انگل.  ميداشته باشند كمك كن ازيبه هر كدام از هموطنانمان كه ن ميمراقب خودمان باش

ندارد جز  يتيمز چيرا كه ه يحاكم موروث كيحاضرند  نجايكه مردم امسئله  نيا ميا امدهين نجايا قاياز آفر ييتصرف قسمتها

 .به ما ندارد يربط چيه رنديپسر پدرش است را بپذ نكهيا

 عمو تات ستيپسر هم ن نيبزرگتر ياو حت اما

پسر طاها واسر سهمش را از مسقط و عمان گرفت البته  نيكرد و بزرگتر ميرا تقس نشيپدرش سرزم يدرست است ول-

دو برادر در حال دعوا ناامن شده  يجنگ يها يشان به جز، توسط كشت ييايها راه در ييايتانيگرفت اگر بر ير را هم مرنگا

 .به امتحان دوباره باشد حاضركنم  يرا چنان شكست دادند كه فكر نم يبود طاهاوان

 .هم هستند يگريبرادران د يول-

زرنگتر بود برغش جوان  ديمج يتاج و تخت را به دست آورد ولكرد  يبمحض مرگ پدرش سع عهديمثالً ول.درست است -

 كنديو آن پر م نيو فرمان دادن به ا شيناخنها دنياز آن زمان وقتش را با جو
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 شد؟ يم يبرغش سلطان بهتر ديكن يفكر م:ديمعصومانه پرس رويه

گذاشته بود  ييو كامالً ابتدا يخوديب يوبه اشتباه افتاده و سوال را به حساب كنجكا رويپرسش ه يكه از نحوه  سيهول يآقا

است كه  ريحاكم سختگ كيدارند  اجيها احت يزنگار نيكه ا يزيتواند باشد چ يدارد مطمئناً بدتر نم يبستگ: با خنده گفت

و از  گذارند ياحترام م يمرد نيآنها به چن ريخ اي ديايخواهد خوششان ب يدراز تر كنند حاال م مشانيرا از گل شانينگذارد پا

 .نباشد متنفر هستند نيكه چن يكس

 داد مداخله كرد مطمئناً يكه با توجه فراوان به صحبتها گوش م يسيكر

 .شد يم يكه شاهزاده برغش سلطان بهتر نديگو يمتنفر هستند مطمئنم همه م ديمج از

دانم كه  يباشد م يالثان تيدر ب بتيمنظورت دوستان غر نكهيشنوم مگر ا يرا م نيملوسكم؟دفعه اول است كه ا يراست-

سرنگون كردنش هستند آنها  يكه آماده  ميگو يبه تخت نشسته و به جرات م يكنند برادر اشتباه ياز آنها فكر م يبعض

احساس  چيآن را تصرف كرده اند ه يگريرسد كه د يم يزيخواستن چ يپا يها وقت يشرق نيهستند ا يبيگروه عج

و تفكر به  يناراحت يرا بدون ذره ا شانشانيخو يمرگ و سرنگون يتوطئه كرده و نقشه  گريهمد هيندارند بر عل يخانوادگ

 كشند يچشم به هم زدن م كي

از  يميدوست شده است ظاهراً ن يليبا چند تن از خواهران سلطان خ يسيكر: برگشت و محرمانه گفت  رويبه سمت ه بعد

 يكي نكهي، درست متل ا رديگ يم اديهم  يانجاست دارد عرب ستين موتهايتبا  القهاييخانه  يوقت. گذراند  يوقتش را با آنها م

 و كار مرا انجام دهد دياياست ن تربه ميگو يباشد به او م نجايا انياز بوم

 تيبه دختران قصر ب نقدريتواند بفهمد چگونه دخترش ا يپرده گفت كه نم يمادرش ب ينگفت ول چيسرخ شد و ه يسيكر

كه  يا چارهيآشكارا است كه كامالً كسل كننده هستند موجودات ب يشاهزاده خانم باشند ول دياست شا عالقمند شده يالثان

مالقالت كنند  يبا مرد ايكنند و هرگز اجازه ندارند آزاد باشند و  يزندگ هاخارج در حرم ياياز دن يناچار هستند ناچاراً جدا

 ينم...ها و عموها ييكنند برادرها، شوهر و پسرانشان ، دا يقات مرا مال يادياعتراض نمود اما مامان آنها مردان ز سيكر

 ياند پس شوهر و پسر ندارند اما آزاد هرا دارند البته شعله و سلمه هنوز ازدواج نكرد يمالقات چه تعداد ياجازه  ديدان

 يروند به اندازه ا يم يو مهمان كين كيكنند به پ يم يقرانيو قا يسوار ديكن يم الياز آن است كه شما خ شتريب ارياشان بس
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 يو عصرها برا ميخواب يبعد از ظهرها را م ميبسته نشسته ا يما تمام روز را پشت درها ستنديآنها ن ميكه ما كسل هست

 .ميهتلها هست ايشبها هم شام را منزل سرهنگ ادوارد و  يو بعض ميرو يم رونيو قدم زدن ب يسوار

از  يعشوه گر نكهيالبته بدون ا كين كيمالقات دوستان و پ ايرود  يم يقرانيو قا يبه سوار ايمسخره كنان ادامه داد  تونيكل

 .مييذوق را بگو يب يهايسيشواله وار و انگل يمردان جوان فرانسو

 ياگر عشو گر ميخواهد بدان ي؟ دلم م يستني–. ستميمن هم عشوه گر ن ستيذوق ن ي؟ او اصالً ب يتوان يچطور م يكل-

فهمد كه  يبشنود اصالً نم فهيلط كياگر  مييبگو ديهمه با حهيمورد ذوق و قر ؟دريكن يا آن ستوان مزاحم چه مپس ب ستين

 .است  فهيلط

 ديزد و با شتاب به داخل خانه رفت مادرش با عدم تائ ياش چرخ يآب نيدر لباس موسل ديپر شياز جا يبا اوقات تلخ سيكر

معموالً اگر در مورد فتوحاتش  رديمورد تمسخر قرار گ يمسائل نيبر چن ديآ ينمخوشش  يدانيتو كه م ،يبد يليخ يگفت كل

هاست  يكرد فقط تازگ يحسابشان م فيتعر كيو در واقع به عنوان  كرد ينم يگرفت اعتراض يقرار م يمورد مورد شوخ

ستوان حاال تمام  ديچون شا تسيشده است كه اصالً هم بد ن شياما با ستوان دعوا ديپرس يحساس شده واگر از او م يكه كم

و كمتر دور  اندجمع كرده  ياديتروت ز يچون فراست كند كه از راه برده فروش ييهرزه ها يريوقتش را صرف دستگ

 .پرسه بزند يسيكر

 راًيكند در مورد فراست هم اخ يكنم ستوان تمام تالشش را م ي، فكر م يبس است كل گريخب حاال د:گفت يبرم كنسول

سفرش حمل كرده و  نيكه در آخر ياست كه از محموله ا عهيدر شهر شا: گفت ميشده است سل يگريامور د توجهش صرف

 رو؟يها، ه.بدست آورده  يظاهراً برده هم سوده است ، پول خوب

 ))كرده يكنم اسلحه حمل م يبله ، فكر م((جواب داد يبخشك رويه. برادرزاده اش نگاه كرد  هي ياو با كنجكاو

 يدست شياش بسرعت پ يبزند ، ناپدر يخواست حرف يم يول د،يپر شياز جا يبتند تونيه شد كه كلمتوج رويه

 ؟يا دهيد يزي؟مگر چ يزن يم يحدس نياسلحه؟ از كجا چن:كرد

 يحال يگريد يبار زدند و شب قبل از ورود به زنگبار در جا يمحموله ا يگريد يشب از كشت كيگفته بود كه كه  ينه ول-

 .اش كردند
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 نكهياز ا مانيمن و من كرد پش رويباعث شد كه ناگهان نظرت عوض شود ؟ه يزيچه بوده است چه چ يدان يكه نم ياما گفت-

آنان ،  حيخواست اعتراف پكند كه عال رغم فرمان صر يعنوان نم چيموضوع را بدون فكر و با عجله مطرح كرده و چون به ه

نور ماه  ريكه در ز يمرموز يبسته ها يادآوريسخت دو پهلو در مورد  ئوالس نيا نيبه منزل فراست رفته است در مقابل ا

زند كه اسلحه بوده  ي، حدس م قتريبا فكر دق نكهيگفت و ا يشوند ، مطالب يحمل م يرهايبه جز راگويبوده بوده از و دهيد

 .اند

گرم نه ، مسخره است، نصف  ياسلحه  يلو كمان باشد ، و ريت يحت ايو  زهيو ن ريشمش ديشا ديباور نكن:گفت يبتند تونيكل

 . كشيدانند چطور اسلحه را پر كنند،چه برسد به شل ينم يها حت يوحش نيا

پوستان  دياست فراموش نكن سف يگفت كه حرف احمقانه ا ينبرده بود بتند ياش كه لذت يناپدر ي، ول ديبا استهزاء خند او

گرم به  يپس اگر واقعاً واقعاً اسلحه . دفاع هستند  يبرا يا لهيوس دهند و بدون يم ليرا تشك يكوچك تيجمع رهيجز نيا

 .ميبه آن توجه نشان ده ام يهمه  ديشود ، با يآورده م رهيداخل جز

 يليدل يول س؟يهول يآقا ستين اميق كيمطمئناً منظورت : اش گذاشت و گفت  نهيس يرا رو شيبا ترس ، دستها همسرش

 .ها ييكايآمر هير علكار وجود ندارد نه ب نيا يبرا

 

ما . چون دليل حضور ما، اهداف بلندپروازانه مستعمراتي در اين بخش دنيا نيست. حق با شماست مادر«:تصديق كرد كليتون

به . فقط براي تجارت و مراقبت از منافع كشتي هايمان، اينجا هستيم و مطمئنا قصد دخالت در امور دولت محلي را نداريم

. اگر نمي خواهند ما اينجا باشيم، فقط كافيست اعالم نمايند. انيم و قصد ظلم به كسي را هم نداريمكسي هم آزار نمي رس

 ».احتياجي به شليك كردن ندارند

كنسول مي خواست جواب شديدي بدهد، ولي با نگاهي به همسرش تغيير عقيده داد و در عوض سيگاري روشن كرد  ظاهرا

شايد تمام اين . حق با توست كلي«:جايش را در صندلي مرتب نمود و به آرامي گفت بعد. تا در مورد مسئله كمي فكر كند

مي كنند ما در اينجا هم پادگاني تشكيل داده ايم، تا اينجا را هم  يالروابط پنهاني و حقه بازي هاست كه گهگاهي بعضي ها خ

 ».مثل سرزمين سرخپوستان تصرف نماييم
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اصال هيچ شباهتي ندارد، حتي اگر در چنين موقعيتي باشيم، كه نيستيم، حاضر . اين حرف را نزنيد«:لرزان گفت همسرش

نيستم بپذيرم كه هيچ سفيد پوستي، هر قدر هم كه فاسد باشد، اينقدر تنزل كند كه براي سياهان اسلحه آتشين بياورد، آن 

 ».به كار رود خودشهم با علم به اينكه شايد بر عليه همنژادان 

اما فكر نمي كنم چنين ! كاش مي توانستم با شما هم عقيده باشم، زن عمو«:نت آميز درآورد و با طعنه گفتشكلكي اها هيرو،

به طور كلي هيچ نوع حس . فكري، ارزش كاپيتان فراست را داشته باشد؛ ظاهرا كامال عاري از ميهن پرستي و اخالقيات است

 ».منافع شخصي مي نگردتنها با ديد  ز،مطمئن هستم كه به همه چي. مثبتي ندارد

چون گاهي چنين به نظر مي . باعث راحتي خيال است. خوب، پس نظرت عوض شد«:كليتون باال رفت و با خنده گفت ابروي

، )؟....(احتماال روزي . رسيد كه از او به عنوان يك قهرمان دفاع مي كني، اما اكنون مطمئنا به طور مستقيم ضربه مي زني

ولي . ار باشد، حتي به گروهي هم كه بداند مي خواهند به مادرش دستبرد بزنند، اسلحه مي فروشدچنانچه پول خوبي در ك

آنچه باور ندارم اين است كه اصال كسي پول براي سالحي بدهد كه عليه يك گروه كوچك از بازرگانان سفيد بي آزار يا 

 ».كنسول هاي بي دفاع چند ملت دوست، به كار رود

 ».هميشه سعي كرده ام كه باور كنند ما دوست هستيم«:به آرامي گفت كنسول

 منظورتان چيست، آقا؟-

چون پدر . همسرش دستان تپلش را مضطربانه به همديگر فشرد. هوليس يك بار ديگر در صندلي اش جابه جا شد آقاي

گذرانده بود و اغلب برايش ناميده مي شد، ) ؟(»آپروكويز«كلي، چند سال به عنوان تاجر، در قلب آنچه در آن زمان سرزمين 

گفته بود و حتي در يكي از آنها كه براي شريكش اتفاق افتاده بود،  ستانداستان هايي در مورد قيام ها و قتل عام سفيد پو

 .سرخپوستان جيغ زنان و هلهله كنان او را سوزانده بودند

نگي در نظرش وحشي و قاتل بالفطره و قادر به گيل هرگز آن داستان را فراموش نكرد و از آن زمان، تمام نژادهاي ر ابي

را ) ؟(وقتي شوهرش مقام كنسولي در زنگبار. جنگ با هر سفيدي، كه آنقدر احمق باشد كه پا به سرزمينشان بگذارد، بودند

 كم پذيرفته بود ترسش بي مورد است و حتي به مستخدمان بومي هم عالقه كمپذيرفته بود، مخالفت كرد و درست وقتي كه 

پيدا كرده بود، اوقاتي پيش مي آمد كه مسئله مقدار كم سفيدپوستان در بهشت استوايي سلطان مجيد، در مقايسه با جمعيت 



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠١

 .بوميان كه خود داراي زبانهاي مختلف و نژادهاي گوناگون بودند، نگرانش مي كرد

اي به او فهماند كه سوال نامناسبي كرده هوليس كه متوجه نگراني همسرش شده بود، در جواب ناپسري اش با اشاره  ناتانيل

 »به نظر مي رسد پشه ها امشب خيلي اذيت مي كنند؟ چطور است برگرديم داخل؟! هيچ«:و به طور مبهمي گفت

پايان گرفتن صحبت، كنسول با زيركي از هر اشاره بيشتري به موضوع اسلحه يا قيام اجتناب كرد و از برادرزاده اش  با

اما مسئله را از ذهنش دور نكرد و صبح روز بعد يك مالقات غير رسمي از سرهنگ جرج . پيانو بزندخواست كه برايشان 

 .ادواردز، كنسول بريتانيا، انجام داد

ادواردز مشغول خواندن يك شكواييه طوالني از دفتر مستعمرات بود، اما وقتي ورود همتايش اعالم شد، آن را كنار  سرهنگ

كنسول بريتانيا، سربازي بلند قد، الغر اندام و مجرد بود، كه به پنج زبان شرقي با هفت . بلند شد گذاشت و مودبانه از جايش

از عمرش، كه حسابش از دستش دررفته بود، را با اعراب، هنديها و آفريقايي ها  اديلهجه، تسلط كامل داشت و ساليان زي

 .در اين زمينه كامال تخصصي مي نگريستپس يه كنسول هوليس، به عنوان آماتوري خطرناك . گذرانده بود

اما با اين وجود به . هوليس هم از طرف خودش، سرهنگ را نمونه خالص يك بريتانيايي مستعمره طلب مي دانست آقاي

بنابراين در . ، احترام مي گذاشت و در موقعيت فعلي به نظر او نياز داشت)؟....(دانشش در مورد مسائل محلي، سياسي و 

پذيرفت و تئوري هيرو را در مورد قاچاق اسلحه، به عنوان يك شايعه  رات و سيگار برگي را كه به او تعارف شد صندلي نشس

و اين كه تا آنجا كه . كه در بازار به گوشش خورده و وظيفه خود دانسته كه به همتاي بريتانيايي اش اطالع دهد، تعريف كرد

را كه مي شود آزادانه به دست  زيپس چرا بايد چي. به منطقه سلطان نيست او مي داند قانوني عليه ورود اين گونه لوازم

 آورد، قاچاق نمود؟

اگر براي هر كسي غير از اعليحضرت . بستگي دارد كه چه كسي بخواهد از آن استفاده كند«:ادواردز، متفكرانه گفت سرهنگ

چون ويراگو را قبل از اين كه . ساسي نداشته باشداز طرف ديگر شايد اين شايعه ا. باشد، دليل قاچاق آوردنش آشكار است

ستوان الريمور به من گزارش داد كه نتوانسته هيچ . بازرسي قرار داده اند دمحموله اش را خالي كند، متوقف كرده و مور

 »مي شود بپرسم شما از كجا اين اطالعات را به دست آورده ايد؟. جنس مشكوكي را در آن بيابد

 .براي جزئيات فشار نياوردم. اي مستخدمان استاوه، خوب، حرف ه-
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 .چرا نه؟ اگر مرا مي بخشيد، به نظر نمي رسد كه مسئله مهمي نباشد-

چون موجب وحشت خانم ها مي شد و فكر كردم بهتر است با شايعه به . شايد همينطور باشد، ولي نخواستم بزرگش كنم-

 .نرمي برخورد كنيم

من تحقيقاتي در شهر خواهم كرد و اگر واقعيت . بهتر است هرگز خانم ها را ناراحت نكرد .بله، البته«:تصديق نمود سرهنگ

البته فايده اي در پرسيدن از خود فراست . چون اينگونه خبر ها معموال درز مي كند. داشته باشد، بزودي خواهيم فهميد

خوب، فكر مي كنم هر ملتي سهم خودش را از . ..بفهمم كه چطور يك انگليسي نمنمي توا. نيست، چون او فقط انكار مي كند

 ».افراد هرزه و فاسد داشته باشد

 »فكر نمي كنيد اسلحه ها را عليه ما خارجيان وارد كنند؟«:هوليس تصادفا گفت آقاي

 ».اصال و ابدا، آخر چرا؟ مردم كه با ما جنگي ندارند«:ظاهرا از اين فكر منزجر شد سرهنگ

 .اما مرا خواهيد بخشيد اگر بگويم كه اين حرف براي بقيه شما درست نيست. ما با من ندارندبه عنوان يك آمريكايي مسل-

 .متاسفانه منظورتان را نمي فهمم، هوليس«:باريك سرهنگ جمع شد و محكم گفت لبهاي

انيايي ها در نيمي شما بريت. خوب، همه اين مردم كه احمق نيستند و شايد بخواهند به سابقه شما در دنيا، توجه بيشتري كنند-

از كشور هاي شرق، به عنوان بازرگانان آرام داخل شديد و بعد كنسول فرستاديد كه مراقب منافعتان باشد و قبل از اينكه 

گسترده اي تبديل ) ؟....(ببينيد همين حاال چه دارد بر سر آفريقا مي آيد، به . بوديدچيزي بفهمند، شما صاحب آنجا شده 

ن براي خود سهمي بر مي دارد و بعد شما به من مي گوييد كه خطري نيست كه مردم سلطان عليه شده كه هر كس از آ

و برمه؟ و آفريقاي جنوبي و يك دو  هندسفيدپوستان قيام كنند؟ از كجا مي دانيد كه قصد ندارند قبل از اينكه به سرنوشت 

 ا نابود كنند؟جين محل ديگر كه نمي توانم اسمشان را ببرم، دچار شوند، همه ما ر

آقاي عزيز، من اين مردم را مي « :سرهنگ منقبض شده بود و چشمان انگليسي اش مثل يخ ثابت بود و گفت صورت

شايد خيال مي كنيد كه آنها را مي شناسيد ولي خيلي . اجازه مي خواهم كه شك كنم«:آقاي هوليس مداخله كرد» ...شناسم

همين را در مورد ارتش بنگال مي گفتند و چه اتفاقي در آنجا  قيقاشما در هند، د وقت پيش نبود كه افسران و مسئوالن اداري

 ».افتاد؟ يك قيام خونين كه نزديك بود به قيمت از دست دادن كشور بريتانيا تمام شود
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هيچ موقعيت هند به هيچ وجه با اينجا قابل مقايسه نيست، ما هيچ قدرتي در زنگبار نداريم و نه «:بسردي، گفت سرهنگ

 ».آرزويي براي در دست داشتم قدرت

و زمين هاي ) ؟(سلطان قبلي امپراطوريي را اداره مي كرد كه شامل زنگبار، پمبه. چرند است«:هوليس با لحن شديد گفت آقاي

است، در حالي كه سومي مالك شرق » لوهر«ساحلي مي شد، ولي اكنون يك پسرش سلطان مسقط و عمان و ديگري حاكم 

دولت ! تقسيم حكومت آن آدم خود ساخته زد؟ حكومت هند زو چه كسي آخرين حرف را در مورد اين طرآفريقاست، 

 ».بريتانيا

آقاي عزيز، موضوع، به طور دلخواه، توسط مدعيان سلطنت، به حكميت حكومت هند ارائه شد كه رايش به اراده سلطان -

كه نيمي از مشكالت حكومت قبلي، مستقيما به خاطر غيبت هاي  زيرا از آنجا. سابق، كه بي شك عاقالنه هم بود، قرار گرفت

موجب تضعيف قدرتش در مسقط و عمان شد، پس زمانش رسيده بود كه  هطوالني و متمادي سلطان از مركز حكومت بود، ك

 .ارث به قسمت هاي قابل اداره تري تقسيم شود

جريان بحث نمي كنم و فكر مي كنم ادعاي مجيد حتي بدون  خوب، با شما بر سر اين«:هوليس شانه باال انداخت و گفت آقاي

شما بريتانيايي ها ترتيبي داده ايد كه بهترين منبع . راي دولت هند هم كافي بوده، اما زاويه هاي ديگري هم وجود دارد

، به عنوان شما همچنان در جنگ بين مجيد و برادر بزرگترش. كاهش دهيد ه،درآمد سلطان را با محدود كردن تجارت برد

و نوار ساحلي رفتار مي كنيد و از آنجايي ) ؟(يك مانع، مداخله كرديد و داريد به روشي ديكتاتوري و تحكم آميز در موسياسا

پس وقتي به . روي ديوار را بخوانند هايكه فكر مي كنم حتي اعراب و آفريقايي ها چنان بي سواد نيستند، كه نتوانند نوشته 

كه اسلحه گرم به درون جزيره قاچاق شده، احساس بدي پيدا مي كنم و اگر صحت داشته باشد، پس  شايعه اي بر مي خورم

 »مايلم بدانم چه برنامه اي در جريان است و چه كسي آنقدر به آن نياز دارد و چرا؟

ش به خط رنگ سرهنگ را تيره كرد و يك بار ديگر لبهاي) ؟(رنگ جزئي از سرخي، گونه آفتاب خورده و ماهاگوني يك

چند دقيقه اي گذشت تا مطمئن . آشكار بود كه تالش سختي براي مهار زدن به عصبانيتش مي كند. نازك و باريك تبديل شد

. هنوز كه مدركي درباره صحت وجود چنين اسلحه هايي نداريم«:دشد كه مي تواند با صدايي محكم و كنترل شده صحبت كن

ه همان طور كه خودتان بخوبي مي دانيد، جزيره از تاخت و تاز دزدان دريايي عرب گرچ. اما مطمئن باشيد كه تحقيق مي كنم
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اگر اين . مي برد رنجشمالي، كه همه ساله، هنگام موسم باران، به جزيره هجوم مي آورند و بين مردم وحشت مي آفرينند، 

شده اند، كه اين بار باج دزدان را با  شايعه اسلحه درست باشد، احتماال خواهيم فهميد كه اسلحه ها به اعليحضرت سپرده

 ».كه سلطان حق چنين كاري را هم دارد... گلوله دهند

اما اگر اين شايعه درست . او هر حقي را براي وارد كردن اسلحه دارد. سرهنگ، شما دقيقا داريد حرف مرا بازگو مي كنيد-

اگر به دليل موقعيتي . ، يا براي هر هدف آشكار ديگريباشد كه اسلحه ها قاچاق شده اند، بنابراين مال اعليحضرت نيستند

 .قصد كودتاي مسلحانه دارد، تا تخت و تاج را به دست گيرد يدار،خاص نبود، شخصا آمادگي داشتم بگويم خر

است؟ بله، خودم هم مي دانم كه مي خواهد به آن برسد و اگر او دارد با يكي از هموطنان ما يكي ) ؟(سيد برغش منظورتان«

ما هميشه سعي كرده «:پس از مكثي كوتاه گفت. سرهنگ جلوي خودش را گرفت و سرفه خشكي كرد» ...مي شود، اي كاش

 ».مورد سيد برغش، شك دارم كه فراست به او كمك كند درايم كه زياد در امور داخلي جزيره دخالت نكنيم و 

است كه به آن اشاره  يتيهمان موقع نيپس ا. اشدب تواندينم عهديپس دوست ول. سرهنگ فراست دوست سلطان است قايدق

چون  يول. فروشديم يمناسب متيمادرش را هم به ق يحت دهام،يتا آنجا كه درمورد فراست شن. شوديرد م هيفرض نيداشتم و ا

به  يحت اي. كشديكه مرغ تخم طال را نم ميمطمئن باش ميتوانيداشته، م گاهسلطان است كه او را خارج از زندان ن يفقط دوست

واسطه فروخته باشد و  كيكلك خورده و اسلحهها را به  نكهيمگر ا. برغش اسلحه نخواهد فروخت، چون از او متنفر است

 .ندهد كه مال كه هستند تياهم اينداند 

چه  شيكه نانش پ دانديم ياو به خوب. ستيفراست هرچه كه باشد احمق ن. نه«:با اخم سرش را تكان داد و گفت سرهنگ

مگر . فروشدياز بنادر تحت سلطه سلطان نم كي چيدر ه ايدر زنگبار  چكسيرا به ه يمحمولها نياو چن. روغن است يكس

 رهيكه اگر او اسلحه به جز ديپس آسوده باش. يچه منظور يو برا رداز آن استفاده خواهد ك يقبال مطمئن شود چه كس نكهيا

فرو رفته  ياگر آنقدر در تباه ياست و حت دپوستيچون خودش سف. گرفت به كار نخواهد انيياروپا هيقاچاق كرده است، عل

خشونت و قتل عام به همراه دارد و  انيياروپا هيعل ياميكه هر ق كنديفراموش نم. رديبگ دهيباشد كه كشتار همزادانش را ناد

 ».يشرق يودههانخواهند شده مخصوصا ت ليقا دپوستانيسف هيبا بق دپوستيسف كي نيب يفرق ،يآن توده شورش

فكر . است كه مرا نگران كرده هيزاو نيهم قايدق. ديموضوع هست نيخوشحالم كه متوجه ا«:گفت يبه خشك س،يهول يآقا
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 گريباشند، د دههايخواهان خون رنگ پر نهايا يداشته باشد، اما وقت ياختالف هاييكايبا امرا ايبخش از دن نيدر ا يكس كنمينم

باشد،  انيدرم يموضوع احساسات ضد خارج يوقت! نخواهد داشت؛ نه آقا  يتيفاوت لهجه اهممثل ت ينكته كوچك شانيبرا

 ليكه اصال عالقه ندارم به دل ميگويحاال به شما م نيو هم استميس اينظراتم  ايدارد، نه كشورم  تيرنگ پوست است كه اهم

 ».به شكمم بخورد يگلولها ا،يتانياستعمارگرانه دولت بر يادهطلبيز

 انيكه كل جر ديفهم مياحتماال خواه« :رابطه وجود ندارد نيدر ا يخطر چيداد كه ه نانيزد و اطم يلبخند ،يليميبا ب نگسره

 دياز بازد ياز وجود برده بوده، ول يبه دنبال مدرك راگويجوان، هنگام گشتن و موريدرست است كه الز. است عهيشا كيتنها 

 ريمسلما آن را ز د،يديمهمات م ايمثل اسلحه  يزيبود و اگر چ ياظهارنامه كشت ابقمط قايمحموله هم غفلت نكرده، كه دق

خبر  نكهيو ا ستين يجز قصه بازار يزيداستان حمل اسلحه، چ نيكه ا ميمطمئن باش ميتوانيپس احتماال م. برديسوال م

 ».آورنده شما اشتباه كرده است

 نيو دوم انوسيدر وسط اق يقرار مالقات محرمانه با كشت كيبا  در ارتباط رويداستان ه خواستيدلش م يليخ سيهول يآقا

 نيبا گفتن ا. توانديكه نم دانستيم يول د،يناشناخته را بگو يدر شب و در بندر يشكل يدوك يبار بستهها هيتخل يتوقف برا

چه  يداستان نياز چن انييكه اروپا دانستيم قايو دق دهيگذران راگويرا در و زكه برادرزادهاش ده رو گفتيم ديداستان با

در مورد  رويهم سرهنگ حق داشت و ه ديشا. را از آن آگاه كند ايتانيتا كنسول بر رديبم داديم حيو ترج كننديم يبرداشت

اكنون كه خودش هم . نداشت يمدركحدس بود و  كيبه هر حال فقط . اشتباه كرده بود كردندياسلحه حمل م راگويو نكهيا

 رهيجز اياز زنگبار بوده  يبخش ده،ينور ماه د ريپاره و ز يكه از ال يساحل دانستهينم يكه او حت ديديم كرد،يبه آن فكر م

خود  يبرا يديكه سلطان مشغول ساختن قصر جد ييخانه صلح، جا اي "دارالسالم"هم  ديشا. در قاره ييجا ايپمبه  هيهمسا

 ياز سو يهركس اي فهمد؟يعرب را م كيادعا كند كه فكر  دتوانيم يچه كس. استراحت به آنجا برود يبرا يگهگاه ابوده ت

كننده فكرش هستند،  شانياقرار كند كه آنها پر توانستياو م. ديفهميكه نم ييكايشهروند آمر س،يشرق را؟ مطمئنا او هول

همانها را  انستهتوياسلحه به دست آورد كه م يمقدار انهي، خواسته مخفيرزم يسلطان به خاطر عالقهاش به كارها دياصال شا

، جرج ادواردز هم كه  ايتانيملكه بر احضرتيمردم را درك كند و كنسول عل نيا توانستيكس نم چيه. آزادانه وارد كنند

 .بود خبريه بيآنها به اندازه بق يزههاياحتماال از انگ. شناسديآنها را م كرديآنقدر احمق بود كه فكر م
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چون اقرار  ديفكرم را راحت كرد. خب سرهنگ، با شما در تماس خواهم بود«:كالهش را برداشت كه برود سيهول يآقا

مردم اسلحه . دردسر بزرگ شود،ينبوده و معموال باعث دردسر م يوقت كار قشنگ چيحمل اسلحه ه. نگران بودم يكم كنميم

سرش را » .ر آورنده اشتباه كردهحق با شما بوده و خب كنمياما فكر م. دكه از آن استفاده كنن خرنديم خرد،ينم يقشنگ يرا برا

 انيجر نيباشد و واقعا به خاطر گفتن ا نيخوش ب اديز ديقبول دارم كه آدم نبا. بله، بله«:تكان داد و سرهنگ با عجله گفت

بهبود  عتريحال برادرتان هرچه سر دوارميام. كنميخبرتان م ديبه دست آوردم، مطمئن باش يشترياگر اطالعات ب. سپاسگزارم

 .كرده باشد كياعصابش را تحر ديبا يتجربه وحشتناك نيچن. به من گفت كه هنوز در اتاقش است يليدكتر ك. ابدي

 .كه ديدانيم. شوكه شده است. در آن مورد صحبت كند خواهدياصال نم. بله... ام ... اه  -

شاد  يتمام تالشمان را برا ديشد، با خروج از خانه بهتر يبرا يحالشان به اندازه كاف يوقت فهمميكامال م. البته. البته -

 .كه آن فاجعه را زودتر فراموش كنند مييو مراقبت نما ميكردنشان انجام ده

را با خود  ايآب در يكه بو يو باد دينور خورش ريكرد و دور شدنش را در ز يرا تا دم در همراه شيادواردز، همتا سرهنگ

نشست و مدت  اشيبر صندل. خارج شد، متفكرانه به دفترش برگشت دشياز د سيهول يآقا يوقت. تماشا كرد Ĥورد،يم

رنگ به هم  يكه در آسمان داغ آب يرهرنگيت لينارگ يو به برگها رجو از پنجره به خا ديبا انگشتش دماغش را مال يطوالن

 يگريد يقبال و در جا ديهم محتمل بود؛ البته شا يليدرواقع خ. بله امكان داشت... اسلحه و مهمات . شد رهيخ خوردنديبرم

 ليدل نيبود و به هم يهاكار ساد يريگيماه يمثال در پمبه، چون عبور دادنش با كمك زورقها. كرده باشند هيآن را تخل

 .بود دهيند ياز آنها در كشت ياثر موريالز

خود سلطان مرموزانه  اي آورده باشد؟ عهديول يداده و آنها را برا رييمرتد، فراست، جبههاش را تغ نيامكان داشت كه ا ايآ

چون اگر . ديرسيبه نظر م حتريفراست صح ينظر دوم در رابطه با شناخت سرهنگ از امور نيخواسته خود را مسلح كند؟ ا

كه  ياما تا زمان. را متوقف كنند شانيتوطئهها ديشا. است شيروهاين تيتقوطرفداران برغش آگاه شوند كه سلطان مشغول 

باشند كه  مالحظهيو ب پروايآنقدر ب ديشا ست،ياست و آماده مقابله ن خبريب شانيسلطان از نقشهها كنند كه اليندانند و خ

فراست  يچون امور يكه مرد دبو يتلها نيا. خاموش شود يخشونت بربر كيبار با  نيدهند، كه ا بيترت يگريد يكودتا

 .افتاديبود كه در آن م يتخت، همان كس يبرا برصيو ب يخو نيو آتش مالحظهيتند و ب عهديعالقه به گذاشتنش داشت و ول
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 .را نگران كرده بود، وجود داشت سيهول يچون آنچه آقا ،يو ناراحتكنندهتر گريامكانات د شهيهم البته

 نياشاره به غرور حاكم ب كت،يآگاه بود كه اظهارات كنسول آمر يادواردز، كه در هند خدمت كرده بود به خوب سرهنگ

 ينيشبيكه بحران را پ يعده معدود. شد 57در هند دارد، كه موجب شورش سال  ميو عمال حكومت مق ييايتانيافسران بر

 يرا بسته بودند و سع شانيچشمها تياكثر كهيدرحال شدند،يم اختهبه عنوان ترسو شن دادند،ياخطار م گرانيكرده و به د

 .شان را از دست دادندهم جان ليدل نيرا باور نكنند و به هم ردستانشيبد ز تين كردنديم

شهروندان زنگبار  كرد،ياگر فرق هم نم يحت كرد،يكامال فرق م نجايمسئله در ا. گفته بود سيهول يهمانطور كه به آقا اما

وقت خود را تلف  Ĥزار،يب يياروپا يتعداد كم يبرانداز يبودند كه مسلما برا گريهمد هياكنون آنقدر مشغول توطئه عل

 Ĥمد،يم انيخودش به م تيكه مسئله منافع و امن ييدر جا يبود ول ياخالق صولفاقد ا ياست، گرچه فرددرمورد فر. كردندينم

 .مطمئنا احمق بود

جابهجا شد و زنگ  اشيصندل ينخل پنجره برگرفت، رو ينگاهش را از برگها ش،ياز استداللها يراض ا،يتانيبر كنسول

احمد بن "به  زين يادداشتيبه شهر فرستاد تا عالوه بر كسب خبر،  را "روزيف"كارش را زد و مستخدمش  زيم يرو ينقرها

 ،يقابل اشتباه ريكردن عالقهمند بود و شامه غ بتيبه غ اريبس روزيف. ديايب يفرصت به كنسولگر نيبرساند، تا در اول "تورذج

بلكه كامال قابل اعتماد بودند و  دينها مفهر دو نه ت. بماند اطالعيكه او از آن ب افتاديم رهيدر جز يدرمورد احمد هم كمتر اتفاق

 .دانستيبود، مطمئنا احمد م يقياگر داستان قاچاق اسلحه حق

 يو كالهش را در برابر وزش باد محكم گرفته بود، اصال مانند همتا گذشتيم ابانيخ هداريكه از سمت سا س،يهول يآقا

موقتا او را ترك كرده بود  ره،يدر جز ديشورش ضد سف كيدرمورد  هاشياول ينگران. كردينم تياحساس رضا اش،ييايتانيبر

ستوان  ييشگويفراست، طبق پ يروز نكهيبود؛ كشف ناراحتكننده ا شتهكامال متفاوت فكرش را به خود مشغول دا يو مطلب

ده داشته، را از مرگ برعه روينقش نجات ه راگو،يو نه و ل،يدافود نديبگو نكهيبر ا يمبن هوارشيبا اقدام شوال مور،يالز

 .از آنها گرفته بود يازيامت

و  يبود، بلكه تمام تالشش را نموده بود كه توسط همكاران كنسولگر رفتهينه تنها خودش آن داستان را پذ سيهول يآقا

آشكار شد كه اگر  شياما در همان وقت برا. نداشت يهم اشكال شيپ قهيچند دق نيكه تا هم. هم قبول شود انيياروپا ريسا
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 نكهيبه نسبت ا. قرار خواهند گرفت يندتريمشكلتر و ناخوشا اريبس تيدر موقع ند،يرا آشكار نما تيبخواهند اكنون واقعآنها 

 .گفتنديآن را از اول م

اكنون  شيو نه عمو روينه ه. گرفته بود يازيفراست امت تانيبود و آشكارا كاپ رممكني، اكنون غ يعمل نيواقع انجام چن در

آن  مياتهام مستق كيو بدون  نديكه در بارنامه ثبت نشده بود، متهم نما يمحمولها انهيرا به وارد كردن مخفاو  توانستندينم

 .كردينم يكار چيه ايتانيكنسول بر ،يمرد از خود راض

 يول. داد و برادرزادهاش را صدا زد اهيس يو كالهش را در سرسرا به مستخدم ديبد به خانهاش رس يبا اخالق سيهول يآقا

 يسيبه مالقاتش آمدند و كر شيپ قهيچند دق سوتيهمسرش به او اطالع داد كه خانم كردول و مادام ت. رفته بود رونيب رويه

 .بردند يسوار يرا برا زيعز رويو ه

مگر . شده باشند وانهيد ديوقت روز؟ با نيدر ا«:گفت تيبود، با عصبان نيخشمگ يكه به طور قابل مالحظها س،يهول يآقا

 »گرمازده شوند؟ ندخواهيم

در واقع اصال  ايوجود ندارد،  يكالسكه سوار يبرا ياديز يجادهها. شونديدور نم يلياوه، خ«:گفت اليخ يبا راحت همسرش

خواهران  دنيرا به د رويه خواستيم ايوياول يول. كالسكه نگه دارد دياصال آدم چرا با كنميوجود ندارد و فكر م يجاده مناسب

 ».سلطان ببرد

 كند؟ يكار نيچن خواهديچه م يراب -

 .برود يدربار ياز خانمها يبعض دنيكه به د روديانتظار م رويرسم ادب است؛ به عنوان برادرزاده تو، از ه نيا زم،يخب عز -

 .دوباره آن زن شعله. زدميخودم حدس م ديبا. است يالثان تيساكن ب يمنظورت خانمها -

 ».نم شعلهشاهزاده خا«:كرد حيتصح يبه نرم همسرش

 .بوده است يسلطان ماض زانياز كن يكيمادرش فقط . زرشك! شاهزاده خانم -

 ».هم عنوان شاهزاده و شاهزاده خانم دارند شانيو بچهها زهينه كن غهيص غه،يص«:چشمانش را بست و لرزان گفت همسرش،

متوقف  ديبا نيو ا روديبه مالقاتشان م يدايز يسينه ، كر ايشاهزاده خانم «:را به هم زد و گفت شيدستها صبرانهيب كنسول،

 ».شود
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 م،يتازه آمده بود يكه وقت يدانيچرا؟ خودت خوب م شوم،ياصال متوجه منظورت نم«:و گفت ديلرز ظيهمسرش از غ يصدا

حكومت بر  يبرا ياسيس يكه خود را الگو ياست كه كسان زيچه رقتانگ يكه گفت ديĤيم ادمي. يكرد شنهاديرا خودت پ نيا

است،  يبدرفتار يتنها به شكل شوكهكنندها نيو ا داننديبا آنها الزم نم را يآشكارا مالقات اجتماع دانند،يرنگارنگ م يادهانژ

 »...و  باشديم زين يبلكه نشانه كوته فكر

 ط،ياما شرا. دارم و در كل هنوز هم نظرم همان است اديخوب به . يخودم را به خودم پس ده يكه حرفها ستين ياجياحت -

از خواهران و  يبا مشت يدوست جاديقصد ا ،يسيو آن زن انگل سوتيثررت دانستميمثال آن موقع نم. دهديم رييرا تغ يموارد

 .شود ليدر مشت آنها تبد يريبه خم يسيكر كردمينم فكر گريسلطان را دارند و از طرف د يدخترعموها

فقط جوان . شود ليتبد يمشت كس ريكه به خم نديبيمدر خواب هم ن يحت يسيمطمئن هستم كه كر«:لرزان گفت همسرش

 »...ثرر . است كه بخواهد با جوانها نشست و برخاست كند يعياست و طب

وقت پسرك را ول  چيه. گردديم يكل يچشمانش چطور رو نيبب. بد يراهنما كينباشد و  شتريسالش است، اگر ب يس -

 ميبه تو بگو. ديگوينم چيه ريپ سوتياست كه ت بيو عج بردشيم يقرانيقا يكرده برا شيصدا اي زنديبا او قدم م اي كند،ينم

است كه  كلهيدختر بچه ب كيكردول هم فقط  ايويدرمورد ال. شد ااز او جد يو خوشحالم كه كل ديĤيكه اصال خوشم نم

 ياسب براجفت دوست من كي. خالص شده خوشحال است شيهايمرده و از جوش و خروش و وراج نكهيشوهرش حتما از ا

به تو . گردنديم يالثان تيهر سه نفرشان اغلب دور و بر ب قتيكه در حق گذراند،يوقتش را با آنها م شتريب يسيكر! دخترت

 .ديĤيدارند كه اصال از آن خوشم نم يتين كيقصر  يآن زنها د،يĤيكه اصال خوشم نم ميبگو

 ست؟يمنظورت چ س؟يهول يدارند آقا يقصد -

 دهيچ يبزرگ يآب نيدر كوزه سفال ييبايكه به ز يپرتغال يهمسرش اجتناب كرد و به سمت شكوفهها از نگاه سيهول يآقا

 ».دانستميكاش م. دانمينم«:شده بود اخم كرد و گفت

نشاندهنده اضطراب و  شيقدمها يرا به پشت سر گرفته بود و تند شيدستها. شروع به قدم زدن به دور اتاق نمود كنسول

از  "استوارت"اثر  يتابلو كي يكه حاو يواريباالخره متوقف شد و به مقابل همسرش، به د يوقت. بود اشيدرون شيتشو

 واريشده، كه به د يدر قاب كندهكار) انگلستان  ياستهايس يو مخالف قو كايآمر يجمهور سيرئ نياول( "جرج واشنگتن"
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كه در امور و  ستيروش ما ن«:ظاهرا بدون ربط گفتو  ينيشد و بعد به سنگ رهيبه آن خ يقهايچند دق. ستاديبود، ا زانيآو

نه . ميبمان طرفيبكه  ميتالش كن ديپس با. ميشو ريآنها درگ يدر مشاجرات داخل ايو  ميكشورها دخالت كن ريسا استيس

 كه در ميشويم م،ناچاريشروع به آن كرد يچون وقت م،ياجتناب كن يرياز جبههگ ديبا زيبلكه در عمل ن شه،يفقط در اند

و قبول  ميآن وقت ناچار به دخالت هست. گرفتار آن شدهاند هاييايتانيهمانطور كه بر. ميعمل كن نطوريهم ايسراسر دن

 يدخالتها و جنگها ليآن، به دل يما و ساكنان فعل نيكاشفان سرزم. ميتا جنگ را بخوابان ميكنفشار وارد  ديپس با. تيمسئول

راه  نيعتريبودند و به لطف خدا آن را به دست آوردند و سر يخواهان صلح و آزاد آنها. بود كه مهاجرت كردند يتمام نشدن

به من ندارد  يربط چيه. ميكن ريدرگ يملل خارج جتنابا رقابلياست كه خودمان را با منازعات غ نياز دست دادنش، ا يبرا

اما به . نديسلطان نما هيعل كياستر يكه خود را قاط دهندياجازه م شانيپالت خل، به زنها وبرتيو آن ه سوتيت ياگر هر

 ».دهمينم ياجازها نيبرادرزادهام چن ايدختر من 

 :شد و گفت رهيزد و به او خ يهمسرش خواست اعتراض كند كه كنسول چرخ» ...نات  اما«

 يبرا كننديم اليهمه خ زنديدخترت حرف م رايكه اخ يبه روش. دهمياجازه نم! سيخانم هول. نطوريبه شما هم هم اي -

و  كنديم يرياو دارد جبههگ! دشيبرغش به عنوان تنها كاند يآن هم برا. كنديجمع م يدارد را يجمهور سيانتخابات رئ

اما در واقع خود را  سته،يشا عهديسلطان بدجنس و ول شيدر نما يمثل باز. است جانĤوريه يليخ كنديم اليمطمئن هستم كه خ

و هرگز  فهمنديو فكر ما را نم يكه روش زندگ يقانونيو ب ييمردم ابتدا. كنديپوست م نيمردم رنگ يخصوص يجنگها ريدرگ

عالج سر رفتن  يد برايبا كنميخب، فكر م. ندارند ييخود هم ابا شانياز كشتن خو خواهند،يبه دست آوردن آنچه م يبرا

به  يكه ربط ياغشان را در امورخانوادهام دم ياز اعضا كي چيه دهميباشد، چون اجازه نم يگريحوصلهاش، به دنبال كار د

 نيا. دارم تيكشورم در آن، فعال ندهيكمك كنند، كه من به عنوان نما ينيحاكم سرزم يسرنگون يبرا ايآنها ندارد فرو كنند 

 .متوقف شود دياست و با املك يشرفيحماقت و ب

 

 زدهميس فصل

 تيطبقه ب نيآخر ياز اتاقها يكيدر  ينيشميفرش ابر يعمان، چهار زانو رو ريش د،يسع ديس د،يسلمه، دختر سلطان فق دهيس



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٠

 .خوانديمسقط و عمان را م دانيو س انيشوايپ خيبلند، تار يزنگبار، نشسته بود و با صدا يسلطنت ياز قصرها يكي،  يالثان

ته و منتظر رف "المطرح"رفت و به مردان خاصش دستور داد كه به  "وازين"به  ديسلطان بن االمام احمد بن سع ديبعد س و

 رديشود و آنقدر بدون غذا و آب بماند تا بم يزندان يدر دژ عرب ديكه با ييبمانند و بعد او را به مسقط بفرستند، جا "فيخص"

كردند به خواست سلطان و بعد به  نيو چن ندازنديب نيدور از سرزم اريبس ا،يقعر در دربرده و  قيو باالخره جسدش را با قا

 .نمود رشيبن االمام بود، حمله كرد و تسخ دين زمان در دست برادرش سعكه در آ "كياس سوا"

كه  يميفرش افتاد و نس يو رو ديزانوانش لغز ياز رو نينرم سلمه، رفته رفته آرام و باالخره خاموش شد؛ كتاب سنگ يصدا

 .صفحاتش را به هم زد د،يوزيكركرهها به درون م ياز البه ال

 يدر آن سكوت، سلمه صداها يول. . شده آرام بود يكار نهياتاق آ ،يجنبش دستخط پوستكركرهها و  ياز تختهها يجدا

كه از بخش مستخدمان در طبقه همكف به  يمانند غيج يادهايو قابلمهها و فر گهايبرخورد د يصدا. ديشنيهم م يگريد

 يه كند و آهسته شهر، صداهافروش و زمزم لينارگ تمدارير اديو فر شستنديامواج كه ساحل را م يصدا د،يرسيگوش م

 .نبود نيچن گريد يبه همراه داشتند، ول تيبا خود صلح و امن يهر روزه كه زمان يآرامشدهنده و آشنا

اجتناب  رقابليمثل پدرش، غ يپرسروصدا، در خانوادها يدههايو اختالف عق يخانوادگ ينههايكرد كه مشاجرات و ك فكر

بود؛ از  ياز هر نژاد و رنگ ييغههايحرمش پر از ص يداشت، ول يهمسر قانون كينها تا سالها ت رياست، چون گرچه سلطان پ

 يجزو خانواده سلطنت يكه فرزندانشان همگ ،يبا پوست آبنوس ييهايشيگرفته تا ح دپوستيو سف يچشم آب يركاسهايس

مادربزرگها،  شان،يكه با مادرها هاياهرو ناخو هاينابرادر يميگروه عظ. بنامند، داشتند دهيو س ديحق كه خود را س نيبودند و ا

 نيدو ج كيزنگبار و  يصرهامراقب، كه ق يو گروه بردهها شانيعمهها، عموها، عموزادهها، برادرزادهها و خواهرزادهها

 يعمان، زندگ ريو مهربان ش رخواهيچشم خ ريدر كنارهم ، خوش و خرم، ز. را پر كرده بودند يسلطنت گريد يمسكنها

 .داد رييرا تغ زينها مرگش بود كه همهچو ت كردنديم

تمام  يبرا يشده و به آرام داريشبها ب يگاه. هم با مرگ او، به خاك سپرده شد يبا تاسف فكر كرد كه صلح و خرسند سلمه

شده بود،  ميسه پسرش تقس نيو اكنون ب كرديكه پدرش بر آن حكومت م يميعظ يامپراطور يآنچه از دست رفته بود، برا

 يول. ستيگريم رسد،يم انيبودند و به سرعت سوخت علف خشك به پا دارياكه دعواها ناپ ،يكودك غميشاد و ب يوزهار يبرا
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خوشبخت و متحد بودند را چند  يكه زمان يمرگبار بود و خانوادها اريو بس سوختيآرام و مداوم م ارياكنون، آتش نفاق بس

 .پاره كرده بود

لكهدار شده بود و  ،يموسم يكه در اثر بارانها ،ييقاب طال ينههاياز آ يكي يروعكس خودش،  يبر رو شانش،يپر نگاه

بسته  يشانيكه به پ يجواهرنشان ونيدرخشش نور بر مدال دنيبا د. ثابت ماند شد،يم دايپدرش پ ينمونهاش در تمام قصرها

 ستيكه ب يجواهر نكهيآن روز بدون ا در. "يموتون"در قصر  ييو طال يآبصبح  كيافتاد؛  يميقد يليصبح خ كي اديبود، به 

تا در اثر برخورد به  شد،يهركدام از آنها بسته م يكه به انتها ييطال ييبا سكهها نيو همچن نموديرا به هم وصل م سشيگ

او را سرزنش كرد كه  درشپ د،يصدا كنند، را مرتب بسته باشد، از دست پرستارش فرار كرد و به سمت پدرش دو گريكدي

بود كه پدرش از دست او ناراحت شد؛ تنها لحظه  يتنها بار نيا. او را نزد مادرش فرستاد يتب آمده است و با خوارچرا نامر

قصر مورد عالقه پدرش بود، چون از  ،يالموتون تيب. داشت اديكه به  يشاد و زودگذر ،يآفتاب يدر تمام آن سالها تيعصبان

قصر، . از گل فراگرفته بود ييسبز و باغها يشههايتا دورش را نخلستان و ب شهر، دور بود و دور يبد و شلوغ يسروصدا و بو

رنگارنگ بود و  شياتاقها. گرفتيقرار داشت و نفس خنك باد را م ايرو به در شيبلند و چند طبقه بود و پنجرهها يمنزل

و همه  كردنديم يرده بود، زندگو بردگان و خواجگان پر ك ستخدماناطرافشان را كودكان و م كهيدوستانه، در حال غهها،يص

 كهيدر حال. شديمتكبر و فرمانده بود، اداره م بچه،يكه زشت، ب "فيعزت بست س" دهيسلطان، س يتوسط همسر قانون نهايا

بچهها  گذراندند،يرا در حمام م يطوالن يساعتها ايو  كردنديپر م بتيو غ گريكديمالقات  ،ياطيبزرگترها اوقات خود را با خ

 شهيهم. گرفتنديرا فرا م يسبك در سواحل مرجان يقهايسركش پدرشان و راندن قا يبر اسبها يو نوشتن و سوارخواندن 

 ياهل يبز كوه كيو كاسكو و  مونيمثل طاووس و بچه گربه و م يشماريب واناتيكردن وجود داشت و ح يباز يبرا ييباغها

 .كرديو نوازششان م داديكه به آنها غذا م

 يروزها. فردا نداشتند يبرا يزيبه برنامهر يازيو لوكس بود و آنها هرگز ن دانهيقيشاد و ب ،ينان موتوندر بخش ز يزندگ

 يشگيو به همان روش هم شديم ميهمانطور كه در كتاب خدا دستور داده شده بود، با پنج نوبت نماز تقس ،يو آفتاب يطوالن

 انيبه پا نهايتمام ا يروز ديكه شا ديرسيهرگز به ذهن سلمه نم. كرديم يمتجل رابودن  يو ابد تيو حالت امن افتييادامهم

از پسرانش و  ياريهمراه با بس ديو سلطان سع ديآشوب عمان به زنگبار رس بتباريخبر مص. ديهمه آنها به آخر رس يبرسد، ول
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 .محافظت كند اشييدارا نيبا ارزشتر زعمان، حركت كرد كه ا تختيركاب، مستخدمان و بردگان، به سمت مسقط، پا نيبهتر

 يكه در روز وداع كشت ييتوپها يصدا نكهيبدون ا شنود،يتفنگها را نم يكه هرگز صدا دانستيسلمه م. بود انيآغاز پا نيا و

زنان و كودكان در ساحل جمع شده بودند و . ادآورديرا به  شدنديم كيشل گذشت،يم ياز موتون يمجلل پدرش، كه به آرام

پس از رفتنش، چقدر قصر سوت و كور شده . كردنديبازگشت سالمت سلطان دعا م يو برا ستنديگريدست تكان داده و م

 .روح قصر از آن خارج شده باشد نكهيمثل ا. بود

پسر متولد  نيخالد بزرگتر. بودند كه ماندند يجزو پسران دي؟ و مج"خالد"اما شاهزاده . برغش، با پدرشان رفت برادرش

عزه مرده بود، سلطان، اداره بخش  دهيزمان س نيو چون در ا نشيجانش ديالسلطنه بود و مج بي، ناپدرشان ابيزنگبار، در غ

 .شعله سپرد دخترش، نيزتريو عز نيباتريزنان و قصرها را به ز

نتوانست مانع بروز حسادت در  رش،يخ تيعالرغم ن ،ينبودند؛ شعله دوستداشتن يخوش يبعد از رفتن او، روزها يروزها اما

 زنان كمتر مورد توجه حرم شود و نايم

از قصرها رخ داد و زنان  يكيدر  يبار كه آتش كي. بود ريسختگ اريخالد هم به نوبه خود بس. شد اديو اختالف ها ز دعواها

بود السلطنه دستور داده تمام دروازه ها را ببندند و به سربازان دستور داده  بيزنان قصد فرار داشتند، متوجه شدند كه نا غيج

 .ننديصورت زنان سلطان را بب ،يكه مبادا مردم عاد دقصر را ترك كن يكه نگذارند كس

. ماهها به سالها دويكردند، اما هفته ها به ماه ها انجام يدعا نم ديو سالمت سلزان سع عيبازگشت سر يبرا يليهم به دال يبرخ

و اكنون . شد و درگذشت ماريخالد ب. هم نبود ديگشت سعاز باز ينه تنها خوب نبود بلكه حاك ديرس يكه از عمان م ياخبار

 ...بود نيسلطان نش عهديحكومت شده و ول بيو سست كه نا اشيع ر،يمهربان و سهل گ ديبود مج ديمج

اما مشكالت . چرا كه عاشق آنجا بود و در آن خوش بود. هرگز قصد نداشت كه آن همه مدت از زنگبار دور بماند  ديسع

و صخره ها  زرعيلم  يسرسبز و باشكوهش دور نگه داشته بود و ناچار به ماندن در خاكها رهياش او را از جز يمادر نيسرزم

 يشكست داده و كشت يرا در خشك يها، لشگر پسربزرگشريا، طاهاوان يرانياش، ا يميدشمنان قد. سخت عربستان شده بود

 رشيها درخواست كمكش را رد كردندو او ناچار به پذ ييايتانيبر. پراكنده كرده بودند ا،يخودش را در در يجنگ يها

 .شد و ناچار به بازگشت خانه شد ريسخت فاتحان شده شكسته شد، تحق طيشرا
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و  يكف آلود و سواحل مرجان يايدر اي ،يتواند موتون يرسد و نم يمورد عالقه اش نم رهيدانست كه هرگز به جز يم ديشا

و ترس  رتيح رغميچون عل. و شكست بود يو سرخوردگ يريپ لش،يدل ديشا ايو  نديرا بب اديدرختات نخل خم شده در 

برخالف سنت  ريسفر بم نيداد كه هر كس در ا ديو دستور اك ردساختن تابوت آو يهمراهانش، با خود الوار مناسب برا

از  يبزرگ يپرده شود كشتبه زنگبار، نگه داشته شود و در آنجا خاك س دنيبلكه تا رس. شود يانداخته نم ايجسدش به در

 زا يشده اش را به سمت جنوب گرفت و پنج هفته بعد گروه يزيو رنگ آم يمسقط حركت كرد و دماغه كنده كار

با عجله به زنگبار رفتند تا مژده  دنديرا د يسلطنت يها يكردند، كشت يجمع م "شل يس"كه تورشان از سواحل  رانيگيماه

 .عمان را بدهند ريبازگشت ش

 يشدن پدرش ، برا دهيگل را كه با خبر د يتاجها يكردو حت يگونه حس م يباد آن روز را رو يتوانست حت يسلمه م يگاه

با  ،يتند آشپز يآماده شد و بوها افتهايمقدمات ض. نتشدنديبودند را كه بشنوند، قصرها جارو شده و ز افتهي ييخوش آمد گو

و  دنديچقدر هند. زنان، مخلوط گشت يشميابر يصندل و گالب لباسها چوبمشك و  نيعطر مست كننده گل ها و عطر سنگ

كرده بودند ، با عجله به بغها  نتشانيجواهرشان را ز نيو گرانبهاتر دهيلباسشان را پوش نيبهتر كهينغمه سر دادند و در حال

 .منتظر شوندو  دكنند، و منتظر شون رهيخ ايو چشمها را به سمت در رنديساحل قرار بگ انيرفتن تا در م

باز خواهد گشت و بعد  ديكوچك، به استقبال پدر رفت و گفت ككه قبل ار غروب خورش يكرج كيبا همراهانش، در  ديمج

همه جا را فرا  يكيتار ينشد و وقت ياز كشت يهمچنان اثر يول. اما روز ، شب شد. بود  يبزرگ و رقص و شاد ياز آن، مهمان

 رغميهنوز مردم شهر، عل.  دنديدرخش يشهر م يوانهايه سقفها و ا.ه يروند و چراغها گرفت و فانوسها در ساحل روشن شد

همچنان همه  د،يو هنگام طلوع خورش ديكس در زنگبار نخواب چيآن شب ه. هوا ، منتطر بازگشت سلطانشان بودند يسرد

ا روشن ترشدن هوا، خورشد باال آمد و ب. شده بودند رهيخ ايمنتظر و نگران، ساكت و سرما زده بود و همچنان با دقت به در

 .ديلنگر انداخته نور پاش يها يكشت يانهايبرباد

كه چگونه ناگهان به  ديشن يهزاران گلو را م يشاد اديبود كه سلمه در ذهنش، همچنان فر نيآن روز، مثل ا يآور ادي با

 دهيكه دماغه آن با پرچم عزا پوش نديهمه د يتشدن كش كتريبا نزد اديپس از انتظار ز يوقت. شد ليتبد ونيعزا و ش ينالها

 .شده است
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 يكشت رانيگيكه ماه يچون در همان ساعت ندياش را بب هيسرسبز و پر از عطر ادو رهيجز گريبار د كي دينبود كه سع قسمت

كفن شده و  جسدش غسل و. امام عمان و سلطان زنگبار مرده بود د،يبن سالن امام احمد بن سع ديسع ديبودند، س دهيرا د

برعش با . آورده شده از مسقط گذاشته شده بود يساخته شده از الوارها يتوسط پسرش برعش ، در تابوت تيپس از نماز م

السطنه  بيدرشب كنار جسد برادرش خالد نا يتا پنهان. رساند رهيتابوت را برداشت و به جز ديمج دنيسرعت قبل ز رس

 .دفن كند يمتوف

 ريدر آرزو سلطنت زنگبار بوده است و مطمئنا خبر مرگ خالد، به نظرش خواست تقد شهيرعش همكرد كه ب يفكر م سلمه

بر سر بزرگ  يجد ينداشت و او را به عوان مانع فيمهربان و ضع دينسبت به مج يجز اهانت و خوار يچون هرگز حس ودهي

كردند پس اكون او به  تياو حما يها از آمها يياينتايو بر ليقبا يو روسا رانيبزرگتر بود و پ دياما مج. ديد ينم شيها يطلب

 .به نفر دوم شدن نبود يكاند، اما برعش هرگز راض يم عهديول ديكرد و برعش با يپدرش سلطنت م يجا

 نينگران و تحس يشد ، نگاه رهياش خ يدوست داشتن يچانه اش گذاشت و به ناخواهر ريو دستش را ز ديك يآه سلمه

نكرده و او  نياو را دوس نداشته باشد و تحس يلحظه ا يبرا يآورد كه حت ينم اديهرگز به . بود بايز اريشعله بس. كننده بود 

شعله بود كه در اثر  نيداده بود و باز هم ا يشعله بود كه او را دلدار نيا درش،پ يعا اهيس يدر روزها. نكرده باشد يرويرا پ

 يم ييشدن و تنها ميتيحس  شانيپرسروصدا يهمدرد و گروه بچه ها يها غهيص انيدر م يمرگ مادرش در اثر وبا ، وقت

مراقبت كرد و آن  ياو چون مادر ازآورد و  يالثان تيشعله او را با خود به قصر كوچكش، ب... كرد، به او محبت كرده بود

سلمه دچار  راياما اخ نموده ليالهه مصون از خطا تبد كياز  يشيبچگانه نسبت به خواهر بزرگتر را به ستا نيمحبت، تحس

دهد احساساتش بر حس  يشعله اجازه م دينگران بود كه شا يعشقش كم نشده بود ول نكهيا رغميچون عل. شده بود ينگران

 .ها و توطئه ها، آنها را به كجا خواهد برد يهمه نقشه كش نيغلبه كند ؛ باالخره ا شيعدالتخواه

تملك  ريبر  شيبايز يخودرا يو ناخواهر ديسلطان جد نيب يجزئ دهيعقاختالف  كيدعوا شروع شد؛  كيمسائل با  نمام

 كيخالد داده بود و  وهيآن اتاقها را به ب ديمج يخواست ول يكه شعله آنها را م يالموتون تيقصر ب ياز اتاقها يسر كي

به  تشيطبق وص ديست و باگفت كه پدرش قولش را به او داده بوده ا علهداده شده بودول ش " يج يم "گردنبند زمرد كه به

پرت  شيشعله انها را جلو يول. به او داده بود ديرشته مروار كيحاضر نبود آنها را به او بدهد و در عوض  ديمج. او برسد
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 .هرگز به آن برنخواهد گشت خورديقسم م كهيدرحال. را ترك كرده  يكرده و موتون

نگرفت  انينه تنها دعوا پا ديپس از مرگ سع ريمتغ ياما در فضا. شد يچند ساعت تمام م يط ييدهوا نيرمان پدرش چن در

شد  ليتبد يرنجش ساده شروع شده بود از طرف عله به عدوات تلخ كيتا باالخره آنچه كه از . دواند شهيماند و ر يبلكه باق

 پيخودنما و خوشت عهدي، ولكه دوستش داشته بود و به نفع برعش يبرادر هيعل يا هاو از آن تنفر اسلح. ديكه عقلش را پوشان

تصاحب تخت را داشت،  يآمد و تا به حال سابقه دو سوء قصد ناموفق برا ياز برادر بزرگترش بدش م شهيو خودتا، كه هم

 .استفاده كرد

 نزاع احمقانه نيا تكهيقبل از ا. درست مثل شعله . را دوست داشت ديمج سلمه

 187تا  185 ص

 نيبودند و سلمه را مجبور نمود كه ب ياز او متنفر م ديپس دوستان هم با. متنفر بود دياز مج اما اكنون شعله. رديدرگ نشانيب

. كند يشانه خال يريگ ميتصم نيو تالش كرد كه از ا ستيبود، گر ديسلمه كه در ترد. ديرا انتخاب نما يكي ديخودش و مج

 هيشدند كه عل ميبه دو گروه مخالف، تقس ديمتحد سع خانواده خوشبخت و. شد روزيپ هم تايبود و نها يشعله نرم نشدن يول

 .گرفتند يقرار م يكردند و تحت جاسوس يم يجاسوس دند،يكش يكردند و نقشه م يم كيآنتر گريهمد

عضو گروه  خت،يآو يبه خود م يدياز حاج، جواهر جد يبود كه اگر عضو دهيرس ياكنون به آن حد مسخره ا عداوتشان

 ينيقطعه زم اي ياسب، خانه ا ديقصد خر د،يمج انياز حام يكيكه  دنديشن يم يا عهياگر شا. داشت يمبهتر آن را  ديبا ديجد

آرام بود ، چون  گريشبها هم  يحت. داد يم شنهاديپ يمبلغ باالتر ايو . ديرخ يآن را م يبرعش به زود انياز حام يكيدارد، 

دادندبه در و پنجره  يجاسوسان و دوبهم زنان، اخبار را انتقال مشبها . بود انهيمخف يدر آن هنگام، زمان انجام مالقاتها

 يسكه ها افتيدر يطماعشان را برا يهاو بعد دست نديرا بگو ياز مكالمات معمول ييتا گوشه ها دنديكش يمرموزانه ناخن م

 .طال مزدشان دراز كنند

گودال  نيدر ا شتريآنها را ب ك،يق اعراب به آنتررفت و عقل هم با آن، چرا كه عش يخشك، به هدر م ابانيمثل آب در ب پول

 ليبود و دل دهيرا به آتش كش شانيفساد مرگبار كه مغزها كي. شده باشند يماريب كي يمثل بود كه همه قربان... برد يفرو م

 .بر آن نداشتند يكنترل چينداشت و آنها هم ه ييدارو چيكرد و ه يو منطق را نابود م
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و برادر  يج ياش م يكه برعش با خواهر تن ياز منزل كيكوچه بار كيعرض  قيفقط از طر ،يثانال تيكوچك شعله ب قصر

سلمه شمبو و فرشو قرار  يآن طرف منزل خواهرزاده ها يششد و كم يكردند، جدا م يم يزندگ "زيعبدالعز "كوچكترشان 

به آنترك كمك كرده بود، مشكالت  نكهياز ا ريسه خانه، غ يكياما نزد. داشت كه همراه او به جناح برعش وارد شده بودند

به هر  افت،ي يشده م ريكه از توجه برادرش به شعله حسود شده بود و خود را تحق يج يم.هم بوجود آورده بود يگريد

با سر به  ارندداد كه د ياش اخطار م سهيكرد و به برادرش و همراهان دس يم ييداد ا شعله بدگو يكس كه به او گوش م

 رغميعل يبه وجود آمد ، ول يشتريب يدعوا و تلخ جهيدر نت. ندارند يتوطئه ها عاقبت خوش نيا نكهيروند و ا يفرو مدردسر 

 يرا به هم م شيدستها ياز آن به برادرش عالقه مند بود كه تركش كند پس با او ماند، ول شتريب يج يحسادت و شكش، م

 يوقت يدهد حت ريياش را تغ يتوانست وفادار يفادار و فداكار ماند او نماما همچنان و. كرد يم ييشگويرا پ يفشرد و بدبخت

 .او را ترساندند ان،يكه برعش و شعله با واستن كمك از خارج

مربوط به تاج و تخت را نداشتند  يقدرت دخالت در اختالفات خانوادگ يپوستان در زنگبار، از نظر تئور ديكوچك سف گروه

 جهينت نيگشتند، به ا يبه مقصودشان م دنيرس يبرا يا لهيشعله و برعش هم كه به دنبال هر وسهم نبودند و  ريتاث يب يول

مالقات  يشمرد و شعله تقاضا يرا خوار م انيتابحال برعش خارج.  ندينما خابانت يارانيآنها  انياز م ديكه با دنديرس

 سيهول ليناتان يبالت و دخترها بورتيه يآقا يو خواهرها سوتيت وياما هم اكنون همسر موس. كرد يهمسرانشان را رد م

 .نديايب يالثان تيشدند به ب يم قيتشو

را  ديزنان سف. كرد يداشت، تحمل م يم شانيبرا ديكه شا ،ياستفاده ا يآنها متنفر بود و تنها آنها را برا ياز مالقاتها شعله

گرچه دو زن بزرگتر به طرز قابل . دانست يه منكرد ليكه پوستشان چندان از پوست خودش روشن تر نبود، جاهل و تخص

مه . كردند يم يزبانها، اغلب اشتباهات فاحش نيدانش محدودشان از ا ليدل به يول ،يهم عرب يزدند و كم يحرف م يقبول

 .شد يم دهيشان، بخش ينبودن زبان مادر ليبه دل ديبا

 يبودو نم فيضع ارياش همچنان بس يعرب س،يهول دايسيخانم كر ،ييكايدر مورد دختر آمر. بود نديناخوشا اريبس يول

سخت  اريببس ياو عذاب يبرا انيگرچه مالقات خارج. كرد يم نياش شعله را خشمگ هودهيب يتوانست صحبت كند و تالشها

 .بود افتهيو به همان اندازه، خطرناك  بندهيجوانترش آن را فر يناخواهر يبود، ول
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 يشان غبطه م يزد و به آن ها و آزاد يداد و محجوبانه لبخند م يگوش م شانيحرفها كرد و به يآن ها را تماشا م سلمه

و به  نديب يكه او م ستندين يانيشك نبرده بود كه آنها خارج يحت اي. دانست يكس نم چيه. دانست يشعله نم. خورد

به  ايدهد و  يگوش داده م شانيهاشود و به حرف يم دهيتوسط آنها د ايزد  يدهد و به آن ها لبخند م يگوش م شانيحرفها

به همان اندازه كه خانه برعش با آنها فاصله  ك،يكوچه بار كيو به فاصله  يالثان تيب يكيدر نزد. شود ياو لبخند زده م

 يهايهمانيم يو سروصدا ياز شبكه پنجره ها، سلمه اغلب شاهد شاد. بود يياروپا كيبود كه صاحبش  يگريداشت خانه د

كرد، برگزار  يدر هامبورگ كار م يشركت تجار كي يكه برا يجوان و جذاب يآلمان "روئت اميليهر و"توسط  بود كه يشام

جز  يزيآنها چ نيب نكهيحفاظ دار سلمه، بدون ا يپنجره ها يجوان ، درست روبه رو يحفاظ آلمان يب يپنجره ها. شد يم

 .واقع بود ،عرض كوچه قرار داشته باشد

. شد يروشن م يالثان تيب يچراغها يچون وقت. اندازد يبه او م ينظر احتمال كي يكه پسرك گهگاه دانست ياكنون م سلمه

كزد و زنان كه خود خارج را  يدرون اتاق را راحت م دنيتماشاكنندگان، د يپنجره ها برا يچوب يحفاظها فيظر يكنده كار

روز كه سلمه از پشت  كياما در  ندازديه پرده ها رابكردند ك يفراموش م ،داغ ياغلب در شبها دند،يد يشب نم يكيدر تار

به كنار پنجره اش آمد و به سلمه لبخند زد و تنها آن زمان بود كه  لهاميآن خانه بود، و يشبكه پنجره اش مشغول تماشا

كرد، او را تماشا  يكه خودش او را تماشا م يباشد و با هملن عالقه ا دهيحتما او را د ديروئن هم با لهاميسلمه متوجه شد كه و

 .كرده باشد

كم بود ه توانست آن را از  يگل رز به طرفش انداخت و فاصله به قدر كياز آستانه پنجره خم شد و  لهليبار، و كي يحت

به شاخه گل لوله  يسلمه جرات كرد آن را بردارد، متوجه شد كه كاغذ يوقت. ندازديب شيپا يبه جلو ،يچوب يكركره ها يال

داده  يخواند و احتماال او هم آن را گوش م يم نيآن را با نواختن ماندول هنوشته شده كه اغلب سلم يبه عرب شيشده و رو

 ...است

 .فاصله دورتان رغميعل ،يدار يرا كه دوست م ييكن آنها مالقات

 نديشما نيها ب يكيابرها و تار گرچه

 را يدوست دينبا زيچ چيه چون
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 ع گرددمالقات آن كه دوستش دارد مان از

 يشميدستمل ابر كي يو خشك شده را جمع كرد و ال ختهير يپژمرده گلها تاينها يگل رز را در آب گذاشت و وقت سلمه

ترس و خشم شدند و هرگاه كه تب  هيبر عل يطلسم شيجعبه جواهراتش پنهان كرد و از آن پس، آنها برا ريو در ز ديچيپ

گذاشت و به  يآورد و به گونه اش م يآنها را در م. شد يم حملشاز حد تقصر كوچك شعله، باالتر  يفضا كينفرت و آنتر

كرد ؛  يكنند و صورت خندان آن مرد جوان فكر م نيوبه چشمان آشكارا تحس يچون عشق و صلح و خوشبخت يمسائل

چون . آورد يم اديرا به  ديصفات خوب مج دياما او نبا... ديو مج نطوريپدرش هم مهربان بود و شعله هم هم. مهربان يصورت

 .كرد يدوست داشت رد م يكه زمان يبرادر يرا برا يبهشعله است كه هر صفت خوب ييوفا يب

همه اش، كجا رفت؟ از آن همه خواهر و برادر و عموزاده  يشد، ول يم افتيچقدر از آن، فراوان  يزمان - يو مهربان عشق

كه طرفدار برغش  يمانده بودند؛ تنها آن معدود يه عنوان دوست باقب يبودند، تنها مشت دهيكرده و خند يكه با هم باز ييها

 يبر تخت ديكه مج يكدام آنها تا زمان چيه ايا هرگز دوباره خوشبخت خواهد شد؟ آيسلمه با خود فكر كرد كه آ. شده بودند

دهد،  يمشان م گريرادر دب هيعل ياز برادر تيرا با حما تشيزده و شعله گله و شكا هيكه برغش به آن چشم طمع دوخته تك

... خواهد برسد يتا به آنچه م ندك ينخواهد شد، او هرگز استراحت نم ميبرغش هرگز تسل... توانند خوشبخت شوند؟ يم

و ناتوان از  نيو خشمگ بايشعله ز اي ديهمانطور كه مج. نخواهد كرد رييدانست كه تغ يبوده و سلمه م نطوريهم شهيهم

توطئه و نقشه  زيپرشور و شگفت انگ ياو خودش فضا ش،يپ يكه تا كم رفتيپذ يم ديبا يول. دنخواهند كر رييبخشش، تغ

را  زشيبود، چون به او كمك كرده بود تا غصه بازگشت دردناك پدر و مرگ مادر عز افتهيآور  جانيهرا  كيو تحر يكش

توطئه وارد كردند، كه  ييايرنگارنگ و رو يايدن ربودند و او را به شيغصه ها انيبرغش و شعله با هم او را از م. فراموش كند

امور مهم  ريو حس درگ جانهايها و ه يكه زمزمه ها و نقشه كش افتيو او در ديرس يم شينما كيدر  يبه نظر مثل باز شتريب

 كيتنها  ،ينشاط آور است و او همه آنها را تا قبل از دخالت زنان خارج ش،يدرست مثل دود حش ،يا انهيبودن، به طور وحش

 .دانست يبزرگ م يماجرا

 ": به خواهرش گفت د،يكه ناگهان در اتاق ساكت منعكس گرد ،ينرم يدستش بلند كرد و با صدا يچانه اش را از رو سلمه

 "د؟يآ ياز آنها خوشت هم نم يكه حت يآن هم وقت ند؟يايكه ب يكن يم قشانيچرا تشو ند؟يآ يم نجايشعله، چرا آنها به ا
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اش را كنار گذاشت و  يكرد، چون گلدوز يفكر م يبود كه او هم به زنان خارج نيرا حركت داد و مثل ا شيابيسر ز شعله

 ".توانند كمكمان كنند يو آنها م ميدار ازيچون به كمك ن ": فوراً گفت

 توانند كمكمان كنند؟ يچطور؟چطور م -

 ياغلب طرز فكر مردانشان را م شان،يزنند و از حرفها يمثالً حرف م. يبكن يتوان يفكرش را هم نم يكه حت ييبا روشها "

به دوستانمان  يو اخبار را به روش ميشنو يشنوند كه ما نم يرا م يآنها مطالب نطوريو هم. است ديمف مانيبرا اريكه بس م،يفهم

كرد و سرش را  يو مكثا "... از برادرمان برغش آنها  تيخواهد بود، و با خوا خطرناكتر اريخودمان بس يرسانند كه برا يم

 .اش را برداشت يتكان داد و دوباره گلدوز

 انجام دهند؟ مانيتوانند برا يم يچه كار گريآنها چه؟ د -

از آن طرف  زيعبدالعز طانيبچه گانه و ش يرا صدا كند، كه صدا نياز مستخدم يكيو برگشت كه  ". چيه ": فوراً گفت شعله

 نهيخورد و با بوز يم يبادام ينيريش كهيدر حال ز،يعبدالعز. بود، بلند شد دهيبالشها خوابناز يشكم البال يرو كهياتاق، در حال

 ". من خواهم گفت د،يگو يهم هست، اگر شعله نم يگريكار د كهالبته  ": كرد، گفت يم ياش باز

 يچشمانش با اخطار كهيالملتمسانه، در ح مهيآمرانه و ن مهين ييكه حضور برادر كوچكش را فراموش كرده بود، با صدا شعله

باال  ياتاق كرد و شانه ا گريبه پنج زن د يپسرك نگاه "! زيعز "زد  بيشد، نه يبچه هم متوجه م كي يكه حت د،يدرخش يم

چون همه در منزل برادرم  ،يكن يفهمم چرا انقدر بزرگش م يخب، اما نم يليخاوه  ": بازگشت مونشيانداخت و به طرف م

 ميكر ياست، ول متيق ستيكه معلوم ن يزيتنها چ ديگو يم " ياقس " ير موردش صحبت شده است، حتدانند و بارها د يم

 "... كند  يفكر م

 !زيعز -

كالسكه  يتان آمده بود كه بود؟ از پنجره وقت يكه با دوستان خارج ديجد ديزن سف نيزدم، ا ينم يداد نزن شعله، حرف "

من گفتم  يول. ديكن يم ييرايمرد در لباس زنانه پذ كياز  ديفكر كرد شما دار ميكر. چقدر بلند است دم،يشان وارد شد د

 "...  ينطوريرفت، ا يمرد راه م كيچشم برده ها، اما درست مثل  ينه در وسط صبح آن هم جلو د،يكه جرأتش را ندار

 هيبه حاش شيپا نكهيد برداشت تا ابلن يعقب داده، قدم ها يباال گرفته و شانه ها يو در اتاق با چانه ا ديپسرك از جا پر
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كاش  فتاد،يفقط او ن ن،يمثل ا رستد ": زد گفت يخنده كنان غلت م كهيافتاد و در حال نيفرش گرفت و تلوتلو خورد و به زم

 ". ميديخند يچقدر م! افتاد يم

 يكس يوقت دينبا ،يو بدجنس هم هست يشده ا تيكرد كه چقدر بد ترب يم اليآن وقت او خ ": سرزنش كنان گفت سلمه،

 ". ديخند نديب يصدمه م

 شيها غيج ديبا. از پله ها افتاد شيظرف آب جوش، هفته پ كيبا  ،يج يخنده دار است چرا كه نه؟ آن برده چاق م يوقت "

تو هم اگر  دند،يخند يهمه م. زد يم غيو ج ديدو يگربه سوخته م كيشده بود، درست مثل  سيخ شيهمه جا. ديديشن يرا م

 ". يديخند يميجا بودآن

ناگهان متوقف شد و لبانش را گاز  "... كه  ديفقط شما هست. نميمردم را بب دنيدوست هم ندارم صدمه د. دميخند ينه نم "

مسقط و عمان  يدهايو س انيشوايعمان از نسل پ يشما عربها ": وحشت كرده بود ديخواست بگو يكه م ياز كلمات. گرفت

 يركاسيمادر س يهم از همان خون بود، گرچه حتماً آرامش و نرم خودش يول ". ديا دوست دارر لهيكه خشونت، ظلم و ح

 .برد يلذت نم گرانياش را كم كرده بود، چرا كه هرگز از درد د يپدر نياش، خون آتش

را  ديمبادا نقشه قتل مج. او را فراگرفت يسنگدلش، انداخت و لرزش سرد يبايز يبه برادر كوچكش و ناخواهر ينگاه

 ...برغش قسم خورده بود ... سعله قول داده بود ... باشند؟ نه، امكان نداشت دهيكش

گذشت كه  يمنزل برغش م ينشسته بود و از جلو يقيدر قا ديروز عصر مج كي. آورد اديآن اتفاق وحشتناك را به  يول

كه متهم به سوءقصد به جان سلطان شده  عهديول. كرد، كه البته به هدف نخورد كيشل يدر پ يبرغش شخصاً به سمت او پ

كرده باشد و  يخواسته شوخ يبوده فقط م كيو چون هوا تار شدبا يم قيدر آن قا ديدانسته مج يبود قسم خورد كه نم

كه حاضر نشد برادرش را  دياز مج ريغ. شد رفتهيبود داستانش پذ دهيند يصدمه ا يرا بترساند، كه چون كس قيقا نانيسرنش

كه از زنگبار  قايآفر قاز شر يفرانسو يروهاين يفرمانده داريكه به زور سفارت فرانسه، در روز د يتا زمان رد،يپذبه حضور ب

 .برغش شد داريشد، ماچار به قبول و د يم تيتوپه اش حما يس يكرد و با كشت يم دنيد

احمقانه نگاه كرده بود چون متقاعد  يوخش كيواقعه به عنوان  نيبه ا اي.برغش شك نكرده بود يلحظه، سلمه به ادعا نيا تا

كه كرده  يكيشل نيدوج ميرا با ن ياگر واقعاً قصد صدمه زدن داشت، هرگز چنان طعمه راحت ش،يشده بود كه برادر خودنما
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و  افتيآن خود را نامطمئن  يادآورياكنون با  يول. ب برغش او را متقاعد نموده بودياز تكذ شتريب نيا. داد يبود از دست نم

پهن آن  يلبه سنگ ياتاق برود و رو يو ترسش باعث شد از جا بپرد و به سمت پنجره در آن سو ديچون مطمئن نبود، ترس

 .نگاه كند نييشده به پا يكنده كار يشبكه چوب انيزانو زده، از م

كه  ديرا د يكوچك قيسلمه قا خورد، يكه به ساحل م ايدر يبه آب آب يبود و با نگاه ايمثل خانه برغش، رو به در ،يالثان تيب

 يبازرگان.بود ديافكار مضطربش حاضر شده بود، چون درست مثل قالق مج انيبا سحر و افسون، از م نكهيگذشت، مثل ا يم

 در آن يهند

 .نديبه وضوح صورتشان رابب توانستيوسلمه م زدنديبردگانش پارو م كهيبود در حال دهيلم

اسمش  ديببخش{انها رابزندپس برغش قيدق يرينشانه گ كيبا توانستيم يهركسرا راحت كرد ،چون  لشيمنظره خ نيا

در  يچه كس دانستهيم قايراست ،چون شك نداشت كه برغش دق يميحتما راست گفته؛باس}اگه اشتباهه شرمنده ستيواضح ن

 يشوخ كيواقعا  ايانداشته،اما  يبوده پس ضرر يشوخ كيرا بترساند اما اگر فقط  ديمج يبوده وفقط خواسته كم قيقا

 ....ديبود؟انروز مثل االن افتاب نبود وبدون نور خورش

 يليخ.كيتار بايغروب بودوهوا تقر كيودر گوشش زمزمه كد كه ان روز نزد ديبه وجودش خز يشك به سرد گريد كباري

 ؟....برغش ايا.اشتباه كرد كيتار مهين يهدف متحرك رادر هوا كيفاصله  شديراحت م

 .خورديبه هم م شيودندانها ديلرزيم كهيدر حال.ت از پنجره دور شدبا سرع سلمه

 :است؟ ماريب ايكه ا ديپرس كرديكه اورا نگاه م شعله

 ؟يتب دار ايد؛،ايرسيامروز صبح اصال حالت خوب به نظرنم-

رغم  يعلرا مرخص كرد و شيها مهينشده بود؛پس ند يشعله راض يزد وگفت كه حالش خوب است ول يبه زور لبخند سلمه

 .اورا به خانه برادرش فرستاد زيعبد العز يليم يب

 :ديبرگشت وپرس شيهمه رفتند،به طرف ناخواهر نكهيمحض ا به

 ؟...سلمه؟به من بگو يترسيازچه م_

 ...ترسم،منظورمينم-
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 :مانند زنگوله به هم خوردند وگفت نيسنگ يكه دستبند ها ي؛به طور چانديرا به هم پ فشيدستان ظر سلمه

 برند؟يتوطئه ها اخر مارا به كجا م نيكه ا شمينگران م يقط گاهف-

 :گفت يديق يوبا ب ديخند شعله

واوبر تخت  ميشد روزيپ ي،و وقت كشديطول نم گرچندانيبرغش وهم ما د ي؟برايپس به كجا فكر كرد!البته يروزيبه پ-

به ما خواهد  ميگرفت وبرغش هرجه بخوه يخواه زهيداشت وتو جا ميخواه يشادمان يپدر مان نشست،دوباره فرصت برا

 .مياو بخواه دازيداد؛جواهرات ؛لباس،برده ،قصر،فقط با

 امد؟ دخواهديچه بر سرمج...ديومج -

 :گفت تيش،باعصبانينقره ا يخلخالها يصدا يبلند شد وبه خشك شعله

ارد،برغش است وهر چه زودتر د تيكه اهم يمطلب د؟تنهايايكه چه بر سرش م مينگران باش دي؟چرا با كنديم يچه فرق-

 .بهتر

 ؟...يخواهيتو كه نم...شعله تو كه-

اما شعله داشت با "د؟يكه او را به قتل برسان ديخواهينم"كه  ديبه وضوح بگو توانستينم.جمله اش راتمام كند ونتوانست

از از طرفدارانشرا از دست  يكي توانستيشعله نم.كرديحسابگر به اونگاه م يبيودرك كننده وبه طرز عج زيام ريتحق يچشمان

 دانستيازحد م شيرشد كند ؛سلمه ب ديمج يجوانش برا يناخواهر يكرده وبگذارد كه همدرد توانستخطرينم زيبدهد ون

موضوع شعله  نيفاجعه بود،بادرك ا كي وستيپيم ديوبه مج شكستيالقلب بود،اگراتحادش رابا انها م قياز حد هم رق شيوب

 :ان خجالت زده را دراغوش گرفت وگفتكرد ودختر جو يخنده ا

 از برادرانم رابكشم؟واقعا؟ يكيهستم كه نقشه قتل  ييواليه نيمن چن يواقعا فكركرد-

 خواهر بزرگتر، نيبه دام ا كريبار د كي. وسرش راتكان داد ديسرخ شد،خند سلمه

 .كرديم نشياش افتاد كهچقدر با او مهربا ن بودواو دوستش داشت وتحس بندهيوفر بايز

 :كنان گفت اعتراض

 يوبعد همتالش برا...ها  ينگران نيا يوهمه ...به خاطر گرما بود كنميفقط فكر م..اوه...چطور ممكن است؟....نه البته كه نه-
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 شانيفهم حرف ها يكنند،وليم يسع يليرفتار دوستانه هستند وخ يمهربان ودارا يلي،خيان خانم خارج يحرف ها دنيفهم

 .سخت است

 :زننده گفت يباحالت كرديكه اورا ول م يرحالد شعله

 .داشته باشد دنيكه ارزش شن زننديم يچون به ندرت حرف.به خودت زحمت نده اديز-

 شعله؟ ديايچرا از انها خوشت م-

احمق  شرم،چونينكرده اند وب ليهستند،،چون تحص يچون خارج. ميگويم تيبرا يدانيمعلو م است،اما اگرواقعا نم خب

چون درست .كننديوحركت م پوشنديلباس م شرمانهيوب يزيندارند وبا ابرو ر يوپررو هستند،چون رفتار مناسب وپرسروصدا

 ؟يشد ين،راضيهم.دارند يطبوعنام يو گردتدوچونيم ابانيمثلزنان بد،بدون نقاب در خ

روشنشان  ميكن يسع دينبا.ستنديبلد ن يگريد قيچون به طر.بكنند توانندينم يكار. يريگيسخت م يليخ كنميفكر م-

 .ومطمئنم سپاسگزار خواهند بود ميبده ادشاني زهايچ يليخ ميتوانيم م؟مايكن

 :باغرور گفت شعله

 خواهندياگر م.بدهم ادشاني يزيچ خواهميندارم ونم شانيبه سپاس گزار يعالقه ا چياست،اما ه نطوريشك هم يب-

انهارا روشن خواهند  يروحان يندعلمايايجلو ب يبه درست را بدست اورند،شك ندارم كه اگر نيراست مانيدستورالعمل ا

چون برغش  كنميم ييرايفقط ا ز انها پذ.بدهم كه چطور رفتاركنند ادي يعام يها يبربر نيندارد كه به ا ياما به من ربط.كرد

دور  يوان روز خل كنميكار را نم نيا گريشان تمام شد،د دهيفا نكهيانها به درد ما بخورند وبمحض ا ديكه شا كندياحساس م

 .ستين

وعمان رادر جعبه }كلمه واضح نخورده نيا ديببخش{و انينوايب خيرا برداشت وسلمه را ترك كرد كه كتاب تار شيگلدوز

 .از ان دراورده بو د،بگذارد يخارج يازخروج مالقات كننده ها ش،پسيساعت پ كيكه  يشده زركوب يبزرگ كنده كار

 چهاردم فصل

 

 

 نيزم يآدم رو نيتر ي؟ شاهزاده خانم شعله دوست داشتن يكنيخب ،در موردشان چه فكر م« : دينه پرسمشتاقا يسيكر



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٤

 »! يچقدر سلطنت -؟ چقدر پرشكوه و باوقار و چقدر  ستين

 سهيبود ،مقا دهيد نهايدر ذهن داشت شعله را با زهره كه در خانه دلف كهيدر حال» باستيز اريبس«:كرد كه  قيتصد رويه

شعله  دهياحساس س يو ب رهينقص و نگاه خ يب يبايتراز ز نيدلنش اريو چشمان درشت او به نظرش بس فيظر كليه.كرديم

 يآور ادي نيبا ا. دادنديم يبه زهره را تي،اكثر سهيدر مقام مقا ياز خاندان سلطنت ،ول يبود و دوم زيكن كي ديشا يبود ، اول

 » يقهوه ا اي اهيداشت نه س يخاكستر است كه شاهزاده خانم شعله ،چشمان بيعج«:گفت 

به من گفته شده كه  ستين بياصال هم عج« :كالسكه ،درمقابلش نشسته بود گفت  يچرم يكه در صندل يفيظر يفرانسو زن

 »است  شانيمادرها ليدارند ،به دل يچشمان روشنتر يسلطان ،حت ياز بچه ها ياريبس

پوش  كيش يزيگوشتالو و به طرز اعجاب انگ يقشنگ يليه طور خداشت ،ب يفيظر اريو بس رهيت ي،موها سوتيترزت

اش مشكل بود ،چون  يپوست زنگبار بود و حدس زدن سن واقع دي،مورد غبطه تمام زنان سف شيلباسها و گل سرها.بود

مئنا گمراه كننده ،كه مط كرديم دايپ يجوان افهيفق برديكار م هب رانهيكه بص يشيبا او سر سازش داشته و با آرا عتياشاكارا طب

 .دانست ريتاث يب شديرا هم نم كرديصحبت م يسيانگل يسرزنده و لهجه جذابش وقت يدهان گرم ،حالتها.بود

 زنان يسلطان ،بچه ها يها غهيص«:داد  حيتوض رويه يبرا سوتيت مادام

 ».شود يشان م يحسود بچه ها به آنها ريدارند و سا يكنند چون پوست و چشمان روشن ياش را گربه صدا م يكاس ريس

 شيدلم برا يليخ.به پدرش رفته است شترياحتماالً او ب!ستيخواهرش ن يدياو به سف يبوده ، ول يكاس ريمادر سلمه هم س اما«

 .ديرس يكامالً متوحش به نظر م يگاه.بود يداشت و چقدر خجالت ينيسوخت ، چه لحن غمگ

 يزيدارم كه سلطان از چ نانياطم!متوحش؟از چه؟اوه«:گفت يعصبكالسكه شوكه شده و  نيسرنش نيكردول ، چهارم خانم

 ».اطالع ندارد

 يخواهش م ايوياول«:كالسكه اشاره كرد و گفت يبوم يراننده  يكه عالمت سكوت بود به سو يكرد و با حالت ياخم يسيكر

 ».كنم

مراقب  شهيهم ديآدم با نكهيطر داشتن ابه خا.، كامالً فراموش كرده بودم زمياوه عز«:كردول با احساس گناه گفت ايوياول

 ».خبررسان باشند ايجاسوس  كيتوانند  يهمه م باًيتقر نكهيزبانش باشد چقدر سخت است و ا
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 يماريمسن تر از خودش ازدواج كرده بود كه در اثر ب يبا مرد يبود كه در هفده سالگ يموبور و احساسات يكردول زن خانم

 افتيدر يازدواج شنهاديپ چيه گريد ايويگذاشت ، ال يباق يمال ياش را در تنگا وهيو ب در ماه عسلشان فوت كرد ديفوئيت

دو فصل در استوا  يكي دنيگذران يزن برادرش را برا شنهاديپ يبا خوشحال ييدر تنها ينكرد و پس از چهارده سال زندگ

 .رفتيپذ

 كيمبادا وجود  نكهياز ترس ا وبرتيه نبود كه همسر هرساند و آگا يرا م زيعز »نيج« يمهربان نيكرد كه ا يفكر م ايوياول

بگذارد او را دعوت كرده بود تا بلكه بتواند  ريخود و شوهرش تأث ي ندهيآ يو مسن در زندگ ريفق ي وهيخواهر شوهر ب

 افهيدان بدقاش بود و چن يسالگ يچون او در س.در زنگبار را به خود جلب كند يتانيكاپ اي ييتاجر اروپا كيازدواج  شنهاديپ

بود اما  شيمربوط به سه سال پ انيجر نيا.كرد  يجلوه م ديشد شا يم افتيكم  اريبس ديكه زن سف يهم نبود س در محل

و عالقه  يليو سواح يعرب يزبانها يريادگيهمچنان آنجا مانده و خود را با  ايوياول ينبود ، ول يگرياز شوهر د يهمچنان اثر

 .كرد يزنگبار مشغول م يسلطنت يبه روابط خانواده  ديشد ي

او داشت ، برادر گرفتارش كه  يبرا يدانست فرصت كم يم يخل ، پرجوش و خروش و احساسات يبرادرش كه او را زن زن

پالت  وبرتيالبته ه.اش را فراهم كند يسرگرم ي لهيداشت پس او به خودش واگذار شده بود كه خود وس يوقت كمتر يحت

 شتريموضوع را ب ينمود ول يميكرده است اعتراض مال دايپ يرش در جناح مخالف سلطان دوستانمتوجه شد كه خواه يوقت

 .كرد يداد خواهرش چندان به حرف او گوش نم ياگر م ياگر چه حت.ادامه نداد

در  اياش  يشناس فهيكسل كننده و پر از وظ يكدامشان در جوان چياز ه يآرزومند عشق و ماجرا بود و اثر شهيهم ايوياول

بروز احساسات سركوب شده  يبرا يمحل ايوياما اكنون اول.بو افتهياش ن يگ وهيب يخسته كننده  يازدواج كوتاهش و سالها

بار در  نياول يبود و اكنون برا افتهيحكومت را داشتند  يعرب كه قصد سرنگون يشاهزاده خانمها ي دهيچياش در روابط پ

حس نشاط مانند  نيمهم بود و ا عيدر چرخش وقا يكرد بلكه به طور مؤثر ياش نه تنها احساس زنده بودن م يزندگ

 .بر او اثر كرده و او را كامالً مست نموده بود يقو يمشروب

 ريبتوانند زنج يدوست داشتن ي رهيجز نيكه مردم ا يخاطر خواهد بود زمان شيآسا ي هيچقدر ما!اوه«:ديكش ينفس ايوياول

 ».ندينما انيتعصب ب ايرا بدون ترس  دشانيانه عقااسارتشان را پاره كنند و آزاد
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كرد و  رويو خانم كردول سرخ شد و موضوع را رها كرده و با عجله رو به ه»!ايوياول«:زد بيبود كه نه سوتيبار مادام ت نيا

باشد و  يروجود داشت كه مناسب كالسكه سوا يمعدود يدر زنگبار جاده ها.سر راه نمود يدنيشروع به نشان دادن مناظر د

آمد و  يخوشش نم سوتيبالت كه از مادام ت ني، ج ايوياما زن برادر اول.داشتند يكالسكه نگه م يكم يعده  ليدل نيبه هم

بزرگتر و  يكالسكه  كيكمتر داشته باشد آنقدر بر شوهرش فشار آورد تا ناچار به وارد كردن  يزيخواست از او چ ينم

كه از  يخاك آلود ناصاف يدر جاده  وآنها را در خود جا داده بود  نيسنگ ي لهيوس نين اترز شد و اكنو ياز كالسكه  باتريز

شهر  يرنگ در حومه  يصورت زيتم يطبقه  كي يخانه  كي يرفت تا به دروازه ها يبود جلو م دهيدرختان پوش ي هيسا

 هيهمسا ي رهيبه جز يسفر تجار كي ياصاحبخانه كه بر.دنديرس قايساحل شرق آفر يتجارت يبالت از كمپان يمتعلق به آقا

 يهفته  كيو دوقلوها هم با او رفته اند و تا  نيج«:داد حيوار توض سهيدس يبا زمزمه ا ايوياول.بمبه رفته بود در منزل نبود

حرف  گريد ي، چون كس مينيبب نجايكامل در ا تيرا با امن گريكدي ميهر چقدر كه بخواه ميتوان يگردند پس ما م يبرنم گريد

 ».زند ينم

 »!ديشود گفت كه نخواهند فهم ينم«:اخطار داد سوتيت مادام

شده  دهيپوشان ريپنجره ها با حص.خنك بود يو گرم به طور مطبوع تيپر جمع يخانم پالت بعد از آن كالسكه  ييرايپذ اتاق

در  ديمستخدم با لباس سف يپسرك.پر باد بهتر بود ياز جاده ها اريحكمفرما بود بس هيكه در اتاق پر سا يبودند و آرامش

 ميتوان يخب ، حاال م«:مشتاقانه گفت ايويدر پشت سرش بسته شد اول نكهيبمحض ا وكافه گالسه آورد  شانيبلند برا يوانهايل

 ».ميصحبت كن يدرست و حساب

 ميكن اطيهم احت كه هر چقدر يدان يشنود؟م يرا نم مانيصدا يكه كس يمطمئن هست«:كه نگران پنجره ها بود گفت يسيكر

 ».ستين يكاف

پا به سمت در اتاق رفت و  يپنجه  ياش بلند شد ، رو يصندل ياز رو اطياحت يتكان داد و برا يسر نانيكردول با اطم خانم

 يپشت پنجره ها وانيا ايدر سرسرا  يكس يول.فتديب ريباشد گ ستادهيپشت در گوش ا يناگهان آن را باز كرد تا اگر كس

 يداغ آفتاب م يسنگها يكه رو ييو مارمولكها ديوز يطاق نماها م انيبود كه از م ايتاق نبود ، تنها باد درا يسبك فراسو

 .خوردند
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 »؟يدار ي، چه خبر ميهست قرارياكنون ترز ما همه ب.ستين يكس«:گشت گفت ياش بر م يبه صندل كهيكردول در حال خانم

را به عالمت سوال باال برد ،  شيابرو.برگشت زبانشيدوباره به سمت مانداخت و بعد  رويبه ه يمتفكرانه نگاه سوتيترزت

 شيبرا يمورد كم ني، چون در ا ينگران باش رويدر مورد ه ديندارد ترز ، نبا ياشكال«:نگاه فوراً گفت نيا دنيبا د يسيكر

 ».ناس دهيدانم كه با ما همعق يگفته ام و م

 ياو همسفر مادموازل بوده و ظاهراً با هم صحبت.هم به من گفته بود ليل دوبژو«:زده بود گفت يلبخند مهين كهيدر حال ترز

كنم كه  يم شنهاديمن پ.ندينخواهند خودشان را با امور كوچك ما خسته نما ديشا يبودند ول افتهيرا همدرد  شانيكرده و ا

 »باشد؟ ، ميصحبت كن يگريد ليامروز صبح از مسا

 »رو؟يدهد ، مگر نه ه ياو نم يكه ما را لو دهد ، ول ديترس يشما م«:ده گفتمتهم كنن يو با حالت ظيبا غ يسيكر

 سوتيكنم پس مادام ت يم اليكه من خ ديهست يكه اگر مشغول همان كار ميبه شما بگو ديبا ينه ، ول«:گفت يبه آرام رويه

 ».يكن يم، چون به همه اعتماد  يهست يبد كيشر سهيدس كي يتو برا يسيكر.حق دارند محتاط باشند

 .يهست دهيتو هم با ما همعق رويه يول-

 داديبهداشت كه در شهر ب تيو عدم رعا يوحشتناك بردگ تيعزل شود؟صد در صد با توجه به وضع ديبا يكه سلطان فعل-

 قايدق عهديول دوارميالبته ام.بهتر است رديكار انجام گ نيهر چه زودتر ا نيرفتار با متخلف يتكاندهنده  تيكند و وضع يم

 ».نداشت نانيباره اطم نيتو در ا يپاسخ پرسش من ظاهراً به اندازه  درچون عمونات  ديباشد كه انتظار دار يهمان كس

به  نياو همچن.كه محافظه كارانه تر است... ميبگو يچطور... دارند كه يشما مادموزال نظر يعمو«:مداخله كرد يبا نرم ترز

مورد  نيدر ا شياز نظرات همتا ديكند كه با يشك فكر م يگذارد و ب يحترام مسرهنگ ادواردر ا ايتانينظر كنسول بر

كند اما  يم تيانتخاب كرده است حما ينيپدرش او را به جانش نكهيا ليدل به»ديمج«مرد  نيدولت سرهنگ از ا.كند تيحما

 تيحما ديكه قانون هم از مج مييوار بگو يندارد كه طوط يداشته است ، پس لزوم يدانند كه پدرش انتخاب اشتباه يهمه م

 »باشد؟ يم مشطرف مردم محرو ايحق هم طرف اوست؟ ايست؟آيكه عدالت چ مياز خود بپرس ديكند ، بلكه با يم

كه مورد  رويه يسر تكان دادند ول قيكه مجذوب فصاحت دوستشان شده بودند با طراوت به عالمت تصد ايويو اول يسيكر

شود به او  يدارد و م يستگيخواهم مطمئن شوم كه برغش شا يمن همچنان م«:پاسخ داد يپرسش قرار گرفته بود به آرام



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٨

مطمئن  اياست ؛ آ لهيمس نيمهمتر نيبه نظر من ا.كرد هيتجارت برده كه زنگبار مركز آن است تك نيدادن به ا انيپا يبرا

 »دهد؟ يكه او هم آن را ادامه نم ديهست

اما !بله من مطمئن هستم ميراحت است كه به دروغ بگو يليخ ميبرا«:انه گفتسرش را تكان داد و موقر سوتيت مادام

شب انجامش داد بلكه  كيكه بشود ظرف  ستين يكار نيتواند چون ا يكس نم چي؛ ه ميبگو نيتوانم چن يافسوس كه نم

دهم  نانيتوانم به شما اطم يمورد م كياما در .دانند يم يزندگ از يكه آن را نوع يدارد ، كسان يمردمش بستگ ليكامالً به م

و  رهيجز نيتجارت در ا نيا يادامه  يدارند و اجازه  ايتانيرا كه با بر يناجوانمردانه ا يكه اگر برغش سلطان شود معاهده 

زنگبار را ناچار به پرداخت خراج  هك يو همراه با آن معاهده ا دينما يدهد فوراً لغو م يرا م نيوابسته به سلطان نش ريجزا

ها را مسئول  ييايتانيكار را انجام خواهد داد چون بر نياو ا!لغو خواهد شد زيكرده است ن ياالنه به برادر بزرگتر طاهاوانس

مرگ او  جيو در نت رمرديكمك نكردند و موجب شكسته شدن قلب پ ديها به سع يرانيدر قابل ا رايداند ، ز يمرگ پدرش م

 يگريد يمعاهده  چيكه با آنها وارد ه ميمطمئن باش ميتوان يكردند پس م انتيخ و چون باور دارد كه آنها به پدرش ندشد

 .دهد يم رييآبها تغ نيتجارت برده را در ا يكل چهره  ميتصم نيدهم كه ا يشود و به شما قول م ينم

 نيا شهيچون هم.تنكته به نفع اوس نيكنم كه ا يخواهد داد و اعتراف م رييبله ، مسلماً تغ«:كرد قيمتفكرانه تصد رويه

و  تيدر مورد شخص شتريب يكه آگاه ميبگو ديبا يدانستم ، ول يم نيها ندارد ننگ ييايتانيبر يبرا يافتخار چيمعاهده را كه ه

دهنده تر است به من گفته شده كه به عنوان  نانيكه به تخت برسد اطم مينما مكشبخواهم ك نكهيقبل از ا شيها ييتوانا

 »است؟ يكاف نيا ايآ يخودش به من گفت ول ميش نخواهد بود ؛ عموسلطان بدتر از برادر

 »...اما من به تو گفته بودم كه«:شروع كرد ريبا تغ يسيكر

 ديباش قيكه دق ديشما حق دار«:كرد قيبرگشت و با خنده تصد رويساكت كرد و به سمت ه ياو را با نگاه سوتيت مادام

 وياز موس ريدر زنگبار به غ ياز هر كس ديتوان يباشد البته م يكاف نيهم ديم اما شاگذار يمادموازل ، من به دقت شما احترام م

برغش از برادر هرزه اش مناسبتر و باهوشتر  ديس نكهيبر ا يكه حرف ما مبن ديستين دهاگر آما ي، ول ديبپرس ديادواردر و مج

 ييقرون وسطا يها يمغان آورد و از معق ناآگاهمردمش تمدن عرب را به ار يتواند برا يمسئله م نيا اي ديرياست را بپذ

كه ما قرار  يتنگ تيندارد آن هم در موقع قتجز اتالف و يا جهيكار عالوه بر آنكه نت نيپس ا ديسازد را قبول كن شانيرها



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٩

اً مالقات كوچكمان فور نيكنم بهتر است به ا يشود پس فكر م يهم م يناراحت كننده ا يبلكه موجب بروز حرفها.ميدار

 »خودتان ، مگرنه؟ يفكرتان و راحت يراحت ي؛ برا ميخاتمه داده و اصالً وقوعش را فراموش كن

بود كه  امدهياو به زنگبار ن.داشته باشد يتوانست چنان اثر ينم يگريلغت د چيبرخورد كه ه رويكلمه چنان به ه نيا»يراحت«

 ايخواهد شد  يسلطان بهتر عهديول ايآ نكهيا دنيفت ، پرسگ يكوچك اندام درست م يزن فرانسو نيراحت باشد و البته كه ا

برغش را در نطفه نابود  اميكند و ممكن است ق يم اريتاجر برده فراست را هوش آن، از جمله  انشيو حام دي، فقط مج ريخ

كرد مگر به او  ينم را سكير نينه او ا.دهند ناراحت كننده خواهد بود يم تيمسئله اهم نيكه به ا يتمام كسان يكنند كه برا

 ايتانياز كنسول بر ريغ انييبلكه خود پسر كنسول فرانسه گفته بود كه كل اروپا يگفته نشده بود آن هم توسط نه هر كس

نظر عمو نات !است يتريهم اقرار كرد كه برادر جوانتر مرد قو راگويخائن و تانيكاپ يخواهان حكومت برغش هستند؟حت

 .كرد يم دييرا تا هيهر دو نظر يبود ول زيآم شيستا يهم گرچه بسخت

است و  يقو يتيشخص يبرغش دارا كهيبود ، در حال»پسر پدرش « نكهينداشت جز ا يتيمز چيه ديگفته عمو نات مج طبق

 ديايتواند آنها را وادار كند كه مراقب اعمالشان باشند ، خواه خوششان ب يباشد و م يرا هم دارا م رهياحترام عموم مردم جز

 ينظر هستند و آنقدر در زنگبار زندگ نيا يو خانم كردول كه همه حام يسير، ك سوتيبه مادام ت ديپس چرا با.رياه خخو

خانم كردول را در  اي سيدختر عمو يسطح يها هيحاضر باشد ونظر نكهيشك كند؟نه ا نديگو يكرده اند كه بدانند چه م

و هم توانا و اصالً به  ودب ركيبود چون آشكارا هم ز يگريز قماش دا سوتيمادام ت يول رديچون اعتماد بپذ يمورد موضوع

 يقو ليكرد مطمئناً دال يم تياگر او داشت از برغش حما.بودن باشد يچون احساسات يانيكه مفهور چرند ديرس ينظر نم

او آگاه بود كه .داشت نانيمورد كامالً اطم نيدر ا رويه.نشده بود جييبودن ته ييايبه خاطر رو ايويو اول يسيداشت و مثل كر

 يدوباره درست مثل روز اول.سكوت كرد گريد يباز هم چند لحظه  يهستند و گرچه به جوابش مطمئن بود ول ومنتظر پاسخ ا

صبر  يجسور و ب عهديزنگبار و ول ريو شر فيدر مورد سلطان ضع يسيكر يبه صحبتها كهيكه به زنگبار آمده بود در حال

زن  نيمقدر باشد كه ا ديو شا».است كه در انتظار من است يمطمئنا همان كار نيا«:فكر كرد داد يتخت گوش م يبرا

زمان .كرده بود ييشگويپ ريپ سونيج يدياست كه ب يهمان لحظه ا نيا.در انجامش به او كمك كند يو نه كل يفرانسو

 .داد را انجام دهد يانجام م دياكه ب يرفت كه كار يبود و او آن را انجام داده بود ، او م دهيانتخاب فرا رس
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 ديادب باشم ، بلكه با يكه به شما شك دارم ، قصد نداشتم ب دياگر به نظر رس ديمرا ببخش ديبا«:گفت يبلند و واضح يصدا با

 يم يكمك چه كار يبرا دييو در عوض بفرما ديكه جلسه را برهم نزن دوارميو ام ديشدم ، مطمئناً شما حق دار يمطمئن م

 ».ميانجام ده ميتوان

 ».عمل كرد ديزمان حرف زدن گذشته و با!عمل.زميعز سيدل و جرات است خانم هول نيا.نيآفر«:زد و گفت يدست ايويال

 »؟ يچه عمل يبله ، ول«:ديپرس يسيكر

 مگر نه ترز؟.ما دارد يبرا ياو اخبار.ديگو يترز به ما م-

 چيه يرا برا ميگو يكه به شما م يكه مطالب ديقسم بخور دياعتقاد داربه آن  زياز هر چ شتريبه آنچه ب دياول با يالبته ول-

 د؟يمتوجه شد.كس چيه.ديكس آشكار نكن

مردم به تعداد طرفداران  انيروز به روز در م«:گفت يعال يآورد و با ژست نييرا پا شيهمه قول دادند صدا نكهياز ا بعد

گرفته اند به نفع او وارد عمل شوند بلكه از طرف  ميتصم»الحارث« ي هليقدرتمند قب يشود و نه تنها روسا يافزوده م عهديول

 شرفتيپ يبرا يگذار هيفستاده شده تا صرف سرما شيپول برا ياديهم مقدار ز ماناز مسقط و ع يبرادر بزرگترش طاهاوان

 .ذوب شوند ايفروخته  ديطال است كه با يپول به شكل سكه و شمش و بشقابها.شود شيكارها

 يآشپزها و مستخدمان بوستون م ي ندهيآ ييشگوياز پ ياش به طرز نامعلوم يزنده كه زندگ رزنيآن پ ديشيا خود اندب رويه

شود  يكه نم ييطال...آمد ، اول سفر بعد كار و حاال طال يدانست؟و تمام آن داشت درست در م يرا م نيگذشت از كجا ا

 نيو كامالً منصفانه بود ؛ ا نيچون حق هم هم.برد ينم ين بهره ااز آ يآن بگذارد ول يدستش را رو ستيبا يشمرد كه م

 .نداشت يگريشدند و او هم انتظار د يمردم زنگبار بودند كه از منافع آن بهره مند م

 يازآنها به خاطر وفادار ياريچون بس.دي؛ متوجه كه هست ندينما افتيپول در ديكنند با يم تيآنها كه از او حما«:گفت يم ترز

به  ياز او هستند ول يرويبه پ ليهم ما ياريبس زيبه برغش از چشم سلطان افتاده و شغل خود را از دست داده اند و نشان 

 ».است ازين ياديپول ز هتوانند ، پس ب يمعاش نم يتنگ ليدل

به محل امن  عتريهر چه سر ديبا يشده ول يدر شهر جاساز يو اكنون در انبار خانه ا دهيداد كه طال بسالمت رس حيتوض ترز

چون هر لحظه خطر  ستين يامكان ماندنش در محل فعل.قاچاق شود عهديول يبه خانه  يريبا تدب نكهيمنتقل شود تا ا يتر
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 نيا يهمه  و»انيبن« كي ديدان يباشد ؛ م يم يبازرگان هند كياو .تاس يعصب اريرود و صاحبخانه بس يكشف شدنش م

برده داشته باشند و سرهنگ به عنوان  ديانگلستان نبا يتبعه  كيد چون به عنوان ترسن يها از سرهنگ ادواردر م انيبن

 دينامش با يولبه ما كمك نموده  ارياست كه بس ياز افراد يكيدوست »بالورام«.كنسول حق گشتن منزلشان را دارد

به او مشكوك شده است كه  است كه سرهنگ دهياكنون شن يدولينما يداده طال را مخف تيرضا ليدل نيبماند وبه هم يمخف

 نهايكه ا نياگر امكان داشته باشد مشكل ا يحت ميپنهان كرده باشد پس خواهش كرده هر چه زودتر جابجا كن يزيچ ديشا

 .از هواداران برغش انتقال داد كي چيتوان انها را به منزل ه يطاننممراقبت جاسوسان سل ليبه دل م؟چونيرو به كجا ببر

 .اورد نجايود انها را به اش ينم: ديپرس رويه

بهتر از  يزيالبته دختر باهوش چه چ:را به هم زد وگفت ادستانشيويخوردند بعد اول يسكوت حكمفرما شدهمه تكان يا لحظه

 ؟ نيا

 توجه كن.........صبر كن.........زميعز..... ايوياوال اما

 نديا ينم گريهفته د كيوجس كه در پمبه هستندتا  توبريبه فكر كردن خدارد ه ياجيدستش را تكان داد وگفت احت ايوياول

 .ميان را چگونه به منزل شاهزاده برسان ميداشت تا فكر كن ميخواه ياديوقت ز استيكار دن نيساده تر نيپس ا

 .د؟يكنيكجا پنهانشان م نيبزرگ وسنگ يصندوقند صندوقها زميعز ستندين يكوچك يبسته ها اما

قفل  شهيودرش را هم هم باشدياختصاص داده استكنار اتاق خوابم م ميگذاشتن چمدانها يبرا نيكه ج يصنوقخانه ا در

 دهيرودكامال ا يكس جزئ خودم به انجا نم چيخالصه ه- ياز مستخدمانبوم يكي ديداند شا يادمم چه م-خوب -  كنمچونيم

 نيهم ندارد پس ا يداردوفاصله ا باغ هم كامال مقابلش قرار يبال است واز قسمت مستخدمان هم دور استبعالوه در جان

 .راه است نيبهتر

 ا؟يوياول يده ياورد اجازه كه م يم نجايامشب صندوقها را به ا نيپس بالورام هم يچقدر عال-

 .........يباشد فرض كن كس نيمطم يكنياوه فكر م-طال0باعث افتخار است  زميالبته ترز عز-

 يوحشتناك ليوسا ايرودمنظورم تفنگ با گلوله  يخطرناك كه به كار نم يزيچ......زيچ دنيخر يگفت برا يبا ناراحت يسيكر-

 .نها؟يمثل ا
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 .اصال نترس يبترس دياما نبا يالقلب قيتو چقدر رق زميعز يسيتر:گفت يبا مهربان ترز

كه  يارك چيتوانم با ه يشخصا نم مومنيموضوع مطمئن شو نياول از ا ديحق دارد با يسيقاطعانه مداخله كرد كر رويه

 . ميموضوع توافق دار نيداد موافقت كنم ومطمئنم همه ما بر سر ا زيخشونت ام تيماه

برغش انقدر به مردمانش عالقه دارد كه  ديس.در كار نخواهد بود يخشونت چيچون ه ديبخواب نانيبا اطم ديتوانيمطمئنا م بله

انقالب دون  كي زمنقشهيترسو است نه ماد موزل عز كهيسلطان - در مورد سلطان  يول.را نخواهد داد يداديرو نياجازه چن

هم مثل همكه جا  نجايداردچون همانطور كه به شما گفتم ا ياديبه پول ز اجيكودتا كه احت كيشده است  ختهير يزيخونر

 . ديانها را خر شوديم يول ستندين يچجناحيهستند كه طرهدار ه ياديمردم ز

 ان رشوه استگفت منظورت دييازعدم تا يبا اثر رويه

 است مگر نه؟ يكيهر دو :را باال انداخت وگفت  شيگوشتالو يشانه ها سوتيت مادام

استبداد سلطان  هيترسند كه بر عل ينميكنند بنا برا نيرا تام شانيكنند ومخارج خانواده ها يزندگ ديهستند وبا ريفق مردم

وفاداران  ريكه به سا يووقت وندنديپ يوستش هم دارند مبرغش كه د ديباشد اشكارابه س شانيبرا يصحبت كنند اما اگر پول

بكند  توانديم يخود بدون دردسر وصدمه خواهد بودسلطان چه كار يكه به خود شدداده خواهد  بيترتيياضافه شوند كودتا

قصر  سر وصدا بازنشسته شود به قصر وبه يب توانديتمام مردم شهر وروستاها طرفدار برادرش برعش باشند؟فقط م يوقت

وبرادرش هم باهلهله از تخت باالرفتهوكار  دينما يساخته است رفته ودر ان زندگ قايخودش در افر يدارلسالم كه برا ديجد

 .ديجان مردم شده است را اغاز نما ياست بال يديمدت مد كهيظلم و فقرو بندگ يسخت برانداز

وانگشتش را به طرف او تكان  ديخند سوتيبود مادام ت ديهمچنان با شك وترد رويه افهيدست بزند اما ق خواستيم ايوياول

 يحيطرفداران با پول كار صح دنيخر دكهيكن يم اليخ ياز شرق ندار يچون اطالع ايامكان ندارد  ديكن يفكر م:دادو گفت

 ياديز يكه طرفداران سلطان تفنگها ديدان يم.بخرم تا بكشم دهميم حيرجشخصا ت يخودتان مربوط است ول نبهيا ستخوبين

خواهد  شماريب يوكشته ها يزياش فقط جنگ وخونر جهيوارد شود نت قيبرغش هم از همان طر ديدارند واگرگروه س

 كه از مسقط ياز ثروت ديبا دپسيباشيبودمطمئن هستم كه شما هم مخالف ان م

 "را خريد ، متوجه شديد ؟شده اين سرنوشت را از مردم شهر دور نموده و براي اطمينان بيشتر ، حمايت آن ها  فرستاده
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بله البته ، هيرو با آسودگي مطمئن شد كه حتي آدم رذل و پولكي ، چون اموري فراست هم به دشمنان با نفوذترين حامي  "

اما از اين كه شنيد طرفداران سلطان مسلح هستند نگران شد ،پس هر چه زودتر پول مسقط به . اش ، اسلحه نمي فروشد 

 .حتي لحظه اي را نبايد از دست مي دادند هد بهتر است ، آشكار بود كدست هاي مطمئني برس

پس اگر همه هم عقيده ايم ، تنها بايد راهي بيابيم كه آن ها را سالم به دست سيد برغش برسانيم ، كار  ": تيسوت گفت  ترز

روشان و سقايان و رخت مشكلي است ،چون جاسوسان سلطان ، مراقب منزل تمام طرفداران برغش هستند ، حتي سبزي ف

 ". نمي دهند صندوق هاي طال بدون سوال بگذرند  اجازهشويان را را متوقف كرده و مي گردند و مطمئنا 

نه فكر نمي كنم ، ولي ما چهار نفر بايد بتوانيم آن ها را به بيت التالي  ": در حالي كه به مساله فكر مي كرد ، گفت  هيرو

، فكر نمي كنم كه يك شمش طال خيلي بزرگ باشد و ما هم شنل هايمان را مي پوشيم و آن ها  برسانيم ، البته نه در صندوق

. نمي كند ما را بگردد يا سوال كند كه چرا به ديدن شاهزاده خانم ها مي رويم  جراترا زير آن حمل مي كنيم ؛ هيچ كس 

 "...  سكه ها را هم در كيف هايمان مي ريزيم و بشقاب ها را هم زير لباسمان

نظر راهي عملي مي آمد ، ولي متاسفانه مادام تيسوت آن را رد كرد ،چون توضيح داد كه صندوق ها با مهر مخصوص سيد  به

طاهاواني ، مهر و موم شده و اگر مهر شكسته شود و بعدا از آنچه كه انتظار مي رفته ، پول كمتري در آن باشد ، فورا گفته 

براي خود برداشته اند و اين كه اصال به همين منظور خود را وارد ماجرا كرده  رااز آن  خواهد شد كه زنان سفيد ، بخشي

 .بودند ،اين ريسكي بود كه نبايد قبول مي كردند ، زيرا آن ها بايد مثل زن سزار از هر شكي مبرا مي بودند 

م كرودل به عنوان ديد و بازديد ،به بيت كامال تصديق نمود و پيشنهاد ديگري داد مبني بر اين كه مادام تيسوت و خان هيرو

التالي رفته و با كالسكه هايشان صندوق ها را يكي يكي ، يا اگر امكان داشته باشد دو تا دو تا حمل كنند ، تا سيده شعله آن ها 

ياطي وجود چنين ح. بايد ترتيبي داده مي شد كه آن ها از در حياط پشت قصر وارد شوند  تنهارا به دست برادرش برساند ،

. داشت و هيرو خودش آن را صبح آن روز ، هنگامي كه براي ديدن سيده ها مي رفتند ، از يكي از پنجره هاي قصر ديده بود 

مورد استفاده قرار نمي گرفت ، ولي دروازه آن  يگرچه مدخلش محرمانه به نظر مي رسيد و شايد براي مالقات هاي معمول

شايد بشود قصه اي هم جعل نمود كه توضيح دهد چرا از آن در وارد مي شوند . ز آن بگذرند آنقدر گشاد بود كه كالسكه ها ا

مي كنيد  كرف. مثال مي توانند بگويند كه دوست ندارند جمعيت براي شما كوچه باز كنند و مردم محلي كامال درك مي كنند "
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 "بشود ترتيب آن را داد ؟

مادماوزل ، به شما درود مي فرستم مطمئنا ترتيبش داده خواهد شد و من  ": فت تيسوت ، بزرگوارانه سري تكان داد و گ ترز

امشب هم در . خودم شخصا مراقبت مي كنم كه آن ها به دست سيده شعله برسد و او حتما دستورات الزم را خواهد داد 

 "اين جا مي آوريم ، باشه ؟  بهتاريكي ، وقتي همه خواب هستند ، طال ها را 

اوه بله ، حتما فقط به بهانه اي مناسب جهت مالقات هاي متعدد از بيت التالي ، در چند روز  ": بنده وار موافقت كرد ،  اولويا

 .آينده ، قبل از اين كه هيوبرت و جين برگردند ، نياز داريم 

لطف فراوان پيشنهاد كرده ما به آن جا مي رويم كه فارسي درباري را ياد بگيريم ، سيده با ! درس  ":، خنده كنان گفت  ترز

 .اند كه به ما درس بدهند ، پس ما هر روز به مدرسه مي رويم 

بهانه خوبي است ، بعالوه موقعيتي به دست مي دهد كه ديدارهايتان را به داغ ترين ساعت روز منحصر  ": موافقت نمود  هيرو

 "يا مي شود به خدمتكاران بيت التالي اعتماد نمود ؟ نماييد ، در اواسط روز كمتر شك برانگيز است تا عصر ها و شب ها ، آ

 .در اين مورد مطمئن باش . اگر نمي شد ، سيده ها و برادرانشان و تمام توطئه چينان ، خيلي وقت پيش او رفته بودند  -

 و خدمتكاران خودتان ؟ -

اگر به اين مردم پول . كاران اولويا مي دهيم همان طور كه به خدمت": ترز با چشمكي ادامه داد  ".به آن ها رشوه مي دهم  " -

 ".خوبي بدهي ، دهانشان را هم خوب مي بندند و اين بهترين راه رفتار با آنهاست

 پس همه كار ها مرتب است ، آيا مطلب ديگري هم هست كه بحث نكرده باشيم ؟ -  -

آن جا مي گذشت و صداي وراجي زن ها را با بحث هاي جالب تري در مورد مسائل كوچكترادامه يافت و هر كس از  جلسه

اما كار آن روز صبح نتايج بسيار زيادي . مي شنيد ، خيال مي كرد كه تنها چند تن از خانم هاي بي آزار ، مهماني چاي دارند 

 .در بر داشت و مطمئنا بي آزار هم نبود 

 

كنسول كه .بود رونيب يابانهايخ يدما يداغ مواجه شدند كه به يبا استقبال ،يدر بازگشت به كنسولگر رويو ه دايسيكر

آنها منفجر شد و  دنيبود، با د دهيبه نقطه اوج خود رس تشيمدت عصبا نيودرا ديكش يحداقل دوساعت بود انتظارشان را م
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بلكه  سوت،يكردول و ترزت ايوياش، نه تنها با اول يودوست يالثان تيارش از بيبس يتوانست دخترش را درمورد مالقاتها يتا م

 .دعوا نمود ييقاياز نژاد عرب وآفر يها وهر عضو يها وفرانسو يسيبا كل انگل

 ييبع با صدا د،يرس انيغضبناكش به پا يآرام ماند و صبر نمود تا نفس عمو يبه خوب رويه ياش گرفت، ول هيفوراً گر يسيكر

 جيكامالً گ د؟يشده ا يعصبان نقدريچرا ا دييبگوشود لطفاً  يم يفهمم، ول ياگر نم ديعمو جان، مرا ببخش: (آرام كننده گفت 

تر  يمالقات طوالن كيو  ميعرب داشت بندةيمالقات كوتاه از زنان فر كيما تنها . دينگذار يسيلطفاً سربسر كر. شده ام

صبح جالب بود، مخصوصاً كه كمتر  اريبس ميبگو ديشخصاً با.دعوتمان نمود يبه صرف خوراك يازخانم كردول كه با مهربان

 يلياما خ. ، متأسفم دينهار منتظر بمان يبرا وكه شما وزن عم ميافتد واگر باعث شد ياتفاق م مانيبرا مانيبرا نجايدرا يجالب

هستند،  يزنها چطور ديدان يكنم زمان از دستم دررفت، شما كه م يزنانه لذت نبرده بودم و فكر م يبتهايوقت بود كه از غ

 ..).ميكن يشروع به صحبت م يوقت

روشش كامالً موثر واقع شد و . كامالً زنانه با توجه به ساعت، از ادامه صحبت اجتناب نمود يكردو باروش يهنرمندانه مكث او

 .نمود انشيهم از دختر گر يمناسب يشد ، بلكه عذر خواه مينه تنها تسل سيهول يآقا

شاهزاده  نيرااز ا مانيمالقاتها ديده ياجازه كه م: ( رفتارش استفاده كرده و ملتمسانه گفت جي، از نتا يبا خونسرد رو،يه

با ما فرق دارد چقدر جالب است و مطمئن  شانيكه زندگ يآشناشدن با زنان ديدان ي، مگر نه؟ نم ميادامه ده بندهيفر يخانمها

خانم كردول هم حتماً به و  سوتيدرمورد مادام ت. ستنديهمه زنان كاال ن ننديبود كه بب مياهخو ديمف شانيهستم كه كامالً برا

مگر . ميخواستة شماست ما فرمانبردار هست نيالبته اگر ا.ميرا رد كن شانيدعوتها ريومن سا يسيآنها برخواهد خورد، اگر كر

 )؟يسينه كر

نه،نه، من فقط فكر كردم كه :( كرد، معترضانه گفت يم ينيخود عقب نش يقبل يريبا شتاب از جبهه گ كهيدرحال كنسول،

بر سرت متأسف  دنينكن، گفتم كه از داد كش نيف نيف نقديا يحاال كرس. كنم كه اشتباه كرده بودم  يم اليخب، خ...ديشا

 . )ميكن يدرمورد آن صحبت نم گريد.  ديخب فكرش را نكن... ردمرا متوجه نشده بودم ، فكر ك تيفقط موقع. هستم

برادرزاده اش،  شنهاديدانست كه به خاطر پ يبود و خوشبختانه نم گرفته انيپا انيشد، جر يآنجا كه به عمو نات مربوط م تا

هوا، ده صندوق قفل شده ، با  يكيكند ودرآن شب با استفاده از تار يبرادرش ، استفاده ناروا م بتيخانم كردول دارد از غ
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ان روز ، ترز مالقات صبح هم نكهياايشده هند و  دهيخانه اش كنار هم چ رصندوقبه آنجا رفته و د يمعمول يدرشكه ها

 .داشته است يالثان تياز ب يگريد

ساده تر از  يكار چيشعله گفت كه ه. رفتيرا پذ روينقشه ه يشكرگزار شد و به گرم يزيشعله ، به طرز اعجاب انگ دهيس

ده باشد و تواند ناراحت كنن يم يالثان تيحق داشته كه مالقات زنان بدون حجاب از ب سينخواهد بود ، چون خانم هول نيا

و  سوتياو هر روز صبح ، منتظر مادام ت. داده خواهد شد يمناسب بيترت ئلهمس نيا يبا ندهيهم شوكه شده اند ودرآ اريبس

از درعقب قصر وجود دارد كه كالسكه  يخواهد بود و خوش شانس هستند كه راه يدربار يدرس فارس يخان كردول ، برا

هستند  چيدرپ چيوپ كيبار يشهر ، بقدر يابانهايبوده است ، چون اكثر خ نيچن شك خواست خداوند يب! گذرد يهم ازآن م

 .دهند يرا نم يبيبد ترك يدستگاهها نيكه اجازة گذرچن

كه درمدت حضور او به صورت  ،يشده ا يگلدوز مهيمرخص شدو با رفتن او، شعله نقاب ن يبا تشكرات مناسب سوتيت مادام

 ياميبعد دستور داد كه پنجره هارا كامالً باز كنند و پ. را آب بكشد  شيخواست تادستهاگذاشت و آب  يداشت ، را به كنار

 .از دروازه ها بود فرستاد تاش مراقب فهيقصر ، كه وظ ريپ داريسرا يبرا

 انييو تمام اروپا يغرب يآن ، كنسولها دنيشد، از شن يشهر پخش م يو كوچه ها ابانهايبود كه اگر دربازار و خ ياميپ نيا

مهمانان ناخواندة  ييراياز پذ يالثان تيشود كه زنان ب يشدند ، چون گفتند از آنجا كه رفتار مناسب و مودبانه مانع م يم وانهيد

 رفتهيازدربردگان پذ ندهيدر آ انيتمام به مالقات آنها درروز اصرار دارند ، سرباز زنند ، لذا خارج يشرم ي، كه با ب يخارج

 ياست كه م يرفتار ولباس يگستاخ لي، كه آن هم بدل نديپوشش داالن مستخدمان عبور نما رياز ز ديابه عالوه ب. شوند يم

خواستند از  يانجام دهند، پس اگر زمان دهيسر پوش هينقل لهيوس كيرابا  شانيپوشندو از آنها خواسته شده است كه مالقاتها

 .شده و پس فرستاده خواهند شد يريو با كالسكة روباز وارد شوند، از ورودشان جلو گ يدر اصل

ها گفته نشد  دهيدرمورد موضوع س يگريخبر ماند و حرف د يمسائل ب نيعمو نات از تمام ا -بدبختانه ديشا اي -  خوشبختانه

 يسيو كر رويبرنامة صبح ه دنيبا فهم يزيبرگشت ، به طور اعجاب انگ نچيل ياز شكار با دوستش آقا تونيكل يوقت يول. 

با مادام  يكار گرينمود كه د حتينص رويه هي اًياو قو. كرد يرقابت م ولزد كه با كلمات كنس ييده و حرفهاناراحت ش

، كامالً  ديرا پرس لشيخود نشانة احساس خطر بود ، دل ي، كه به خود ييبا صدا رويه ينداشته باشد و وقت يالثان تيو ب سوتيت
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 نيكه كوچكتر يزيبرابر هر چ دراست كه از عشقش  يهر مرد عاشق تي، كه ن ديخلع سالح شد ، چون پاسخ شن يتوسط كل

 .كند تيبه بار آورد ، حما شيبرا يناراحت

 ينيباره نداشت ، آن را بالبخند دلنش نيبه بحث درا يمتوجه نشد و چون اصالً اصرار رويه يالبته جواب سئوال بنود ، ول نيا

ومادام  رويداد ه يم حيخاص خودش ، ترج لينكرد ، چون به دال يا راضر يداد ، كه اصالً كل رييو صحبت را تغ رفتيپذ

 .را از هم جدا نگهدارد سوتيت

شده بود ، گرچه هنوز  ريد گرياكنون د ينداده بوده است ف ول يدرمورد ترز آگاه رويخورد كه چرا قبالً به ه يافسوس م او

 شتريب يدعواها جادي، باعث ا نهيزم نيدرا يدانست كه هر فشار يرا داشت و م رويقصد ازدواج با ه ينامزد نشده بودند ، ول

 اريبگذرد و خودش را بس ريباشد كه اوضاع به خ دواريتوانست ام يآن دو خواهد شد ، تنها م انيو بدتر شدن روابط م

كرد ،  ي، معطل نمبود يگرياجتناب نمود، گرچه اگر هر زن د يدلچسب و عالقه مند نشان داد و از هر گونه فشار عاشقانه ا

كم رنگ غروب ، دور سرش  يارغوان ييكرد وروشنا يم يباز رويه يرنگ موها يبلوط يبا حلقه ها يميچون درآن شب ، نس

وجود  رويكرد در ه يبه او داده بود كه هرگز فكر نم يتر و زنانه تر نيريش اريقرار گرفته بود و حالت بس يچون هاله ا

 شيپ رويدانست كه حواس ه يم يآمد ، احمق نبود و به خوب يم انيزنان در م يكه پا يي، جا تونياما كل.داشته باشد

 .ستيپر شور عاشقانه ن شينما كيوقت  نكهياست و ا يگريموضوعات د

با دختر با حالت . رو داشت  شيدر پ ياديجهت نگرانش كند، چون به هر حال وقت ز يموضوع ب نيگزاشت كه ا ينم تونيكل

به سالمت ازدواج كردند ، آنوقت  يرسد و وقت يدانست كه اگر آهسته حركت كند، زود تر به مقصد م يم ،رويه هيو روح

 .متفاوت خواهد بود ارياوضاع بس

 پانزدهم فصل

صندوق خانه اش فقط  گريد نكهيبا علم ا ايويچهارساله شان از پمبه بازگشتند و اول يپالت و دوقلوها وبرتيو خانم ه آقا

داد كه در مدت  نانيبه آن ها اطم اليخ يباشد با راحت يعنكبوت م يخودش و گرد و خاك و تارها يخال يهاچمدان  يحاو

 .شان حوصله اش سر نرفته است بتيغ

. بود بيترك كرده بود و همچنان به دنبال امور مرموزش غا نها،ياز خانه دولق رويبندر را روز بعد از مالقات ه راگويو
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از وطن  يينامه ها. آذوقه و سوخت بازگشته بود يرياستراحت و بارگ يرفته بود اكنون برا »لوايك«به گشت  يكه برا ليدافود

آورده شد؛  كايآمر يفوق العاده به كنسولگر يعرب ياسب اخته  كي ،يرمنتظره ايبه طور كامال غ نطوريبود و هم دهيرس

 .شهر عالقمند است يدر حومه  يشده بود به سوار دهيشن كنسول كه يبه برادرزاده  يالتان تيب ياز طرف خانم ها يا هيهد

كنسول افسرده » .توانم قبولش كنم ياما نم ست؟يفوق العاده ن ست؟ين باياوه، ز«: كه به وجد آمده بود نفس زنان گفت رو،يه

 يدادم كه نم يم ياهبه تو آگ ديبا. برداشت خواهند كرد نيعدم قبولش را توه. ييآن را رد نما يترسم نتوان يم«: جواب داد

به تو كادو خواهند داد و  يخواه يكنند تو م يآنچه را كه فكر م عايسر رايز يين عرب بگويگونه حرفها را به سالط نيا يتوان

 ».يبه آنها بده يبه همان خوب يزيدر مقابل چ ديباشد كه تو هم با ياصل م نيآنچه مهمتر است ا

 يبه سلمه گفته بود ول يآورد كه در مورد لذت سوار يم اديبه  رويود و گرچه همشكل ب اريبس يخوب نيبه هم يزيچ افتني

دهد،  حيتوض شيعمو يتوانست آن را برا يمطمئنا نم ياست كه به آنها كرده ول يدر عوض خدمت هيهد نيدانست كه ا يم

 .ها فرستاد دهيس ينه براتشكر محترما ينامه  كيخواهد نمود و  رمناسب فك ي هيهد كيداد كه در مورد  نانيپس اطم

 يبهتر از اسبها اريبس ياسب. شد دهينام) شاهزاده( فيبود شر هيهد نيمسئول ا ميمستق ريكه به طور غ عهديبه خاطر ول اسب

اش در مورد ورزش  دهيهم عق يسيكر. تفاوت بود يبود چون كنسول نسبت به اسب ب رويه يسوار يبرا شياصطبل عمو

. كرد ينم يهم اصال سوار يزن عمو اب. سالم شهر بود يجاده ها اي دانيموقرانه دور م يه گردشتنها منحصر ب ياسب سوار

 رونيب ليدرختان نارگ انيبلند در م يراهها يو البال خكيرا در هكتارها درختان م رويبود كه به طور ثابت ه تونيكل نيپس ا

و اغلب سواركاران ... عصرها يبرود تا در خنك يرسوا يزود برا يداد صبح ها يم حيترج رويه. كرد يم يشهر همراه

 يميكه دوست صم( نچيجوزف ل مور،يستوان الر ل،يشدند از جمله سرهنگ ادواردز، ژول دوب يهم به آنها ملحق م يگريد

از  نيدو ج ميروئت و ن لهلميجوان، و يو آن آلمان سوتي، ترز ت)كرد يكار م هيشركت صادرات ادو كيبود و در  يكل

 .ديبرغش بن سع ديس عهد،يمورد خود ول كيدر  يعرب و حت الكانو م وخيبا شكوه ش يعرب يااسبه

بود كه تاكنون  ياعراب ريتر از سا رهيگرچه صورتش ت. بود يپيگفته بود مرد خوش ت يسيبرغش، همان طور كه كر ديس

شاهزاده وار و  ياما حالت. نبود سهيه، قابل مقااش شعل يو عاج مانند ناخواهر دهيعنوان با رنگ پر چيمالقات نموده بود و به ه

از  يريتصو طان،يش اهياسب س كيدر مقابل  ش،يگران بها يداشت و در لباسها رگانمخلوط با شكوه و وقار بز با،يز يرفتار
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ت و آن مهم را برعهده گرف نيا تونيشود و كل يمعرف رويخواست كه به ه ياو م. داد يرا ارائه م نيغرور و شكوه مشرق زم

 .نمود يم فيتعر يدر سواركار تشداشت از او و مهار ديفهم يم رويكرد و تا آنجا كه ه يبه هم معرف يها را به عرب

بودم  دواريجهت ام نيچند تن از خواهرانم در مورد شما با من صحبت كرده اند و به هم«: گفت يسيمودبانه و به انگل شاهزاده

 دوارميام. ميتان به امور كوچك آنها از شما تشكر نما رخواهانهيو به خاطر توجه خ مينما دايبا شما را پ ييكه افتخار آشنا

 ».نديامالقات نم يما را در مارس يروز

 د؟يرو يشما به فرانسه م ؟يمارس -

 نجاياست كه چندان از ا ييملك روستا كي يمارس. ديشما اشتباه كرد«: ادامه داد ديخند يكه م يبرغش در حال» نه نه اوه،«

 يبود نم انيفرانسو نديهم به خاطر خوشا ديشا د،ياسم نام نيفرانسه آن را بد ياز شهرها يكي اديفاصله ندارد و پدرم به 

كرد و در  يشود در آن سوار يوجود دارد كه م يدر آنجا پارك. سلمه هستند خواهرماكنون متعلق به دو فرزند  يدانم؟ ول

 بيترت ياز آنها بخواهم كه جشن ديبا. شما جالب خواهد بود يكنم برا يد كه فكر مكنن يم يزندگ ياديز ياصطبلش اسبها

 ».ديكن يرا مفتخر م مابا حضور در آن  شانيا يمحترمتان و خانواده  يباشم كه شما و عمو دواريدهند و ام

كه آنقدر  موريالرستوان . شود اسبش را به حركت در آورد و رفت رويمنتظر جواب ه نكهيكرد و بدون ا ميتعظ سپس

 ».سيرفتم خانم هول يشما بودم نم ياگر جا«: گفت يبود كه حرفها را بشنود به آرام كينزد

است  يبرغش مرد ديس«: داد حيمنظورش بود ستوان توض دنياز نفهم يبه او انداخت كه حاك يبرگشت و نگاه يبه تند رويه

 ».ستميدر آن لحظه هم كامال مطمئن ن يكنم حت ينم نانياشد به او اطمچشمانم نب يجلو يتا وقت. ديكه بهتر است از او دور باش

ناخواسته از طرف  ي هيتوص نيا نكهيملحق شود، ناراحت از ا تونيو بعد اسبش را برگرداند كه به كل »؟يراست«: گفت رويه

 .شناسد يبا او دارد و او را جزو دوستانش هم نم يكم ييشده كه آشنا يمرد

با او نبود  تونيبار هم كل نيكه به مراتب ناخوانده تر بود و ا يمواجه شد آن هم توسط كس يشتريبا اخطار بدو روز بعد  يول

با سلطان در آن  يمالقات رسم كي ياش را برا يناپدر ازيدر منزل مانده بود تا ارقام گزارش مورد ن يكل. كند يكه همدرد

 يليكه خ نيانتظار داشت قبل از ا. رفت يمهتر به سوار كي يا همراهدر آن سحرگاه، تنها ب رويپس ه. روز صبح كنترل كند

از  رونيب ليما كيكه حدود  يطور هم شد گرچه كس نيكه هم ديبرخورد نما انيياز اروپا گريد يكي اي نچيل يدور شود با آقا
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نبود  يآمد كس يطرفش م سمت مقابل به از يوحش يقهوه  ياز بوته ها يا شهيب انيم كيبار يجاده  كيشهر با اسبش در 

 .به مالقاتش باشد لياصال ما رويكه ه

مرد . او اجتناب كند دارينتوانست از د نيدر نظر اول او را نشناسد، بنابرا رويبود باعث شد ه دهيكه مرد پوش يعرب لباس

 »!ييايدر يپر... من يخدا«: گفت يشگفت زده ا ياسبش را متوقف كرد و با صدا

سرد در  ييبتواند دور بزند پس با صدا رويآمد مانع شد كه ه يكه مهتر درست پشت سرش م تيواقع نيبلند و ا يها بوته

صبح «: به اختصار گفت ييتكان مرخص كردن بود تا خوشامدگو هيشب شتريكه ب يكه سرش را خم كرده بود، به حالت يحال

ش را سد كرده بود و آشكارا با دقت و لذت به گونه بود همچنان راه شدهنكته ن نيفراست كه ظاهرا متوجه ا تانيكاپ» .ريبخ

 .آمد و پشتش از خشم منقبض شد رويه يكرد كه خون به گونه ها ياو را نگاه م يا

عجب . برگشته اصال شما را نشناختم ياكنون كه صورتتان به حالت عاد«: گفت يبخشش رقابليغ ييبا رك گو تانيكاپ

. ديها پنهان نموده ا يدگيرا پشت آن چشم كبود و زخمها و بر ينيقابل تحس يره چه نيدانستم كه چن ياصال نم! يشرفتيپ

كند  يرا آشكار م يصورت نيمراقبت و كمپرس آب سرد چن يهفته ا چنددانستم  يبهتر بود چون اگر م يطور نيا ديالبته شا

از  تيو كم كم دارم افسوس موقع ديتسين يا افهياصال دختر بدق سيخانم هول. شدم شما را بدزدم يباالخره وسوسه م ديشا

 ».خورم يدست داده ام را م

كم تر از آنچه دلش  يو وقار تيسرخ شده اش و با عصبان يآگاه از چهره  رويه. اسبش تواضع كرد نيز ياز رو رويبه ه او

 ».دهم ام ادامه يدوست دارم به سوار دياگر لطفا كنار برو. گذارم ينم فيمن به حساب تعر«: خواست گفت يم

 »...دهم كه  يبه خودم زحمت نم چيمن ه. بود فيتعر كيواقعا  نياما ا«: فراست اصرار نمود تانيكاپ

قبال . كه دختران زشترو را بدزدم... «: را ادامه داد تانيسخن كاپ ياش به انتقام دنباله  يدرون ليسرخ شده و مقهور م رويه

 ».ديهم گفته بود

ناراحتت كرده بود؟  نقدريا يعني. ديداشت اديشما به  يول. نبود ادميگفته بودم؟ اصال «: پر كرد فراست فضا را تانيكاپ ي قهقه

 نيزم يرو يابانيولگرد خ يبچه  كي هيدانستم؟ شما شب يدارم، م اريدر اخت يزيدانستم چه چ يخواهم، اما من كه نم يعذر م

فقط . ديبند يم شبنديو پ ديباف يرا م تانيسهايو هنوز گ دياراز پانزده سال ند شتريب كردماول كه فكر . ديشده بود دهيكش
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خواستم  يآنچه كه م يول ديان قدر بزرگ كه بهتر بدان يعني ديبزرگتر باش ديمتوجه شدم كه با ديكه به منزلم آمد يزمان

دهم، اتالف وقت  ينم زحمت دروغ مودبانه گفتن را مبود كه هرگز به خود نيا ديحرفم را قطع كرد يكه آنقدر با تند ميبگو

 ».ديينما يبا من سوار يكم ديشما بخواه ديگفتم به شما دارم، پس شا يبرا ياما حرف. است

 يكيهم  نيا. بچگانه متوسل شده است يكه به گستاخ ديو ناگهان از خودش خجالت كش» خواهم ينه، نم«: رك گفت رويه

تا وقارش را از دست بدهد و خودش را  كيتوانست او را تحر يمفراست بود كه  تانيكاپ يكننده  وانهيد ياز كارها گريد

اما من از راه . متاسفم«: فرونشانده شده گفت ييرا گاز گرفت و با صدا شپس لبان. ديكه با او بحث نما اورديب نييآنقدر پا

 ».فراست تانيخداحافظ كاپ. ميگفتن به هم ندار يبرا يشتريمطلب ب چيو ما هم ه... روم يشما نم

تان را خراب كنم  يسوار ديمتاسفم كه با«: ادامه داد ديباز كردن راه او نما يبرا يتالش نكهيبدون ا تانيكاپ» .ميكه دار البته«

 ديده يم حيترج. زدن به شما دارم يبرا ياديز يمن حرفها يول ديگفتن به من نداشته باش يبرا يحرف ديگرچه شما شا يول

مضطرب كننده بود و  يحالت نگاهش به گونه ا يهنوز مهربان ول شيلحن صدا »د؟يبمان هسوار اي ديو گوش ده ديشو ادهيپ

و سرد كه  قيعم اريبس تيعصبان كي. است شوكه شد يعصبان نكهيناگهان از كشف ا رويه. نداشت يهماهنگ شياصال با صدا

و آماده شده بود كه سر  ختبه پشت سرش اندا عيسر ينگاه. ديرسوخ نما يباعث شد در وجودش احساس ترس مسخره ا

 شيدو روز پ موريرا كه دان الر ييحرفها شياسبش را گرفت و كم و ب يبه جلو خم شد و دهنه  ياسبش را برگرداند كه رور

 .به كار نبرده بود رويتا به حال با ه گريكس د چيكه نه دان و نه ه ييگفته بود تكرار كرد اما با لحن صدا

 .كردم ير را نمكا نيتو بودم ا ياگر جا -

نفس نفس . شده بودند ديو وحشت سف تيقرمز نبودند بلكه از عصبان گريد شيگونه ها. شد رهيبا چشمان گشاد به او خ رويه

اش منقبض شده بودند اما اگر قصد داشت  يعاج شالق سوار يدسته  يانگشتانش رو. باشد دهيكه دو نيزد درست مثل ا يم

فكر متقاعد شد اگر جرات  يكه پس از لحظه ا ديد نديو ناخوشا رهينگاه خ ندر آ يكند حالت نادرست استفاده ياز ان به روش

پس چنگال فشرده اش را آزاد . دارد كه مشابه همان كار را در مورد خودش انجام دهد ييشالق زدن را بكند او كامال توانا

كار  اريبس«: خوانده باشد گفت ار رويكه فكر ه نيمثل ا يفراست بخشك تانيكاپ. به خود گرفت ديكرد و چشمانش حالت ترد

 ».است يعاقالنه ا
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بوته ها  يبرگها. راندند يم نييبه سمت پا كيبار يبعد هر دو در كنار هم در جاده  يسر اسبش را برگرداند و لحظه ا يرور

 .كرد يم بيمناسب تعق يآنها را با فاصله ا يخورد و مهتر با خونسرد يبه آنها م

 تا تنفسش را آرام كرده و خودش را كنترل كند و  ديتمام طول كش قهيدو دق رويه يبرا

نظرتان در مورد  د؟اگرييبه من بگو ديخواست يفراست چه م تانيخوب گاپ:گفت  افتيصحبت كردن را  ييباالخره توانا يوقت

 دويرفت يم ميعمو شيبهتر بود پنباشد اما  ينا معقول متيپرداخت شود البته ق كنميكرده نظارت م ريينجات من تغ زهيجا

ده  ياگر ط ميبگو ديبه پول ندارد با يربط چيجالب بود گرچه ه تينها يب شيگفتن دارم برا يبروم شك ندارم انچه برا ديشا

 ديدان يخودتان م سيدانم خانم هول ينم داصاليرا انجام ده يحماقت نيكه چن شدميدور نبودم مانع م رهيروز گذشته از جز

 د؟يكنيه مچ ديدار

 .دييگو يفهمم كه چه م يگفت نم يبه سرد رويه

را از كجا  ديكه سوارش هست ياسب نياست بداند شما ا يتيمرد خوش ن تانيعمو كنميلحظه هم فكر نم كي يبرا ديبفهم ديبا-

 .مياز جمله خودم زود باور گرانيد ديكن اليخ دينبا داماياورده ا

فهمم  ياصال اصال نم:بود خفه اش كندپس از ارام گرفتن سرفه ها گفت كيكه نزد شد انهيتند ووحش يدچاره سرفه ا رويه

 .ديكنيصحبت م يدر چه مورد

 يكنم وانچه م يدر مورد چه صحبت م يدان يخودت خوبم يكن يباز يتوانيچرند است با من نم:صبرانه گفت  يب تانيكاپ

 .يكم هوش هست يليخ كنميال فكر موا ينگو چهكار گري؟ديچه ان را انجام داد يخواهم بدانم برا

 .............من ميخواستم بگو يم-

گمراه كننده چرند اشتباه  شينما كيمرا با  ياگر فكر كرده ا يول نميزبانت بب يلغزشت را رو توانميم يخواست ياه بله م-- 

 .ديدار يكه تو ودوستانت چه قصد دانميم يبه خوب چونياشتباه كرده ا يينما

 كنم؟ يم يپس بگو چه كار خوبيزنيفقط حدس م يبدان يتوان يخورد ونمتكان  رويه-

 .........با جان مردم يبدتر باز يحت ايبا باروت  يباز-

 يناتوان ييانسانها ياور يوجدان كه از فروش ادمها پول در م يب تويبه من بزن يحرف نيچن يكنيچطور جرات م تو



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٣

 .نتوانست ادامه بدهد گريد رويه"........كه

 ايياسب بدست اوردها كيتو فقط  كهيدرحال. كنميم نيتا م قيطر نيرا از ا ميكرد اما من زندگ يفراست خنده كوتاه تانيكاپ

 .مبلغ منصفانه هم پرداخته اند نيهم عالوه بر ا ديشا

 .ديدان يمن م مطالب در مورد يليظاهرا خ ديبدان ديبا قاياما شما كه دق:گفت ينرم تياسبش را نگه داشت ودر نها رويه

 جانيه ؟يودوبهم زن يس؟بدجنسيوعالقه به چه خانم هول يمگرنه؟چون عالقه داشت سيخانم هول يچون دلت خواست كرد-

 ؟"مك فلوراند"ايژاندارك  يرا باز ينقش چه كس يدار ؟قصديفضول اي

 چينبوده تو ه ينطورياصال ا ديفهم يدهم اما انگار دست خودش نبوده چون گفت اصال نم يباخودش فكر جوابش را نم رويه

 .زيچ چيه يفهم ينم زيچ

طلب وكه حسادت  ادهيز يتو بوده مگر نه؟ان همه جنس خطرناك را به دست مرد دهيفقط در مورد طرز رساندنشان عق-

اهوش ب يلياحتماال خودت را خ يديكرده است رسان الشيبه ام دنيرسان ياش اورا قادر به قتل هر تعداد انسانبرا ينيوخودب

 ياطالع يريدرگ ليتو دست دادوحاضرم باور كنم كه اصال از مسا هكار ب نياز انجام ا نيدلنش جانيه يوكل يفرض كرد

 يكرده ا ييچه دام از دروغ ودورو ريخود را درگ نكهيا اييندار

 .كنند يه مدانند چ يبسپار كه م ينكن وبدست كسان يفضول يفيكث ليمسا نيدر چن گريد كنميبه تو م يحتينص اما

 .دياز خشم زبانه كش رويه يخودت صدا مثال

 .شوميخطر ناك م ياز شما بهترم وكمتر مرتكب خطاها يليمسا نيدهم كه در چن يم نانيبه شما اطم قايدق

طرف باشد را  كيكه به نفع  يكه لوازم يخودت اماده هست ؟گرچهيمگر از جناح مخالف رشوه گرفته ا ستيچ منظورت

كه از تو پول  يترسيانجام دهدنكند م گريطرف د يهم همانكار را برا يگريكه كس د يتحمل كن يتوان ينم يلو ييقاچاق نما

 .به دست اورم يشتريب

 د؟يا اوردهيدر ن يپول چيكه ه يمفهوم رسان نيا ياما شما كه به طور ضمن-

 .منظورم چه بوده قايكه دق يدان يخودت خوب م-

 يربط چيكه به تو ه يدخالت در امور ميگو يميوقت يفهم يهمان اندازه منظور مرا خوب مدانمو مطمئن هستم تو هم به  يم
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 .كنسل شود ديندارد با

 فراست ؟ تانيكاپ كرديمرا متوقف م يچه كس-

شما داشته باشد واگر او نتواند شما را متوقف كند شك ندارم سرهنگ ادواردر  يرو  يواگر او قدرت تانيبه عنوان مثال عمو-

 .هست كه هر دو بر سر ان توافق كامل دارند ياو شود چرا كه مورد ندهيه است كه نمااماد

كنند؟اگر اصال حاضر به  يحرفت را باور م چكداميكه ه يكرده ا اليواقعا خ:كرد وگفت يخنده كوتاه ومصنوع رويه

نامعقول بترسم  نيچن نيا يديهداز ت ديكرده ا الياگر خ ديمرا احمق فرض كرده باش ديبشو كه من شك دارم با رفتنتيپذ

 .شناسند يخوب م يليكه شما را خ يوسرهنگ ادواردردو نفر ميان هم عمو

شخصا با تو وارد عمل  شوميوگرنه مجبور م يكه اشتباه كن دوارميگرچه ام يهم حق داشته باش ديكم شا يليوظاهرا تورا خ-

 .خواهد كرد جاديا ياديز يهايدخترم ناراحت نيشوم وا

زن  ديشا يدانيم":نگاه كرد وبعد متفكرانه افزود يترسناك يسرگرم روبايبه هم فشرده وچشمان براق ه يبه لبها يرور

وشك دارم  دانميكه من در حد افراط كسل كننده م يمخلوط ياما به نظر من لوس وگستاخ هست يباش يا افهيجوان وخوش ق

 ريد يليخ نكهيقبل از ا وبتيع نيبر ا يتالش كن كنميم شنهاديپ ومن– ويما ياقا يبرا يحت.يداشته باش تيجذاب يكس يبرا

 .ييشود غلبه نما

 ريد يليخ گريترسم در مورد شما د يبه تو بكنماما م يمشابه حتينص توانمياقا كه نم ؟متاسفميراست:تلخ گفت يبا لحن رويه

 ديندار تميونه بهتر كردن رفتار وشخصمورد چگ دريگريد شنهاديوپ ديرا تما كرده ا تانيشده باشد واكنون اگر صحبتها

 .فراست تانيخداحافظ كاپ نهات..........ادامه دهم يدوست دارم به سوار

كه امده بود دور  يبار كرد واسب جاده ا نيتا حاال از شالق استفاده نكرده بودا"فيشر"وگرچه در مورد  دياسب را كش دهنه

 شهيب ياز غبار پشت سرشالبال يديعادلش را از دست بدهد وابر سفبودت كيكه مهتر نزد يزدوبا سرعت بازگشت به طور

 .را فرا گرفت دهيچيدرهم پ يها

صبحانه نشسته  زيسر م تونيوكل يوزن عمو اب يسيرا پر كرده بودكر يكنسولگر يارام بخش قهوه گرم ونان تازه فضا يبو

 .بخورد يزيان روز نتوانست چ يدر صبحول يارداشت ان هم پس از سو يخوب يمعموال اشتها رويه نكگهيا رغميبودندعل
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 .عرق كرده بود خودش خسته وخاك الود شده بود وخودش گرمش بود ياز شدت سوار فيشر

تو جرعه قهوه راناممكن كرده  يجدا يزيرا بسته بودفرو دادن هر چ شيكه راه گلو يوجسم يخشم بود نه خستگ نيا يول

 .بود

استفاده نموده  يبلند ياقرار داردبا او از چنان صدا زيكه خودش به همه چ يودزداسلحه و يقاچاقچ كيتاجر برده  كي

كرده چطور  يدزد كشنبهياست كه از بشقاب اعانه روز  يمدرسه ا طانيبچه ش كياو  نكهيفرموده مثل ا يسخنران شيوبرا

 بود؟ دهيفهم

 يانها او را م.كار را نخواهد داشت نيجرات انجام ا انيداد مطم يلوم ايتانيوكنسول بر شيبه عمو ايبه اوگفته بود؟ا يكس ايا

از  توانديد؟ميكردند؟اگر عمونات بخواهد از او باز خواست كند چه بگو يم ايكردند  يشناختند وبه حرفش گوش نم

ش كه و برادرش برغ دههايس يجدا.....را لو دهد ايويواول يسيتواند ترز وكر يبه تهامات سر زند چون مطمئنا نم ييپاسخگو

پست به  يسيكار را انجام دهد اگر ان انگل نيهم ديبله با....بدتر اگر سلطان بفهمد يحت ايفتندويبه زندان ب يممكن است همگ

 يفرد فاسدوبدنام نيكه از چن يكنند كسر شان اوستكه در مقابل اتهامات اليواجازه دهد خ نديسكوت نما ديدبايبگو شيعمو

والقاء كردن  ياز هم جنسانشمعتقد است زبان باز ياريمثل بس سيخانم هول شوديشخص مكه م(بر او وارد شده دفاع كند

 ).ستيخوب ن ميدروغ مستق ياشكال ندارد ول يا دهيعق

كه  ديخورد وسرش را بلند كردود يتكان رويافكار ناراحت كننده اش را شكست وه تونيكل ي؟صدايناراحت يزياز چ رويه"

 يپس لبخند.شودياش بوضوح در صورتش نشان داده م يشده ومشخص شد كه اشفتگ رهياو خ بهيهمراه با اخم تيبا جد يكل

 يلي؟خ يمطمئن هست"شد وگفت قتريعم شيشانيدر پ ينبود واخم كل زكار سا شيصدا ياما نه لبخند نه نرم يزد وگفت نه كل

 كاش يرس يخسته به نظر م

آفتاب  نيا ريو خودت را ز يدور برو يليخ دينبا نكهيا گرياشد؛ دكه امن ب ستمياصالً مطمئن ن ؛يكرد ينم يمن سوار بدون

 ».يخسته كن

كند،بلكه  يكه ناراحتم م ستين ديخورش نيشخصاً ا« :گفت د،يمال يداغ، كره م تيسكويب كي يداشت رو كهيدر حال ،يسيكر

تكان خوردن  يصدا نيا. ومش يشود، خوشحال م يهر وقت متوقف م يول. كند يدانم كه خانه را خنكتر م يم. باد است
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 رو،يه يدان يم. بزنم غيخواهم ج يم يگاه. ندارد يتمام چوقتيساحل ه هكركره ها و برخورد امواج ب انياز م ليدرختان نارگ

 »از گرما؟ اي يشده ا يحاال از باد عصب. است دهيرنگت پر يليخ

كرد خودم خواسته  الينزد، چون خ يم و مهتر هم حرفرفت يدر راه بازگشت، جاده را اشتباه. خسته ام يكدام، فقط كم چيه-

 .ميايام از آن راه ب

چقدر . ديرا به او بگو انيكرد كه محرمانه جر دايپ يناگهان ليم كي رويه. اما همچنان مراقب او بود. نزد يحرف گريد تونيكل

حق داشته،  ديگو يكند و به او م يم حتشيو نص رديگ يكه طرف او را م ،يكس يآرامش بخش خواهد بود كه كل ماجرا رابرا

 .كند فيتعر

كننده  تيكه اصالً حما. »من كه به تو گفته بودم «دياحتمال دارد بگو شتريكه حق داشته است؟ ب ديگو يبه او م تونيكل ايآ اما

د كه چقدر حق كن يآنوقت فكر م. و خواهران وفادار برغش را مالقات نكند سوتيبه او گفته بود كه ترز ت يكل. نخواهد بود

خسته  ديبه مردها اعتماد كرد، چون عقا يامور نيدر چن دينبا. ديماجرا را به عمو نات بگو لاصالً رفته و ك ديشا. داشته است

 يم انيماجرا به پا يهمه  ياما وقت.  رديرا بپذ سكير نيتوانست ا يدارند و او نم فهيچون وظ يليدر مورد مسا يكننده ا

گشت و از  يو رسوا كننده اداره م نيسنگ اهداتبهتر و آزاد از مع يبه روش رهيشد و جز يطان مبرغش سل يوقت - ديرس

كرد و  يم فيتعر شيرا برا اناتيجر يهمه  - شد و مردم خوشبخت تر بودند يشرم خالص م يب يتاجر برده  كي راتيتأث

فراست او را لو بدهد، اگر آن اتفاق  تانيكاپ نكهير ابفهمد، مگ ديتا آن زمان نبا يول -كرد يبه نقش او افتخار م يمطمئناً كل

فنجان قهوه اش را  نيو در حال مواجهه با همان بحث؛ بنابرا افتيآغاز  يخودش را در همان نقطه  گريبار د كي رويه فتد،يب

 يا همان تندهم ب تونيمعذرت خواست و اتاق را ترك نمود اما كل. حركت تند و خشن، فوراً بلند شد كيزد و با  يكنار

 رو،يه«:وارد سرسرا شد، در اتاق صبحانه را پشت سرش بست و گفت يبود كه كل دهيبه پله ها نرس رويحركت نمود و هنوز ه

 »...صبر كن

و  موديبا سه گام بلند بلند طول سرسرا را پ يكل. كرده بود، متوقف شد هيبه نرده ها تك كهيسر پله ها در حال ،يليم يبا ب رو،يه

كه وارد  ياز لحظه ا ؛يانكار كن ستيتو را ناراحت كرده است، مگر نه؟ الزم ن يمطلب« :گفت يا گرفت و به آهستگدستش ر

 »چه شده است؟ ييبه من بگو يتوان ينم. مشخص بود يشد
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 .كنم يخواهش م. االن نه. ينه كل -

امكان نداشته باشد، حداقل با تو در آنها  و اگر آن. كنم تتيحما يخواهم در برابر هر نگران يكه م يبدان ديچرا نه؟ با -

را  يچه كس. خوب بود يليكه حالت خ شبيباشد چون د نطوريهم ديافتاده است، مگر نه؟ با ياتفاق يموقع سوار. شوم كيشر

 سوت؟يترز ت ؟ناراحتت كرده است يچه كس رو؟يه يا دهيد

 ترز؟ -

 يحرف ديفقط حدس زدم شا«:تش را رها كرد و فوراً گفتسرخ شد و دس. را راحت نمود يكل اليآشكارا خ شيصدا تعجب

و از ناراحت كردن  ديآ يكار خوشش م نيچون او از ا. فتنه است جاديات شده است؛ او معروف به ا يزده كه موجب ناراحت

 ييها بتيماجرا، غ افتني يرفته، اما باعث تأسف است كه برا ردانم كه حوصله اش در زنگبار س يم. برد يمردم لذت م

 ».ننديكند كه دردسر آفر ياختراع و پخش م

را به صرف  يعادالنه است كه كس ريو مطمئناً غ يرا در مورد او بدان يمطلب نيامكان ندارد كه چن ؛ياست كل ياتهام بزرگ -

 ».ييمحكوم نما عهيشا كي

نامهربان باشم،  يخانم چيبه ه تيدوست ندارم نس« :گفت ينگاهش را برگرفت و به آرام. شد شتريب تونيكل يگونه  يسرخ

است و ترز  ريآدم مزاحم پ كي سوت،يت يسوخت، چون هنر يدلم به حالش م يكنم كه زمان ياعتراف م. مگر به خاطر تو

انتقاد از او،  يبجا ميكن يماست كه سع ي فهيكردم وظ يم فكر. اش دهد يندارد كه مشغولش كند و دلدار يهم بچه ا

بودم درست بوده  دهيكرده ام و هر چه در موردش شن يكه اشتباه م دمياما زود فهم م،يحمل تر كنقابل ت شيرا برا يزندگ

 »...يشو كيبه او نزد اديخواستم ز يبود كه نم ليدل نيبه هم. است

بالً كه ق يهمان مردم قياز طر ايخودش به تو گفت،  ؟يكل يديچطور فهم« :ديو پرس ستاديآمد و كنار او ا نييپله پا كي رويه

 »؟يدياو را نزد تو خراب كرده بودند فهم

 يبه من زد كه م يحرف ؛يبدان يخواه ياگرم« :گفت. بود ريتزو ياش پر درد و ب يسرش را برگرداند چشمان خاكستر يكل

 يفقط م. زن باشد كي يمرد و خوشبخت كي يتوانست خراب كردن سابقه  ينادرست است و هدفش تنها م! دانستم كامال

را  سوتينگران شدم كه مبادا خانم ت ،يو آنقدر آشفته بود يبرگشت يتچرا وق ياكنون بفهم ديشا.  ميرا به تو بگو نيتوانم ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٨

 ».گفته باشد يسيدر مورد كر... در مورد ينيسنگ عاتيشا تيفكر كردم برا. يباش دهيد

 .ه مالقاتش كردمترز نبود ك نيبه هر حال ا. را دوست دارد يسيكر يليمن نه، چرا؟ ترز خ يخدا -- 

 .و ناراحت كرده است دهيكه تو را ترسان يكس ،يرا مالقات كرده ا يپس كس -

 .ندارد االن نه يدهم در مورد آن صحبت نكنم؛ اگر اشكال يم حيترج ،يكل! نه... بله -

 ؟ييبگو يتوان ياست كه نم ليدل نيشود؟ به هم يبه من مربوط م ايآ -

 يبه تو ندارد نم يباشد؟ چون اصالً ارتباط يمطلب نيتواند چن يچطور م. يشو يم يمعن يب يدار گريد« : با خنده گفت رويه

 ».بر دوشت بگذارم يخواهم بار

 بلكه افتخار است چه؟ ستيكه نه تنها بار ن ميو اگر بگو -

 ميكه بگو ينفر نيدهم به اول يخواستم، قول م يوقت ياالن در موردش صحبت كنم، ول ستمين لياست كه ما يمطلب ،ينه كل -

 ؟يشد يخب، حاال راض... بود يتو خواه

پله ها  يدامنش رو يدنباله . رفت، با چشم دنبال نمود يبا عجله از پله ها باال م كهيرا در حال رويه» ناچارم كه باشم ظاهراً«

 .ديرس يگوش م هيبراق  نيزم يرو شيقدم ها يشد و صدا يم دهيكش

 .كه در اتاقش پشت سرش بسته شد ديشد و شن ديناپد در پاگرد پله ها از نظرش رويه

از اتاق صبحانه  يسيشده بود كه مادرش و كر رهيخ يخال يو به فضا ستادهيتكان نخورد و همانجا متفكر ا شياز جا يكل يول

 .آمدند رونيب

» ؟...رويه ايافتاده است؟ آ ياتفاق ؟يچه شده كل« : ديپرس يپسرش نگران شده بود، به تند ياز حالت چهره  كهيدر حال ،ياب

 كي.  ديگو يبه من نم. دانم ماما ينم«: را باال انداخت و گفت شيخود را از دست داد و شانه ها يحالت جد يصورت كل

 ».باد هم نبوده اي ديناراحتش كرده است و خورش يكس اي يزيچ

 ؟...ديبا هم نامزد شد يوقت ديشا -

 ».شد مينكند مطمئناً زودتر خواه قيتشو سوتيچون ترز ت يافراد دنيبه داو را  يسياگر كر« :با خشونت گفت يكل

222 -221 
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 »؟يبرد يم يسوار يموقع، هر روز ترز را برا نيرفته پارسال در ا ادتي! اوه« :جواب داد خواهرش

 يبه سرد يعالمت خطر است كل ديجمع شد كه خواهرش فهم يبه حالت تونيكل دهان

عدم  دياما كامالً درك كرده ام كه فقط با. ابديادامه  يدوست نيخواهم ا يشناسم، نم يبهتر از تو م چون ترز را قاً،يدق« :گفت

 يده يانجام م يكشت يآن مردك تو يكه برا ييها يمثالً عشوه گر. ينشان دهم، تا تو با من لج كن يرا در مورد كس دمييتأ

 ».از آن است ينمونه ا ،يكن يمنزل م نيحضورش در ا افتنيادامه  يو تمام تالشت را برا

كه  ياز وقت.  يبزن ييحرف ها نيدهم چن يكنم و اجازه نم ينم يكار نيوقت چن چيه« :آمد و گفت يسيبه صورت كر خون

 ».رميكرد و نتوانستم او را بپذ يبار به ما سر زده كه آن روز هم سرم درد م كيبرگشته تنها  شيپ يهفته 

روز صبح،  كيتواند  يم ايآ ديستوان پرس يكه وقت يدان يخودت هم م. يست است كلدر« :نگرانشان دخالت كرد مادر

او هم گفت . خواهد داشت يحال سوار يچه موقع ديتواند بگو يفرستاد كه نم غاميببرد، خواهرت پ يسوار يرا برا يسيكر

 »زم؟يعز يسيمگر نه ، كر .است امدهين نجايبه ا گريد ونچ.  دنديرا ند گريهمد گريكند و د يكه كاماالً درك م

 امدهينه، ن« :خفه و كوتاه گفت ن،يغمگ ييرنگ شد و با صدا دهيرخت بر بست و صورتش پر يسيكر ياز چهره  تيعصبان

 »...كنم يفكر م... كنم يفكر م. است

 .ديدو شيباال و اتاق دختر عمو يبا عجله به طبقه . موج برداشت و شكست شيصدا

 .افتاده بود مكتين يرو رويه يسواركار لباس

 ،يبرگشت و به تند يسيبا ورود كر. كرد يبود و به باغ پر گل نگاه م ستادهيكنار پنجره ا ن،يموسل يدر لباس خانه  رويه

 ايماند  يدر خانه م ايكند؟ آ يمادرت امروز چه م. و در را ببند يسيتو كر ايب« :وقت صحبت دهد گفت يسيبه كر نكهيبدون ا

 »رود؟ يم رونيب

صرف قهوه به منزل خانم  يمادرم قرار است برا« :قفلش نمود و گفت رويه زيآم اطيدر را بست و در اثر حالت احت يسيرك

 »رو؟يچطور ه. برود يليك

مخالف او  يچون ظاهراً هم پدرت و هم كل يباشد، ول يالبته ترز بهتر است چون عاقل تر م. نميرا بب ايويفورًا اول ديچون با «

چون مشكوك  نميرا بب ايويبفهمد كه امروز صبح خواسته ام اول يخواهد كل يمخصوصاً دلم نم. باشد ايوياول ديار باهستند، بناچ
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 ».بفهمد، چون مطمئناً به او خواهد گفت دينبا هممادرت  نيبنابرا! خواهد شد

 رو،يه. افتاده است يفاقگفت كه ات يپس راست است؛ كل« :را با دستانش گرفت و گفت شيو گلو ديكش يقينفس عم يسيكر

 »چه شده؟

لطفاً آن . ميبفرست ايوياول يبرا ياميپ ديتوانم االن با گفتنش، وقت را تلف كنم؛ با ينم ياتفاق بد ول كي« :لرزان گفت رويه

 »رود؟ يم يمادرت چه ساعت. يسيبزن كر دهياحضار فر يزنگ را برا

 .زد و زنگ را» ...برود  ميكنم زودتر از ده و ن ينم فكر«

ساده خواهد بود  ايوياول يهم كه امروز صبح با سلطان كار دارند پس برا يپدرت و كل. ميدار يپس فرصت كاف. است يعال -

 يقرض گرفتن كتاب يخواهند كرد برا الياگر هم بفهمند، خ.  ديكس هم نخواد فهم چيه د؛يايب نجايبه ا يساعت ميكه حدود ن

 خب حاال قلم من كجا است؟. آمده ليقب نيا از يزيچ ايانبه  يگرفتن دستور آن مربا اي

 يداشتم كه ناراحت نم نانياطم« : داد حياو نفس زنان توض. تنها نبود يول. شد يساعت بعد وارد كنسولگر ميكردول، ن ايوياول

به  يليشوهر ترز خ يدان يرونده، م يايلوب. كه قولش را داده بود سؤال كند ييدر مورد نشاها نياما ترز آمده بود از ج ،يشو

. پس ترز را با خودم آوردم. كنند يباز »نگيلس« يبود دو قلوها را برده بود كه با بچه ها رونيب نيج يول... آنها عالقه دارد

 كه ندارد؟ ياشكال

وده ب نجايكس نفهمد شما امروز صبح ا چيدهم كه ه يم حيخبر ندارد در واقع ترج يظاهراً كه كس. خواست خدا بوده است -

 م؟يصحبت كن يخصوص ميتوان يكجا م ،يسيكر. ديا

در  يمستخدم چيكه مطمئن شدند كه ه يبود، رفتند و وقت يسيكه متصل به اتاق خواب كر يكوك يزنانه  ييرايبه اتاق پذ آنها

 ».كه رازمان آشكار شده است ميبه شما بگو ديبا« : در رابست و به طور خالصه گفت رويه ست،ين يآن حوال

صندوق  نكهيا اي م؟يكدام راز؟ كه طرفدار برغش هست« :گفت ياما ترز به آرام د،يرنگش پر يسيكرد و كر يناله ا ايوياول

 »م؟ياز مسقط را به دستش رساند دهيپول رس يها

شعله خبر  دهيفوراً به س دينفر با كي. فرستادم ايويبه دنبال اول ليدل نيباشد و به هم يالتان تيخائن در ب كي ديهر دو، با -

 .وجود دارد يدهد كه در منزلش جاسوس
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 يمطلب خطرناك چياما ترز آشكارا ه. فاش شده است شانيمهم بود كه همدستانش فوراً بدانند كه كارها اريبس روينظر ه به

 كه باعث يچون گفت تنها مطلب. ديد يدر آن نم

 223- 227 صفحات

دانند كه اعراب  يتا، چون همه م ستيجاسوس وجود دارد نه ب كيها تن يالتان تياست كه بفهمد در ب نيشود، ا يم تعجبش

كنند و از دو  يم يجاسوس گريكدي يهمه برا يفعل طيدر شرا. از آب و غذا واجبتر است شانيهستند و برا كيعاشق آنتر

 .دهند يو هر دو طرف را لو م رنديگ يطرف پول م

 

 »م؟يرو يكه لو م يدانست يم ؟يرا داشت نيانتظار ا يعني« :گفت يبا ناباور رو،يه

 يزينگران چ گريد ديتمام شده است، نبا يكارها بخوب ياما اكنون كه همه . يمردم نيامكانش بود، آن هم با چن شهيهم -

كه تمام مسائل  يتو از كجا متوجه شد. توانند آن را ثابت كنند يچون نم د،يآگاهان صا بتيو كمتر از همه نگران غ ميباش

 نبوده است؟ تانيعمو يست؟ مطمئناً از حرف هاكشف شده ا

 »!روياز پاپا؟ اوه ه« :زد غيج يسيكر

 م،يدهم نامش را نگو يم حيمالقاتش كردم و ترج يكه امروز صبح موقع سوار ينه، البته كه نه، از كس« :با عجله گفت رو،يه

 ».دانست يهم م اتيو با تمام جزئ... داند يرا م زيگفت كه مه چ يول

 »د؟يكرده ا دييكه شما هم تأ دييبه من نگو« :كرد و ترز گفت يمكث رويه

داند  يرا م زيچون به من گفت كه همه چ. نداشت يا دهياما فا. ديگو يفهمم چه م يكردم وانمود كنم كه نم ينه با كالم، سع -

است  نيچه گفتم و چه نگفتم؛ نكته امن  ايكه او چه گفت  ستياوه، مهم ن...دانم و  يباهوش م يليالبد من خودم را خ نكهيو ا

اطالع  ديكردم كه شما با يپس فكر م. حرف زده باشد يالتان تيدر ب يكس نكهيدانست و امكان نداشت بداند، مگر ا يكه او م

 .نگران شده بودم هودهيظاهراً ب يبه آنها خبر دهد، ول يكس نكهيو ا ديداشته باش

 »چطور ممكن است نگران نشد؟ ؟هودهيب ينگران« :وحشت زده گفت ا،يوياول

 »موافقم، واقعاً چگونه ممكن است؟« :كرد قيتصد ترز
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 »...كه ياالن گفت نيهم يول« :گفت يبا اوقات تلخ رو،يه

اما از  د،يا دهيمهتر اصطبلتان شن اياطالعات را از مستخدمان  نيكردم ا يچون فكر م« :آمرانه دستش را باال برد و گفت ترز

شخص را  نيكنم الزم باشد نام ا يفكر م م؛يريتر بگ يموضوع را جد ديباشد، پس با يكه برعكس م استديشما پ يگفته 

 ».بدانم

كرده ام  ياز صندوقخانه چه استفاده ا ابشيبفهمد در غ وبرتياگر ه ست؟يبرادر من كه ن... نه« :گفت يا خفهيبا صدا ا،يوياول

 »است؟نبوده  وبرتيبگو كه ه رو،يه. رميم ياز خجالت م

 »!دان«:گفت ديپر يم شتريرنگش ب كهينفس زنان، در حال ،يسيكر

 ».مهم است دانديم يكس نكهيكنم نام او مهم باشد؛ فقط ا يو فكر نم. كدامشان نبودند چينه، ه« :گفت يعص رو،يه

را  نيداند و تا ا يم ياست كه چه كس نيمطلب ا نيمهمتر« :ترز محكم ادامه داد»  ديكن يكه اشتباه م زميعز نجاستيا «

 »...مييالزم را بنما يها اطياحت ينيب شيپ ميتوان ينم م،يندان

 ؟ينيب شيچه پ -

فرد و اهدافش را  نيا يكه صحت گفته ها ميبزن ييو آنطرف حرف ها نطرفيا يكم ميتوان يمثالً م اد؛يز يها ينيب شيپ -

 ...ايمشكوكانه جلوه دهد، 

آن روز صبح  عيزبانش را در مورد وقا يبود كه چرا جلو مانيو پش ديشن ياب مو اضطر شياو را با شو يحرف ها رويه

آن، از  يآور اديبا . دردسر، چه گفته بود جاديو ا بتيدر مورد ترز و عالقه اش به غ يآورد كه كل اديبه  ريد. نگرفته است

. امديورودش به زنگباره، خوشش ن ين واقعو داستا ايوياول ايتوسط ترز  راست،ف تانياش با كاپ ييآشنا زانيكشف م يدورنما

 ».است به نام فراست يشخص مرد نيا د،ياگر بدان« :كلماتش را انتخاب نمود و گفت يشتريو با دقت ب ديكش يقيپس آه عم

 .ترز اتاق را پر كرد يخنده » .ديكن يم يفراست؟ حتماً شوخ يرور «

 كيدهم كه به نظرش مسئله  يم نانيبه شما اطم. ديكن يم يفكر نيتوانم بفهمم چرا چن ينم«: ، گفت يتند يبا كم رو،يه

 ».ستين يشوخ

با  رو،يه» كند؟ نيچن ديچه؟ چرا با يخبر دارد؟ اما برا زيگفته از همه چ يرور تانيكاپ ييگو ياما هست، مسخره است، م «
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سر  يزيمتهم نمود كه از آن چ يه اموركرد؛ او گستاخ و متهاجم بود و مرا ب دمياو تهد« :جسورانه اش گفت يصدا يآور ادي

 ».فهمند، كه ظاهراً منظورش خودش بود يواگذار كنم كه م يكسانآن را به  ديآورم و گفت كه با يدر نم

 يكيشده اش پاك كرد و پس از  يچشمانش را با دستمال روبان دوز يترز ه آرام» .دميكه خند يمرا ببخش ديبا... البته اوه،«

 ديآ ياست؟ و اصالً خوشش نم ديكه او طرفدار سلطان مج يدانست يمگر نم« :نده اش مسلط شد، گفتدو لحظه، كه به خ

خودمان را به خاطر  ستيالز ن يول م،يپشتش را كرده، ما از آن به نفع برغش استفاده كرده ا نكهيبفهمد كه به محض ا

دارد كه  ياديدانند كه او دوستان كنجكاو ز يمه مهم كه به او اطالع داده ه يدر مورد كس.  ميناراحت كن يرور تانيكاپ

 يكنند كار يباز گو م راشود  يآن چه در بخش زنان، زمزمه م يقصر و حت يها يزيبازار و آبرور يتمام حرف ها شيبرا

 ».مينده يتيشود كرد و ما هم بهتر است اهم ينم

 ».است يآه، خدارا شكر ، چقدر باعث راحت« :گفت ايوياول

 ييدر مورد آشنا نكهيآن لحظه، به فكر ا جانيكس در ه چيچون ه. ديرا بگو نيمتفاوت، هم يليتوانست به دل يهم م رويه

لحظه، باعث  نيا يبرا يخطر احتمال كيبه عنوان  يفراست بپرسد، و حرف ترز، در مورد مرخص كردن رور ياش با رور

در  يخنده دار ينكته  چيترز افتاد؛ او خودش ركه ه ليدل يب ي خند ه فكربه  رويفقط بعد از رفتن آنها بود كه ه. بود يراحت

 .ديترز خند يول د،يد يآن نم

و عمو نات از قصر بازگشتند و او  يكه كل يرا به خود مشغول نمود، تا زمان رويروز فكر ه ي هيبق يكوچك برا يمسئله  نيا

 .هم آن را فراموش كرد

 شانزدهم فصل

از  يفيتنها عطر ضع. برد يم ايبد زباله و فاضالب روز را با خود به در يو بو ديوز يم ايبه در يبا شدت از خشك يشبانگاه باد

بر  ياز دوستانش، براحت يكيسلطان زنگبار با  ديبن سع ديكه مج ييجا د،يرس يپرتقال به قصر شهر م يو شكوفه ها خكيم

 يدر باال. داشتند  يبر م ينيريش ينقره ا ياز ظرفلم داده و  نيشميابر يها وسناز ك يو توده ا يرانيا يفرش ها يرو

 اد،يز ياز فاصله  شان،يپا ريدر ز. دنديدرخش يم ابانيب يشن ها يشمار يو ب يبه روشن يسرشان آسمان پهناور با ستارگان

 .شد يم دهيشن ن،يشهر مشرق زم كي يامواج و تمام صداها ينخل در باد، صدا يبرخورد برگ ها يفقط صدا



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٤

دنباله دار را تماشا  يزد و ستاره ا هيآرنج تك كي يبر رو شتريب يراحت يعمامه اش را جا به جا كرد و برا ديسع بن ديمج

نگفته  يديجد ينكته  چيهنوز كه ه« :و گفت ديكش يشدنش آه دينامعلوم ظاهر شدهه بود و با ناپد يينمود كه ناگهان از جا

بار حس كردم،  نيبار، بلكه چند كيگذشت و آن را نه  ميموها انيوله از مگل كيشلكه  يمن. كه خودم خبر نداشته باشم يا

بار ! دانم يمن آتش گشوده بود، البته كه م يخودش به رو يبرغش، با دستان خودش، از پنجره  زميبرادر عز كهيدر حال

 ».سنت شده است كي نيا. كنند  يم ييكارها نيمن چن يكه خانواده  ستين ياول

 حضرتيخون شما، اعل نيا د،يخطرناك تر شود با آن مقابله نكن نكهيتوطئه را متوقف نكرده و قبل از ا نير ااگ يول ديشا -

 .خواهد شد ختهير ياست كه به زود

با « :بود را انتخاب كرده و گفت دهيشكر پاش شيكه رو ييظرف نقره، خرما اتيرا باال انداخت و از محتو شيشانه ها ديمج

 ».نبوده است يكار چندان خطرناك گريكند قصد ترورش د يم اليسان خسخنان تو، ان دنيشن

توانم آن اقدام  ياشتباه كرده، نم يريدر هف گ ياردي يس يدر فاصله  نكهيبا توجه به ا« :كرد و گفت يكوتاه يخنده  يرور

 اليخ. موجب آن شده است يلحظه ا ي زهياز اندازه جسورانه بوده و انگ شياوالً كه كل ماجرا، ب. حساب كنم يخاص را جد

و به نظرش  نديب يكنار پنجره اش م يقرانيشوخته، كه اتفاقاً شما را در حال قا يو حسادت خود م نهيكنم او در درد و ك يم

اما به . كند يم كيقاپد و شروع به شل يپس آنها را م. دو تپانچه دم دستش بوده يكي. ديعمر آ كياحتماالً تنها شانسش در 

خودش  نكهيكرده بود، به عوض ا يزيراش را قبالً طرح  هياگر بق. روند يها به خطا م كيشل يخشمش، همه علت شدت 

 م،يكرد يبحث نم نجايمن و شما االن ا گريكرد و در آن صورت د يانداز ماهر استخدام م ريت كيشما را به قتل برساند، 

اما شكر . دور شده بودم نانيتوانستك از قلمورو جانش يم خود ملحق گشته و من تا آنجا كه يچون شما به اجداد رجسته 

 ».است يمزخرف راندازيت وخدا كه ا

 ».شدن بود كيداشته باش كه هوا در حال تار اديبه « :بد برادرش بهانه آورد يانداز ريت يعذر خواهانه، برا سلطان،

 .نباشد نيچن ديشا ندهيآ يدفعه  -

 وجود دارد؟ يرگيد يكه دفعه  يمطمئن هست نقدريا -

 .ديبه همان اندازه كه شما مطمئن هست -
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زر  ي هيدستمال، با حاش كي يانگشش را رو. به داهن گذاشت و با لذت مزه مزه اش كرد يبادام يحلوا يقطعه ا سلطان

بچه هم  يوقت ياست؛ حت يفيضع راندازيت يچون همانطور كه گفت. باز هم خطا كند ديشا« :گفت دوارانهيفپاك كرد و ام يدوز

توانست تحمل كند در  يچون نم. كردم يچقدر ناراحتش م شد؛يم يعصبان رزد، چقد يخطا م يوقت. نبود يخوب راندازيبودت

 ».دادم ينم تيچندان اهم ايدادم ،  ينم تيمن خودم هرگز اهم. همه كار اول نباشد

است؛  تياهم ينداده ب ايدر گذشته انجام داده ات  يآنچه نابرادر ،ياز موضوع پرت شده ا د،يمج« :با خشونت، گفق ،يروز

 ».كند خطرناك است يآنچه اكنون م

 !خطرناك تر از قبل؟ -

شورش  كيتواند  يبه دست آورده كه م ييكه برادرت اسباب ها ميبگو ديمتأسفانه با. جاست دوست من نياشتباه و هم -

است  نيا ياساس يمسئله  يول. ببرد ياديز يد از آنها استفاده كنم بتوان يگرچه فكر نم زد؛يتو بر انگ هيكامالً حساب شده عل

 يليوسا نيكه چن

 

 223- 225 صفحات

دانند كه اعراب  يتا، چون همه م ستيجاسوس وجود دارد نه ب كيتنها  يالتان تياست كه بفهمد در ب نيشود، ا يم تعجبش

كنند و از دو  يم يجاسوس گريكدي يهمه برا يفعل طيدر شرا. از آب و غذا واجبتر است شانيهستند و برا كيعاشق آنتر

 .دهند يو هر دو طرف را لو م رنديگ يطرف پول م

 

 »م؟يرو يكه لو م يدانست يم ؟يرا داشت نيانتظار ا يعني« :گفت يبا ناباور رو،يه

 يزينگران چ گريد ديتمام شده است، نبا يكارها بخوب ياما اكنون كه همه . يمردم نيامكانش بود، آن هم با چن شهيهم -

كه تمام مسائل  يتو از كجا متوجه شد. توانند آن را ثابت كنند يچون نم د،يآگاهان صا بتيو كمتر از همه نگران غ ميباش

 نبوده است؟ تانيعمو يكشف شده است؟ مطمئناً از حرف ها

 »!روياز پاپا؟ اوه ه« :زد غيج يسيكر

 م،يدهم نامش را نگو يم حيمالقاتش كردم و ترج يكه امروز صبح موقع سوار ينه، البته كه نه، از كس« :با عجله گفت رو،يه
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 ».دانست يهم م اتيو با تمام جزئ... داند يرا م زيگفت كه مه چ يول

 »د؟يكرده ا دييكه شما هم تأ دييبه من نگو« :كرد و ترز گفت يمكث رويه

داند  يرا م زيچون به من گفت كه همه چ. نداشت يا دهيا فاام. ديگو يفهمم چه م يكردم وانمود كنم كه نم ينه با كالم، سع -

است  نيمن چه گفتم و چه نگفتم؛ نكته ا ايكه او چه گفت  ستياوه، مهم ن...دانم و  يباهوش م يليالبد من خودم را خ نكهيو ا

اطالع  ديكردم كه شما با يپس فكر م. حرف زده باشد يالتان تيدر ب يكس نكهيدانست و امكان نداشت بداند، مگر ا يكه او م

 .نگران شده بودم هودهيظاهراً ب يبه آنها خبر دهد، ول يكس نكهيو ا ديداشته باش

 »چطور ممكن است نگران نشد؟ هوده؟يب ينگران« :وحشت زده گفت ا،يوياول

 »موافقم، واقعاً چگونه ممكن است؟« :كرد قيتصد ترز

 »...كه ياالن گفت نيهم يول« :گفت يبا اوقات تلخ رو،يه

اما از  د،يا دهيمهتر اصطبلتان شن اياطالعات را از مستخدمان  نيكردم ا يچون فكر م« :آمرانه دستش را باال برد و گفت ترز

شخص را  نيكنم الزم باشد نام ا يفكر م م؛يريتر بگ يموضوع را جد ديباشد، پس با يكه برعكس م داستيشما پ يگفته 

 ».بدانم

كرده ام  ياز صندوقخانه چه استفاده ا ابشيبفهمد در غ وبرتياگر ه ست؟يبرادر من كه ن... نه« :گفت يا خفهيبا صدا ا،يوياول

 »نبوده است؟ وبرتيبگو كه ه رو،يه. رميم ياز خجالت م

 »!دان«:گفت ديپر يم شتريرنگش ب كهينفس زنان، در حال ،يسيكر

 ».مهم است دانديم يكس نكهياو مهم باشد؛ فقط اكنم نام  يو فكر نم. كدامشان نبودند چينه، ه« :گفت يعص رو،يه

را  نيداند و تا ا يم ياست كه چه كس نيمطلب ا نيمهمتر« :ترز محكم ادامه داد»  ديكن يكه اشتباه م زميعز نجاستيا «

 »...مييالزم را بنما يها اطياحت ينيب شيپ ميتوان ينم م،يندان

 ؟ينيب شيچه پ -

فرد و اهدافش را  نيا يكه صحت گفته ها ميبزن ييو آنطرف حرف ها نطرفيا يكم ميتوان يمثالً م اد؛يز يها ينيب شيپ -

 ...ايمشكوكانه جلوه دهد، 
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آن روز صبح  عيزبانش را در مورد وقا يبود كه چرا جلو مانيو پش ديشن يو اضطراب م شياو را با شو يحرف ها رويه

آن، از  يآور اديبا . دردسر، چه گفته بود جاديو ا بتيقه اش به غدر مورد ترز و عال يآورد كه كل اديبه  ريد. نگرفته است

. امديورودش به زنگباره، خوشش ن يو داستان واقع ايوياول ايتوسط ترز  راست،ف تانياش با كاپ ييآشنا زانيكشف م يدورنما

 ».است به نام فراست يمردشخص  نيا د،ياگر بدان« :كلماتش را انتخاب نمود و گفت يشتريو با دقت ب ديكش يقيپس آه عم

 .ترز اتاق را پر كرد يخنده » .ديكن يم يفراست؟ حتماً شوخ يرور «

 كيدهم كه به نظرش مسئله  يم نانيبه شما اطم. ديكن يم يفكر نيتوانم بفهمم چرا چن ينم«: ، گفت يتند يبا كم رو،يه

 ».ستين يشوخ

با  رو،يه» كند؟ نيچن ديچه؟ چرا با يخبر دارد؟ اما برا زيهمه چگفته از  يرور تانيكاپ ييگو ياما هست، مسخره است، م «

سر  يزيمتهم نمود كه از آن چ يكرد؛ او گستاخ و متهاجم بود و مرا به امور دمياو تهد« :جسورانه اش گفت يصدا يآور ادي

 ».بود فهمند، كه ظاهراً منظورش خودش يواگذار كنم كه م يكسانآن را به  ديآورم و گفت كه با يدر نم

 يكيشده اش پاك كرد و پس از  يچشمانش را با دستمال روبان دوز يترز ه آرام» .دميكه خند يمرا ببخش ديبا... البته اوه،«

 ديآ ياست؟ و اصالً خوشش نم ديكه او طرفدار سلطان مج يدانست يمگر نم« :دو لحظه، كه به خنده اش مسلط شد، گفت

خودمان را به خاطر  ستيالز ن يول م،ي، ما از آن به نفع برغش استفاده كرده اپشتش را كرده نكهيبفهمد كه به محض ا

دارد كه  ياديدانند كه او دوستان كنجكاو ز يهم كه به او اطالع داده همه م يدر مورد كس.  ميناراحت كن يرور تانيكاپ

 يكنند كار يباز گو م راشود  يمآن چه در بخش زنان، زمزمه  يقصر و حت يها يزيبازار و آبرور يتمام حرف ها شيبرا

 ».مينده يتيشود كرد و ما هم بهتر است اهم ينم

 ».است يآه، خدارا شكر ، چقدر باعث راحت« :گفت ايوياول

 ييدر مورد آشنا نكهيآن لحظه، به فكر ا جانيكس در ه چيچون ه. ديرا بگو نيمتفاوت، هم يليتوانست به دل يهم م رويه

لحظه، باعث  نيا يبرا يخطر احتمال كيبه عنوان  يو حرف ترز، در مورد مرخص كردن رور فراست بپرسد، ياش با رور

در  يخنده دار ينكته  چيترز افتاد؛ او خودش ركه ه ليدل يب يخند ه  فكربه  رويفقط بعد از رفتن آنها بود كه ه. بود يراحت

 .ديترز خند يول د،يد يآن نم
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و عمو نات از قصر بازگشتند و او  يكه كل يرا به خود مشغول نمود، تا زمان رويه روز فكر ي هيبق يكوچك برا يمسئله  نيا

 .هم آن را فراموش كرد

در مورد آن انجام  يو كار ديبجنب ديپس با.ديرا شروع نما كيشده و شل يقو يفكر كند كه به اندازه كاف ديدارد و شا را

 نگنجند ؟ يميكه دو سلطان در اقل نديگويمگر نم د،يده

كنم ،در  نيچن توانميچگونه م يمن است ول يآرزو يمنتها نيكه او را به قتل برسانم ؟دوست من ،ا يكنيم شنهاديپس پ -

صحبت با او نشدم و  اي داريكرد مرا بكشد ،من حاضر به د نكهتالشيبرخوردار است ؟بعد ازا انيخارج تياو از حما كهيحال

 ييايدر يرويفرمانده ن كيكنسول و  كيبه لنگر گاه آمد و - توپ يباس يكشت-  يبزرگ خارج يكشت كيچه اتفاق افتاد ؟

بسته است ،آن هم  يبا ناتوان ميكه چگونه است ؟ دستها ينيبي،م رميآمدند و مجبورم كردند كه او را بپذ دارميبه د يخارج

مسائل  نگونهيراه حل ا نيعتريو سر نيكه بهتر كننديو درك نم رسنديكه به كار خودشان نم يمزاحم انياروپائ نيتوسط ا

 .اگر الزم شد سم ،آن سالح زمان است ايخنجر است ،  كي،

،كه اگر به  فهمميكه خودش خواسته ،گرچه منظورتان را م ياز ان شتريگلوله بهتر است ،و نه ب كي«:،با خشونت گفت يروز

،ادوارد هم مشكل بتواند به نفع  ريمزاحم پآن  ي،و حت يبحران تيموقع ني،آن هم در ا كنديبه پا م ياديز ياهويقتل برسد ه

 »كند يشما كار

؟او كه از دوستان برغش  ابدي يكار را مشكل م نيچرا سرهنگ خوب ما ،ا ي؟ ول يكنيفكر م نطوريا«: ديبا تعجب پرس سلطان

 »ستين

 تيرا به رسم يگريد يعمد چيه نكهيدر كنار شما و ا ستادنشيا ليبه نظم و قانون اصرار دارد ،كه در واقع دل ينه ول -

انتخاب نمود ،اما  عهديشما را به عنوان ول-ديرحمت فرما نيكه خداوند روحش را قر - است ،چون پدرتان  نيهم شناسدينم

 .دهدينمرا  نتانيموضوع به شما اجازه كشتن جانش نيا

پرستارم  ايمعلم من  ييكه گو كنديبا من رفتا رم ياست در گوشت من ،منظورم سرهنگ است ،بگونه ا ينه ،او خار ديشا -

با  يهمدرد چياو ه.بشنوم و سرزنش شوم يصالح خودم ،سخنران يبرا ديبچه احمق هستم كه با كيباشد و من هم  يم

 اي خرديبرده م يكه فالن ديا يم نجاي، به ا اآني نيا هيعل يتيشكامن در مورد مسئله بردگان ندارد و هر روز با  تيموقع
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 يكه بخواهد كشت يبا انگلستان بست كه بر سر هر تاجر يگناه من است كه پدرم معاهده ا ايا.دارديمنگه  ايو  فروشديم

 ايازاد گذاشته و  منحركت آزاد بردگان را در قلمرو  نكهيا ايكرده است ؟ جاديا قيعم اريشكاف بس كيرا براند  شيها

تجارت برده  يرا كه در ارزو ياديمردان ز يتيموقع نينرا منع نكرده است ؟طبعا چ رهيجز نياز ا يورود و حملشان با كشت

اگر فقط كنسول .باشد يم اريمنفعتش هم بس يدانيهمانطور كه خودت م ياست ول اديچون گرچه خطر ز كنديهستند وسوه م

 نيتسك اريو بزرگ كردن پسران بس يخودش را با گرفتن همسر دي،او با كرديتر رفتار م زيآم لحدوستانه تر و ص ايتانيبر

 .دهد

 .كندينم نيرا تضم حضرتياعل يآرامش خانواده  يباشد،ول ياست كه به نفع همه خانواده ها م يامر -

او با افسوس » اعراب است  تياز شخص ي،بخش زيآه ،بله اما ان دوست عز«:شد  هي،متوجه كنا يتشكر ام ي، با خنده ا سلطان

،اگر تنها دختر  ميدار ازيما به پسر ،ن«:به دهان گذاشت و ادامه داد  گريد ينيريش كيو با دقت  يسرش را تكان داد و با نرم

داد ،اگر خداوند لطف كند  ميپول خواه نانيرفت و به رماالن و طالع ب ميخواه ارتيكرد و به ز مي،دعا خواه ديايب ايبه دن

در  دي،چون شا ستين يپسر كاف كيها تن يول.به همراه خواهد داشت  يفراوان يخواهد آمد و با خود شادمان ايبدن ي،پسر

 يبه همراه م يتولد پسر شاد شهيهم گر،ويد يكيوجود داشته باشد ، و  ينيجانش يبرا يگريپسر د دي،پس با رديبم يبچگ

است كه پسران  يسعادت تا زمان يرمفتخر است ،بله ول ايشمار بس يمغرور است و پدر پسران ب يپسر ،زن كيآورد و مادر 

 ياو به تخت دست م يپس وقت.منتظر مرگش شود توانديو نم كنديبه تخت پدر طمع م نشانيبزرگتر يوقت ،آنشونديمرد م

هزاران سال است كه .رنديكه آن را به نوبه خود از او بگ ننديچيو نقشه م كننديو مادران ان برادران ،توطئه م ادرانش،بر ابدي

 يكه محل يدارد و تا زمان تيكه واقع يتا ببن يمسقط و عمان را بخوان دانيس خياست كه تار يشكل بوده است ،فقط كاف نيبد

 »هم ادامه خواهد داشت قيطر نيباشد ،به هم يسرهنگ ادواردرخال چون يپوستان ديوجود دارد كه از سف ايدر دن

چندان  گري،حد اكثر استفاده را ببرند ؛،چون د تيوضع نيپس مردمت بهتر است ازا«:كرد و گفت  يخنده صدادار يروز

اش را به  يفضول شهيكه هم يتو در مبدا دوران دخالت غرب هست نكهيتنها اولش باشد و ا نيا ترسمي،م دينخواهد كش يطول

 »دهديدلسوز جلوه م يعمو كيصورت مالقات 

 نيبا ما به ا ديسف يچرا نژاد ها.ترسانديفكر تو مرا م نيا« :و گفت  ديكش يآه سلطان
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را  هيبق يكنم، ول يدرك م يرا بخوب يروزيپ يو تالش برا يجنگ افروز شتر،يب ينهايسرزم يزو براكنند؟ آر يرفتار م روش

خواهم روش  يو نه م رندياست بپذ يمقتض ايدرست و عادالنه  يزيچه چ نكهيرا در مورد ا دميشخصاً انتظار ندارم عقا. ريخ

از  ياريكه بس مينيب يمرا بپسندند؛ بوضوح م ايآن را  ديبا كنم كه آنها يهم نم كرو ف مينما ليخودم را بر آنها تحم يزندگ

رود  يباشد؛ از كالغ انتظار نم ياست و سرد و افكارشان متفاوت م قيچون خونشان رق. ستيما، مناسب حال آنها ن يروشها

كه هر دو پرنده هستند و  ليدل نيتنها به ا ديانم هياز مردار تغذ يبلبل ايسر دهد  نيريو ش بايز ينور ماه نغمه ها ريكه ز

نكند من و  اليام كه خ دهيند يپوست دياز تو، هرگز سف ريبه غ يول. نديآ ياز تخم در م شانيكنند و جوجه ها يپرواز م

رسوم  و نيتمام قوان ينكرده باشد برتر يكه سع يكس اي م،يبر ينم ارياز آنها سود بس ديو تقل مانيروشها رييمردمم با تغ

 ».است بيغر اريبس. به من نشان دهد پوستان را ديسف

را  نانيد ينكرده اند از ششصد سال قبل تاكنون، كافران و ب يبه من نگو كه مسلمانان خوب هرگز سع. ستين بياصالً غر -

 .كنند ييراهنما نيراست مانيبه ا

 ».است نيدوست من، آن مسئله د يول«: سرزنش كنان گفت سلطان،

و  يها، همه از روش خاص خودشان در زندگ ييكايگرفته تا روسها و آمر انيياز اروپا د،يسف يتمام نژادها يآه، ول -

هم هستند كه به نظر خودشان  ونرهايسيبعالوه م. سازند و در موردش متعصب و كله خشك هستند يم يتفكراتشان، مذهب

مردم را طبق آن روش  ةنهاست كه همآشكار آ ةفينموده اند؛ وظ فو سعادت را كش شرفتيپ يو تنها راه ممكن برا نيبهتر

چون هر چه كه باشد،  اورند،يرا، در صورت لزوم، به زور اسلحه و گرز ب ابنديخودشان به آن ن ليكه با م يكنند و كسان تيهدا

 ».به خاطر نفع خودشان است

 شيدارد و ثروت و قدرت و آسامن ن يبرا ينفع چيه م،يريرا بپذ يخارج ديعقا نياگر ا يول«: اعتراض كرد يبا ناله ا سلطان،

زند و  يحرف م كي نيدوبل ويروش عباداتشان است، موس يآنها به متفاوت ديعقا. دهم يخود را به خاطر آن از دست م يفكر

صحبت  نچيهرروئت كه اصالً با جوزف ل. كند يكدامشان موافقت نم چيبا ه كه سيهول يآقا ،يگريسرهنگ ادواردز حرف د

 يب يب يچون برخ. هم وجود دارد شانيونرهايو موس شانيروش در مورد كش نيهم. نگيسيپالت با كارل ل يآقا ايكند،  ينم

ابد لعنت  ينكند برا نيچن سكه هر ك ندينما يكنند و وعظ م يرا به خواندن آهنگ و سوزاندن شمع و بخور عبادت م ميمر
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هستند كه هر كه آنها را انجام دهد، در آتش  يارند و مدعشم يكارها را مجاز نم نياز ا كي چيه گرانيد كهيدر حال. شود يم

همه در  يزنند، ول يمعلق م كيبار يطناب يهم هستند كه چون شعبده بازان بر رو ياريدو، بس نيا انيدر م. سوزد يجهنم م

وكه شده اند چرا؟ ما ش يدارند كه از روشها يو همه دوست من، اظهار م دهينام يحيمتنفر هستند خود را مس هياز بق كهيحال

+++ كه  ،يگر غرب زهيجاهل ست يو رسوم اجدادمان، تنها به خواست عده ا نياز مشرق و قوان ديپرسم؛ چرا ما با يمن از تو م

 »را به من بگو؟ نيا م،يكنند دست بكش قتواف گريهمد نيتوانند ب يخودشان نم شانيو كش

با  يتوان ينم ،يهست زهين كيو  قيقا كيتنها صاحب  يوقت. شود ينمچون به تو حق انتخاب داده «: نامهربانانه گفت يرور

خسته كننده  يبحث. كردم يفقط داشتم مجازاً صحبت م ست،يات ن ييايناوگان در ريمنظورم تحق يمسلح مقابله كن يكشت كي

لگد به  كيرا با  تيدندانهامن  ياگر تو نزن«كالم خالصه شود كه  نيتواند در ا يخلقت وجود داشته كه م ياز ابتدا يو طوالن

 ».است كه در مقابلت قرار گرفته است يزيهمان چ قاًيدوست من، دق نيو ا» .زمير يحلقومت م

 ».ترسم كه حق با تو باشد يم يگاه«: گفت نانهيسرش را تكان داد و غمگ سلطان

هنوز به اوج خود  ديخورش. ديست مجصبح ا يفقط ابتدا نيا. دميترس يمطمئن باشم، تنها م نكهيكاش من هم در عوض ا يا -

 يميخاص خودشان به تمدن قد اميپ دنيرسان يخود برا ةملل غرب تمام تالش خود را به نوب ةكه هم ياست و تا زمان دهينرس

نمانده كه بتوان  يباق ايدر دن يمكان گريفراگرفته شده و د يدرس بخوب نيا ان،تر شرق نكنند غروب نخواهد كرد و تا آن زم

 .ميابيب دنينفس كش يبرا ييفضا يحت اي ميانجام ده ميبه آنجا پناه برد تا هر آنچه بخواه شرفتيدست پاز 

پهناور  انوسيكوتاه كنار پنجره به اق ةكرد، چون ناگهان بلند شد و از نرد يرا خفه م يمسائل داشت رور نيفكر ا يحت ظاهراً

 ديوز يم قايكه از آفر يرا از باد آزاد شيها هيخواست ر يم ييگو. بازوانش را گشود. شد رهيو عظمت افق اطرافش خ+++ 

 .پر كند

نور ستارگان به نقره  رياش ز ييطال يو موها ديرس يبه نظر م رهيقامت بلندش در مقابل شب، ت. ستاديتمام آنجا ا قهيدق كي

خداوند دعا كن كه زنده نباشم تا  به درگاه«: گفت يخشن و گرفته ا يزد بعد بازوانش را انداخت برگشت و با صدا يم يا

 ».نميآن روز را بب

 ».نطوريمن هم هم«: خالصانه گفت سلطان
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 يزردوز يةزن بود به سمت دوستش دراز كرد و بزور حاش كيو ظرافت دست  يرا بلند نمود و دستش را كه به نرم سرش

را  يكند، روز پركار ياست و مرا خسته م ناراحت كننده اريرفتارت بس ر،يسخت نگ نقدريا«: و گفت ديرا كش شيردا ةشد

 ».نيبنش. لذت برم ريشب و مكالمات دلپذ يو از هوا نميبنش يدارم كه به آرام ليپشت سر گذاشته ام و اكنون فقط م

داشته  يچه روز خسته كننده ا نكهيبا گفتن ا يكرده ا الياگر خ«: كرد گفت يدعوت را اجابت م كهيو در حال ديخند يرور

ام كه  امدهين نجاينداشتم و به ا يمن خودم هم چندان روز راحت. ياشتباه كرده ا ،يمرا از سر خودت باز كن يتوان يم ،يا

 ».رد و بدل كنم اتيچرند

و  يرا داد ياخطار. دانستم يكند، كه خودم م يمن توطئه م هيبرادرم برغش بر عل ييكه بگو يآمده ا. دانم يدانم، م يم -

پر از  يكشت كيپدرو فرناندز را با  ،يسيام كه ستوان انگل دهيشن. ميصحبت كن يگريبگذار از مطلب دحال . من هم متشكرم

به گل نشسته و فرناندز، كه شنا بلد  يطوفان يط يمصادره كرده و سه روز بعد كشت نهابادبا يةبرده گرفته و برده ها را با كل

 صديچرا دردسر سوار كردن س ستندين واناتيبهتر از ح يمردان نيناز آنجا كه چ. خوب شد ارينبوده، غرق گشته است، كه بس

 يم يبه خشك يبد طينجات است؟ و تازه زنده ها با چنان شرا ديسوم آنها ام كي يفقط برا يوقت م،يبرده را به خود بده

 .بد ةمعامل كي نطورياست و هم يوانگيرسند؛ د يم متيق نيرسند، كه به كمتر

بحث ما در مورد  م،يصحبت نكرد انشيو ز چارهيما در مورد فرناندز ب يباشد، ول يبدتر هم م يحماقت محض است كه حت -

 ؟يكه از موضوع اجتناب كن ياصرار دار نقدريبرغش بود؛ چرا ا

 نيخواهد چن يبزنم و اصالً دلم نم يكه دست به اقدام يكن يمرا وادار م تاًينها. ميچون اگر صحبت را در مورد او ادامه ده -

 يستيخودت با يپاها يرو شهيهم يكن يوجود دارد كه آرزو م يزيتو چ ديمن نه مثل تو هستم و نه مثل او؛ در خون سف. كنم

اندازه عرب  كيبه  يگرچه من و برادرم از طرف پدر نميدهم بنش يم حيمن ترج كهيلدر حا ،يو به جلو و عقب قدم بردار

 يركاسيس كياما مادر من . آورد ياوست كه او را چون شالق به حركت در م ةريبود و خون ت يحبش كيمادر او  يول ميهست

و  نميدهم بنش يم حياست كه ترج لين دليبه هم ديكند؛ شا يگلها نشسته و نشخوار م انيكه در م بايگاو ز كيبود به آرامش 

 .ستمينگران انجام كارها ن

 يدم فردا عازم هستم و چون احتمال دارد برا دهيذر سپچون من در ج. توست يفقط بدشانس نيا«: گفت ريبدون تغ يرور



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٣

 ».يباش تينگران انجام كارها نجايخودت هم اكنون و هم دينباشم با يدو هفته ا يكي

بعد به تو . ميبگذار صحبت را به وقت بازگشت تو موكول كن«: و سرش را با تأسف تكان و گفت ديكش يسلطان آه» .دانم يم«

 »...دهم يقول م

 »...االن باشد، حاال و فوراً نيهم ديبا د،ينه مج. شود ريد يليخ ديتا آن زمان شا«: صحبت او را قطع كرد ديشد يا لحنب يرور

است و تو حتماً متوجه  ريد اريكرد، بس يممكن است كه بشود امشب كار ريامشب نه، غ يول. خواهم كرد يخب، كار اريبس -

 .له، مطمئناً فردا در موردش فكر خواهم كردب. كنم يفردا در مورد آن فكر ديشا ؛يهست

 قيبه تعو گريگرفتن را تا ماه د ميكه تصم يريگ يم ميو بعد تصم ينكن يكار گريد ةگرفت كه تا هفت يخواه ميو تصم -

زرا طرفدار است و و ياو در حال جمع آور. نمانده است كاريبرادرت ب يفهم يرسد كه م يم ياما زمان. تا سال بعد اي يندازيب

 نكهيكه تو را از تخت سرنگون كند و قبل از ا زدير يشورش را م ةو توطئ ردخ يدولت تو را با رشوه م يو مقامات رسم

جوان و سه تن از خواهرانت  زيالحارث را اغوا كرده و عز ةليقب ياو رؤسا. تو را به بهشت بفرستد يچانه بزن شيبرا يبتوان

كند و  يگرم انبار م ةاسلح رتبراد. است اتيبرغش مركز عمل ةخان. دهند يم كارها را ةهم بياو هستند و ترت يحام

 يمراقب او هست يدانم كه بگونه ا يم. شود رهيمحاصره ذخ يكنند تا برا ينان پخته و شبها پخش م ياديخواهرانت مقدار ز

ز مراقب خواهران و خواهرزاده هرگ يول. كنترل شود شيكه خدمه را متوقف كرده و بگردند و مالقاتها يو دستور داده ا

انجام دهند، و آنچه آنها عالقه مند به انجامش  لنديخواهند بروند و هر كار كه ما يمجازند كه به هر كجا م نهاآ. يستين تيها

 !عزل توست يهستند توطئه برا

اخم  كهيكرد، بعد در حال يازآنها ب ييطال يبا منگوله ها يخورد، كم يتكان نشيشميابر يكوسنها انيدر م يبا ناراحت سلطان

گفتند كه شعله در  يدر موتون مياز عمه ها و عموزاده ها ياريخواهرانم و بس يةام همسرم و بق دهيبله، شن«: كرده بود گفت

 آنها مدام اصرار نطوريهم هم يج يسلمه و م... ستمن به برغش ملحق شده ا هيتوطئه عل

چقدر !خفه شوند يگردند،شالق بخورند،حت ديشده و زندان و تبع مهيجر ابديكه كنند كه مجازاتشان كنم و معتقد هستند  يم

كه با هم خوب نبوده و از هم  ييجو باشند،مخصوصاً نسبت به آنها نهيتوانندك ياست كه زنان چگونه نسبت به هم م بيعج

 »...توانم باور كنم ينم يدارند،ول يرنجش
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 .دارد قتيم كه حقكن يم نيدرست باشد؟تضم نديگو يكه آنچه م _

 گريآنها جوان هستند و پس از مرگ پدرم د.باور كنم كه قصد صدمه زدن به مرا داشته باشند توانمينم يقت؟بله،وليحق

كهدر  يم،زمانيقد يروزها اقيآنها از شدت غصه خوردن ،كسل شده اند و در اشت.مثل سابق نبوده است شانيبرا يزندگ

چون آن  م،هستنديپدرم خوشبخت بود ي هيسا ريو ز ميپرداخت يم يو اسب سوار يران قيو به قا ميكرد يم يزندگ يموتون

كنند  يزنان و من دعوا م ريپس با سا.قرارند يو ب نيتواند آن را برگرداند،غمگ يكس هم نم چيشده است و ه يدوران سپر

باشد  يمار م كي ت؛اوفراهم كرده اس شانيرا برا تيموقع نيبلند را پر كنند برغش ا يگردند كه روزها يم يو به دنبال كار

ام كه بخواهد تو را بكشد،اما  دهيهم بهتر،چون هنوز نشن ديشا!دانم يرا م نيتو ا يبله،من هم به اندازه .خفه اش كرد ديو با

 ينكوچك عصبا زيبا عز ايم؟يشوم و مجازاتشان نما نيتوانم بر آنها خشمگ يچگونه م.او با خواهرانم فرق دارد يمسئله 

باشم كه  دوارينكنم و ام يباشد؟بهتر است كار يقهرمان م كيكند برادرش برغش  يم اليك بچه است و خيباشم كه تنها 

 .خواهد رفت نياز ب ليخودشان با گذشت زمان متوجه حماقت كارشان بشوند،آنوقت تمام مسا

،خودت  كينزد ي ندهيدردآور و در آ يزرفتنش دارد،آن هم به طر نيكه احتمال از ب يزيتنها چ«:انه،گفتي،وحش يرور

و اگر اجازه  ستيبرغش دوست من ن.ارزش دارد ميكه جان من برا ميبگو دي،با ستيهمه ن تيو اگر نجات خودت برا يهست

آبها را ترك  نيو ا رميضررم را بگ يهرچه زودتر جلو شود،پستو سلطان  يتو به پا كند و به جا هيعل يشورش يده يم

 »آورم؟ يدوام م نجايمن چقدر ا يريتو بم يوقت يكن يفكر م.كنم،بهتر است

كه با خدمه ات شهر  ،يكاف يبه اندازه «:به دوستش انداخت و گفت ينگاه انهيموز يآرنجش را جابجا كرد و با خنده ا سلطان

 ».ديزينظم بگر يو قبل از برقرار دياز زنگبار را غارت كن يميو ن ديرا به آتش بكش

 ».است يهم البته فكر نيا«:د و موافقت نمودز يشخندين يرور

 يآه،دوست من،چه تاسف«:اش گفت يشاد يو بعد از پاك كردن اشك ها ديبلند خند يداد و با صدا هيتك يبه كوسن سلطان

گذاشتم كه با  يكردم و م يخودم سلطان م يخوردم كه تو را به جا يم ،قسمياگر عرب بود!يعرب متولد نشده ا كيكه تو 

 ».يشد يدانستم كه حتما موفق م يو م يرفتار كن يبخواهو برغش ،هرگونه كه  يمار،برادرانم طاهاوان آن دو

كس جز  چيامر موفق شده است،اما ه نياز طرف من،در ا يكمك چي،بدون ه يبا برادرت طاهاوان يهند شرق يظاهراً كمپان_
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 يحت!مياتالف وقت ندار يبرا يزمان ،چونيوراً انجام دهآن را ف ديمتوقف كردن برغش را ندارد و تو هم با ييخودت توانا

 !باشد ريفردا هم د ديشا

 چه كنم؟ يكن يم شنهاديپ_

 .كند رشيبفرست كه دستگ ينگهبان_

 .است ريد اريبس!باش يمنطق زميساعت؟دوست عز نياآلن؟در ا_

شهر آرا م  گريساعت د كيحدود اما !خواهد داد كهبشود يبيشود،او ترت يبرپا م ،آشوبيكن رشرياگر در روز دستگ_

شاهد  يكم يخواهند بود،پس عده  يقيها در خواب عم ييقايآفر يبازار و تمام ارازل محله  ان،ولگردانيخواهد شد،گدا

را  ليقبا يخبردار شده ام كه امشب چندتن از روسا ياتفاق ربعالوه بطو.ديآ يبوجود نم ياش هستند و دردسر يريدستگ

 ليندارد كه دل شانيبرا يو ضرر رنديرا بدهند و احتماالً سهمشان را از رشوه بگ اتييجز نيآخر بيرتكند كه ت يمالقات م

شهر فردا صبح  يوقتو تحت نظر نگهبانان به دژ مومباسا بفرست، ندازياو را به زندان ب.دهند حيحضورشان را در آنجا توض

حل آن كار ساده  ي،وليهم بشنو يرسم ريو غ ياض رسمچند اعتر ديشده است؛شا ريعكس العمل د يبرا گريشود د داريب

كه  ننديبب يوارد ماجرا گشته اند و وقت ينفع شخص ياو هستند فقط برا ياصل انيالحارت كه حام يچون روسا.خواهد بود يا

 ؟يكن يكار را م نيا ايآ.شوند يم ميزود تسل يلي،خيچرندشان شو يكارها انعم يو قصد دار يهست يتو هم جد

بفرستم كه منزلش را  يتوانم نگهبانان مسلح يم.كار را خواهم كرد نيبله،هم.كنم  يخودش زندان ياو را در خانه  ديشا

كه عقلش  يغذا؛تا وقت يخانه شوند،حت رونيب ايبه درون  يزيخروج هر كس و هر چ ايمحاصره كنند و مانع ورود 

آنقدر پر  ييايدر چيم؛هييگو يما اعراب م.شوند  يم هيتنب زين ادهد و آنه يبه خواهرانم م زيخوب ن يدرس نيهم.بازگردد

 زن هستند؛از خون من و از خون پدر د؛آنهايرا بشو يكه ارتباط خون ستيآب ن

 

 شانزدهم فصل
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 تنها عطر ضعيفي از. شبانگاهي با شدت از خشكي به دريا مي وزيد و بوي بد زباله و فاضالب روز را با خود به دريا مي برد  باد

ميخك و شكوفه هاي پرتقال به قصر مي رسيد ، جايي كه مجيد بن سعيد ، سلطان زنگبار با يكي از دوستانش ، به راحتي بر 

در باالي . كوسن هاي ابريشمين لم داده و از ظرفي نقره اي شيريني برمي داشتند  زروي فرش هاي ايراني و توده اي ا

در زير پايشان ، از فاصله زياد ، . و بي شماري شن هاي بيابان مي درخشيدند سرشان آسمان پهناور با ستارگاني به روشني 

 .شهر مشرق زمين ، شنيده مي شد  يكفقط صداي برخورد برگ هاي نخل در باد ، صداي امواج و تمام صدا هاي شبانه 

هاي دنباله دار را تماشا نمود ، بن سعيد عمامه اش را جابجا كرد و براي راحتي بيشتر بر روي يك آرنج تكيه زد و ستار مجيد

هنوز كه هيچ نكته جديدي نگفته اي كه  ": كه ناگهان از جايي نا معلوم ظاهر شده بود و با ناپديد شدنش آهي كشيد و گفت 

 .گلوله اي ليكمني كه ش. خودم خبر نداشته باشم 

لي كه برادر عزيزم برغش ، با دستان خودش ، ميان موهايم گذشت و آن را نه يك بار، بلكه چندين بار حس كردم ، در حا از

خودش به روي من آتش گشوده بود ، البته كه مي دانم بار اولي نيست كه خانواده من چنين كارهايي مي كنند اين  ةاز پنجر

 ".يك سنت شده است 

نيد ، اين خون شما ، شايد ، ولي اگر اين توطئه را متوقف نكرده و قبل از اين كه خطرناك تر شود با آن مقابله نك _

 .اعليحضرت است كه به زودي ريخته خواهد شد 

شانه هايش را باال انداخت و از محتويات ظرف نقره ، خرمايي كه رويش شكر پاشيده شده بود را انتخاب كرده و گفت  مجيد

 ". ت با شنيدن سخنان تو ، انسان خيال مي كند كه قصد ترورش ديگر كار چندان خطرناكي نبوده اس ": 

با توجه به اين كه در فاصله سي ياردي هم در هدف گيري اشتباه كرده ، نمي توانم آن  ": خنده كوتاهي كرد و گفت  روزي

. اوال كه كل ماجرا بيش از اندازه جسورانه بوده و انگيزه لحظه اي موجب آن شده است . اقدام خاص را جدي حساب كنم 

دت خود مي سوخته ، كه اتفاقا شما در حال قايق راني در كنار پنجره اش مي بيند و به خيال مي كنم ، او در درد كينه و حسا

يكي دو تپانچه در دم دستش بوده ، پس آن ها را مي قاپد و شروع به شليك . نظرش احتماال تنها شانس در يك عمر مي آيد 

طرح ريزي كرده بود ، به عوض اين  الرا قب مي كند ، اما به علت شدت خشمش ، همه شليك ها به خطا مي رود اگر نقشه اش

كه خودش شما را به قتل برساند ، يك تيرانداز ماهر استخدام مي كرد و در آن صورت ديگر من و شما االن اين جا بحث نمي 
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اما  كرديم ،چون شما به اجداد برجسته خود ملحق گشته و من تا آن جا كه مي توانستم از قلمرو جانشينتان دور شده بودم ،

 ". خدا كه او تير انداز مزخرفي است  كرش

 . :به ياد داشته باش كه هوا در حال تاريك شدن بود  ": عذرخواهانه ، براي تيراندازي بد برادرش بهانه آورد  سلطان

 .آينده شايد چنين نباشد  دفعه

 اين قدر مطمئن هستي كه دفعه ديگري وجود دارد ؟ _

 .ن هستيدبه همان اندازه كه شما مطمئ _

انگشتش را روي يك دستمال ، با حاشيه زردوزي . قطعه اي حلواي بادامي به دهان گذاشت و با لذت مزمزه اش كرد  سلطان

شايد باز هم خطا كند ، چون همان طور كه گفتي تيرانداز ضعيفي است ، حتي وقتي بچه هم  ": پاك كرد ، و اميدوارانه گفت 

تي خطا مي زد ، چقدر عصباني مي شد ، چقدر ناراحتش مي كرد ، چون نمي توانست تحمل كند وق. بود ، تيرانداز خوبي نبود 

 ". من خودم هرگز اهميت نمي دادم . در همه كار اول نباشد 

 ". مجيد انجام داده ، يا نداده ف بي اهميت است ، آن چه اكنون مي كند خطرناك است  ": با خشونت گفت  روزي

 !خطرناك تر از قبل ؟ _

اشتباه تو همين جاست ، دوست من ، متاسفانه بايد بگويم برادرت اسباب هايي به دست آورده كه مي تواند يك شورش  _

ولي مساله اساسي اين است كه . حساب شده عليه تو برانگيزد ، گرچه فكر نمي كنم بتواند از آن ها استفاده زيادي ببرد 

 چنين وسايلي 

 يم اديبه  ديگلوله را با ياپيزشت و پ يكهايآن شل ايآ...ديبه درون آنها خز يدر وجود آن كن يشك ايشود و  دهيآنكه د بدون

 ينم گرياكنون د.دهد ينم تيجز مرگش رضا زيچ چياز شر اوست و به ه يآورد تا نشانش دهد برغش ، خواهان خالص

 ديد و متنفر هم خواهد ماند انجام دهد ؛ بااز آن متنفر بو شهيرا كه هم يكار ديتوانست چشمانش را بر آن ببندد ، او با

 .را گرفته و عمل كند مشيتصم

 يشب برق م يپر ستاره  يكيفقط چند نور پراكنده چون پولك طال در تار نكهيخاموش شدند تا ا يكي يكيشهر  ينورها

 دهيپر يدر كنار افق ، نور.دشد ؛ شب باالخره آرام شده بو ينم دهيشن ييامواج و برخورد نخلها ، صدا ياز صدا ريزدند و غ
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 يبنرم كيتار يسگان ولگرد در كوچه ها يسكوت شب توسط زوزه  آمدنشداد و بمحض باال  يرنگ ، خبر از طلوع ماه م

 »خب؟«:ديپرس

 ».نگهبانانم خواهم فرستاد يو فرمانده  »يناصر عل«به دنبال  يكه حق دار نميب يم«:گفت ينيبه سنگ ديمج

هم در مورد  يكار ديبا يبگو ، ول يخواه يو خواهرانت؟هر چه م«:ديتند بلند شد و پرس يبا حركت و».خو است«:گفت يرور

 ».يانها انجام ده

 .كنم ينه من با زنان جنگ نم-

 ...ديگوش كن مج-

طرفدارانش  يهدف است كه اسلحه برا نيهم يكشد و برا يبرغش بله چون اگر بتواند مرا م.دهم يگوش نم.نه ، نه ، نه-

كنم كه  يو با آنها به مقابله برخواهم خاست ، پس در حال حاضر مراقبت م ستميسالح ن ياما من هم ب.كرده يداريخر

كنم چون اگر به  ياما خواهرانم را مجازات نم.كه آزاد باشد من آشكارا آرامش نخواهم داشت يتا زمان رايشود ز ريدستگ

 .شدند يمن متحد نم هيبرغش نبود آنها هرگز عل يبهايخاطر دروغها و فر

 يدواريكه ام ييهستند كه طرفداران برغش را با اسلحه ها زتيخواهران عز نيكه هم ميو اگر به تو بگو«:عمداً گفت يرور

 »مسلح كرده اند چه؟ يابيبرغش ب يدر خانه 

 .كنم يباور نم-

 كيهنوز از آن آگاه نشده باشد پس من  ستيپل سيو اگر رئ نديرا به تو بگو نيتوانند ا ياز ولگردان بازار م يمين.يبكن ديبا«

و احتماالً اگر هم  ينشون يده يم حيترج دانندياست كه م نيا يبرا نديگو يمطلب را به تو نم نيكه ا يليتنها دل.هستم يهلند

» .دارمدر دروغ گفتن ن يو نفع ميگو يچون من م يدفعه باور كن نيا يتوان يخب م!يشو ينمحاضر به باور كردنشان  يبشنو

حتما اشتباه «:از شكل افتاده بود يجيو مطبوعش با درد و گ فيزنانه به هم فشرد ، صورت ضع يرا با ژست شيدستها ديمج

توانند اسلحه ها را از  يكرده باشند چگونه م نيآنها وجود ندارد كه چن يبرا يراه چي، ه ييدرست بگو يتوان ينم يكرده ا

داده  بيصفت تو را فر طانيفرد ش كي.ندارد رند؟امكانيپذ يازبرادرانشان نم ريرا غ يمرد چيه يكنند وقت عيتوز يالتان تيب

 ».است
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خواهرانت و .نشده است عيتوز يالتان تياسلطحه ها از ب دي، مج يده يم بيكه خود را فر يتو هست نيا:گفت يبه آرام يرور

در شهر  ياز مسجد خاص يمتعدد يمالقاتها يها بتازگ و مستخدمه ها و برده نيملتزم ياز زنان اقوامشان به همراه يگروه

 ».داشته اند

و نه دكتر  مانيكشد كه نه حك يرنج م يعذاب آور يماري، كه از ب يزيعز يعموزاده  يروند كه برا يم.دانم يرا م نيا-

 .ندينتوانسته اند معالجه اش كنند دعا نما يسيانگل

 دهيهوا و كامالً پوش يكيتوانند پس از تار يكه گفته زنان بزرگزاده تنها م يقانون يه به انداز باي، تقر يمناسب يماريواقعاًچه ب-

ساعت ساده  مين يمناسب است و به همان اندازه احتماالً بستن و قرق كردن مسجد برا.در چادر و روبنده از خانه خارج شوند

 ».بوده است

 شوم؟ يمتوجه منظورت نم-

 .ندينما يهم م يميكنند بلكه تقد يدرخواست شفا م ماريب يعموزاده  كي يا از خداوند برااقوامت نه تنه.كامالً واضح است-

 ».است يعاد يآن هم عمل«:گفت يبا خشك سلطان

 نيبرند تا در آنجا به امانت گذارده تا بعداً ب ياست كه به مسجد م يزيآن چ نيبه شكل اسلحه گرم؟چون ا يميتقد-

زن  يس اي ستيتوطئه كنندگان ؛ ب يبرا نجاياست ا يمثل آب خوردن بوده باشد چه بهشت ديبا.شود عيطرفداران برادرت توز

شوند ،  يكنند شبها وارد عمل م يگرم حمل م ياسلحه  شانيلباسها ريز يهمگ كهيمقدار برده در حال نيدو برابر ا يبا همراه

 يهم اقرار نم چكسيو ه يابي يگرم نم ياز اسلحه  يراث چيه يرا بگرد يالتان تيب ايمنزل برادرت  ايالبته اگر اكنون مسجد 

 .روش عمل كرده اند نيبه هم يباشد ول دهيد ييزهايچ نيكند كه اصالً چن

 .يندار يمدرك چيه-

 ».چيه«:كرد قيتصد يبه آرام يرور

ماند  يآرام باق يورر.شود رهيو شهر در خواب فرو رفته خ ايرا رد كرد و دوباره برگشت كه به در هينظر نيا يبا ژست سلطان

منتظرانه  ري، كه به طرز غ يكردن آن رگ لجباز دارياز اندازه و ب شياز دخالت ب دهيو ترس شتريبحث ب يدگيفا ي، آگاه از ب

 يبر رو اتشيبرگشته بود و تمام محتو ينيريظرف نقره ش.بود ديثبات مج يو كامالً ب لمهربان ، دود تياز شخص ي، بخش يا
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هرم نمود و با خود  كيبه شكل  گريكدي يآنها بر رو دنيو چ ياو زانو زد و شروع به جمع اور.بود ختهير يرانيا يفرش اعل

به  يمتتظره ا ريهم به طور غ شهيو هم بيغركه غلب در لحظات  يبود ، فكر ييفكر آشنا...كند؟ يچه م نجايفكر كرد كه ا

آورده تا در نور مهتاب  نجايبه من بسته شده كه مرا به ا ايت؟در وجود من اس يزيچه چ...كنم؟ يچه م نجايا.ديرس يذهنش م

طبق  هم ديشا ايبه شانس وابسته است؟و  زانيدارد و تا چه م يمقدار به اعمال خودم بستگ نم؟چهيدر زنگبار بنش يسقف ريو ز

 .مودشود از آن اجتناب ن ينوشته شده است مقدر است و نم ري، آنچه در تقد نيمشرق زم ياعتقاد اهال

داد  يم حيترج شهيآرامش دهنده بود و نه قابل قبول ، از آنجا كه هم ي ضهيفر كي يرور ي دهيطبق عق ينظر آخر نيا

 جهيشده نسبت دهد و در نت نييتع ليو سرنوشت از قب ريآنها را به تقد نكهينه ا ردياعمال خودش را شخصاً بپذ تيمسئول

 نجايدر ا يشگيمسلسل وار عذاب آور هم يآن پرسشها.ديل خوب و بد را انكار نمااعما يبرا قيتشو اي خيتوب اياراده  يآزاد

داد اعمال  يم حيگذاشت و در مورد پاسخ به آنها البته ترج يام؟آسوده اش نم دهيرس نجايكنم؟چگونه و چرا به ا يچه م

بر  نياعراب و مشرق زم بااش  يطوالن يهمكار رايقابل اجتناب بداند ز ريغ يشده  نيياز قبل تع يخودش را طبق نقشه 

خواهند اتفاق  يكه م يقيشد كه با جذر براند و بگذارد كه حوادث به هر طر يوسوسه م ياثر گذارده بود ، چون گاه شيرو

 ريآنچه تقد...دهد  رييمقدر شده را تغ انيكه بتواند پا ستيكس ن چيه اي زيچ چيآرامش بخش كه ه نانياطم نيبا ا.فتديب

 ...ستشده مقدر ا

خودش هم  يدوران بود و برا نيتر ياتيح ديمج يكه برا ندهيده رو آ يط ستيبا ينوشته شده كه او م ريدر تقد ديشا

كند و  يزيبرنامه ر زيهمه چ يتواند برا يكس نم چيبعد ه يكرد ، ول يبشتر دقت م ديو با! باشد  بيغا رهيـ از جز نطوريهم

هنوز  بيغر يگرچه نه ، او به روش...رفت كه دوباره خراب شود ين نقشه ها ميبهتر توانست بداند كه ينم يقيطر چياو به ه

 يكه فرصت دارد شانه خال ياز عكس العمل مؤثر نسبت به برادرش تا زمان ديمج كهيالبته در صورت...به آنها اعتقاد داشت

تواند مانده و مراقب  يخودش نم هبود ك واقعاً متأسف.فاجعه نبود كيلزوماً  يخواهد آمد ول شيپ يدردسر لعنت كي.دينما

در سحرگاه حركت كند ولو  ستيبا يم راگويتوانست معطل بماند و و يداشت كه نم يكار گريد ياو در محل ياوضاع باشد ول

 ...دينباشد اگر تنها مج رهيترك جز يمناسب برا يزمان نكهيا

را در اتاق به پرواز در آورد ، بعد  ينيريزد كه قطعات ش يرها تلنگ ينيريبه هرم ش يناگهان يو با تشنج يصبر ياز ب يرور
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نور .آن برگشت دنيبا د ديشده به حركت در آمد و مج دهيسنگ تراش ياش بر رو هيسا ينزد ول يحرف.بلند شد شياز جا

امال با آن ، كع ك يو درماندگ يو خفگ يصبر ياز ب يآن حالت احساس شناختبا  يرا روشن كرده بود و رور ديماه صورت مج

خودش  ياز منافع شخص يناش ديكرد عالقه اش به سقوط نكردن مج يبود كه اقرار م يكس نياو اول!آشنا بود را نمود

هر طور كه  شيو ب ماو بود كه تاكنون توانسته بود از قانون طفره رفته و ك تيسلطان و حما يدوست ليچون به دل.است

را در زمان سلطنت برغش نخواهد  ييموهبتها نياصل كه چن نياز آن و ا يداح يول.ديرفتار نما نيسرزم نيبخواهد در ا

به  يكه تخت و تاج را به طور اتفاق يمرد.كرد يعزم در خود احساس م يمرد راحت طلب ب نيا يبرا زين يداشت ، او محبت

 ديهرب وار مج ريرفتار غ گرچه يرور.از دست بدهد انتيخ قيرود آن را از طر يكه م ديرس يدست آورده بود و به نظر م

علت  يكرد ول يم ريكردند را تحق يم انتيدوستش داشتند و اكنون فعاالنه خ يكه زمان يدر مورد برخورد مناسب با خواهران

به هر  يخورد ، گرچه احساسات خانوادگ يم هآن بود غبط ليكه دل يشاونديبه قدرت روابط خو ينمود و حت يآن را درك م

وجود داشت ،احترامش به  دياز مج تشيحما يهم برا يگريه خودش هرگز نشناخته بود ، ضمناً عامل دبود ك يشكلش ، حس

 .انتخاب نموده بود ينيرا به جانش ديكه شخصا پسرش مج ديفق ديسلطات سع

در سلطان  اشياز دوستان ع يكي.كرده بود ديبه پدر مج يسهواً خدمت يرور رهياقامتش در جز هياول يبار در سالها كي

 ليرنجش به دل(كه او خواهان سرش شده بود يبود ، به نحو ختهيرا برانگ يمحل ياز روسا يكيمالقاتش از زنگبار خشم 

 بوالهوس ، هر چه كه بود هر دو طرف به طور يدختر وجود ليدر واقع از دست رفتن آن به دل ايشرافت بود ، 

 

 يكس نكهي، بدون ا يچون روز. دهد  لينتوانست مقصر را تحو سلطان.) مسئله ، خاموش بودند  اتيجزئ يبرا يدرك قابل

 نشيخارج كرد و به سالمت به سرزم رهياز جز راگوياو را با و يكرده و قاچاق افتيدر يپول قابل مالحظه ا. متوجه شود 

 كي ليجالت تحواز خ نكهيخوشحال از ا. قرار مطلع شد  ياز چگونگ بعداسلطان كه  يبود ول يجزئ اريواقعه بس.  ديرسان

 ياش خانه ا ياز سپاسگزار يفراست بخشنده شد و به او به عنوان نشانه ا ينسبت به امور. دوست به جالد خالص شده است 

 .او و اعقاب او باشد  اريداد كه به مدت صد و پنجاه سال در اخت

به  نيبنا بر ا. فراست هم اشتباه بود  يو امور ردياو قرار نگ ريعمان را مالقات كند و تحت تاث ريوجود نداشت كه ش يكس
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شورش موفق  كينجات پسرش از مرگ كه بعد از  يهر چه در توان داشت برا يرو گريد زيچ چيو اگر نه ه ديخاطر سع

است كه خود خواهان  يكمك به مرد نيكه ا ديآن پسر در مهتاب فهم صورتقابل اجتناب بود انجام داد اما با نگاه به  ريغ

 صعب خواهد بود يپس عمال كار ستيدش نبه خو ياري

نشانده  شيسر جا ديگستاخ شده و با ارياو بس. عمل خواهم كرد  يكرده بود شنهاديبا احترام همانطور كه پ« :گفت  ديمج

و  ننديرا بب كردنديم تشيكه در توطئه حما يبر برادر تمياست كه عدم رضا يشود و در مورد مجازات خواهرانم تنها كاف

 نيا. حق با توست . بكنم را انجام دهم ديمستخدمانم را خبر كن تا من آنچه با.  الشديم شانينتشه ها ي جهينت نيكه ا بدانند

 هي ني، ا يدوست من باشد كه تو بهتر از من بخواب ريآشكار است شب بخ اريروز بس. شبانه انجام شود  ديگونه اعمال با

 يبنرم ييبدون استهزا مياز تسل يتاش را به روش اعراب لمس كرد بازس نهيو س يشانيكرد و پ ميتعظ يروز. بود  يمرخص

سلطان بفرستد و بعد خود از قصر خارج  شيباال پ يخواب آلود را به طبقه  يرفت تا مالزم نييپا يسنگ يبرگشت و از پله ها

 .شد  ابانيشد وارد خ

 .نمود  بيهم با فاصله چند قدم او را تعق يگريد ي هيسا. و به دنبال او افتاد  رونياز پشت دروازه قصر ب يا هيسا

 »خب؟« ديباتر بود پرس ياول كه متعلق به بان ي هيسا

 .نگفت  چيرا باال انداخت و ه شيجواب شانه ها يبه جا يروز

 ».مراسم دفن خودشه  رهيشد پس ، ها ؟ اه اگه سخت نگ ينطوريا« :گفت  يبا همدرد يبان

 .خوب متياون هم با ق ميببر نيحس خيش ياز انها را برا نيدوج مين هي ديرفته با ادتي مگه يدر مورد اون اسبها چ-

خالصند ان هم با اون  يطال كي يول"غر غر كرد يپوشش است كه اگر بان كياسبها فقط  يدان ينرفته اما خوب م ادميمه -

 يهستند برا يشدشانمطمئنم كه همشون دزدفرو يم گهيد يكيمزخرف پست به  عقوبيان  ميرياونها را به موقع بگ متاگهيق

 .خواهد زود ازدستشون خالص بشه يم نيهم

خاطر  يرا برا يوقتش شده كه دان مبعالوهيكه برو ميكنم ناچار يفكر م!خوب به درك يلياه خ كنميفكر را م نيمن هم هم-

اش موفق  يعشق ليكنم كه در مسا يشود فكر نم يم دهيدارد كمكم الغر ورنگ پر ميدور كن نجايخودش هم كه شده از ا

به او كمك خواهد كرد كه دخترك را فراموش كند ورنگ به  ايو در لمخوب وسا يدر هوا شتريب ايهفته  كيباشه گذراندن 
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 .برگردد  شيكونه ها 

ل نازك مورد ان جوان گستاخ ود نقدريتو بودم ا ياگه جا:گفت يبه او انداخت وبا اخم ولحن خشن ياز گوشه چشمنگاه يبات

دچار  يكن يفكرم يگريواگر در موردش جور د. دهد ياست كه نشان م يباهوشتر از ان.گرفتم  ينم ينبودم واونو سرسر

 .منه  يادعا ليشبانه هم دل يهايولگرد نيوا يشيرمق م يب ياديز يدار اديخوشت ن ديگرچه شا ياشتباه هست

 يدختر پرستار را باز كينقش  يسن دار نيعمو در ا يكشخجالت ب ديتو با:تركش كرد وباخنده گفت  يتنگ رور خلق

 .يكنيم

 ياگه تونسته باش گرچهيريامشب كجا م يگفت يبه ما م ديبا يرو الزم دار يكيكنم  يوقتها فكر م يگفت بعض يبا درشت يپات

 نميبا چشم خودم نب بخشمتهرچند تا يبار را م نيا يكردن برادر حرمزاده اش كرده باش يبه زندان يان پسر نازك دل راض

بوده است اصال  انهيشگويداده بود كه بعدا ثابت شده پ يا هينظر ينيوبا بد ب يدلتنگ يبه فكر فرو رفته از رو يكنمبات يباور نم

 .چارهيجوجه ابتكار ندارد پسر ب كياز  شتريدهدب ياون فقط كارها رو نصفه انجام م شديسلطان م دينبا

را در مورد انجام  يپات ييشگويپ قيخودرا اماده كه حقا ديودر همان زمان در قصر سلطان مجشب كلمات را باخود برد  باد

 .كاره كارها ثابت كند مهين

 هفدهم فصل

هراسان  يبام منازل اواز سر داده بودند كه مستخدمه ا يبر زنگبار نور افشاند وكالغها بر رو ديزرد رنگ خورش طلوع

كه سلمه را  زيغم انگ يخبر.لو رفته را اورد زيهمه چ نكهيبرغش را در منزلش وا ديس يريوخبر دستگ يالتان تيب مهبهيسراس

 .بود شد دهيخواهرزاده اش فوشوكه شب را در انجا گذران برا ديشد يانداخت وموجب بروز حمالت عصب هيگر

 را گرفتراف هيوگر يعزادار يادهايخانه فر يكردند و فضا ديروش تقل نيخانواده از ا ياعضا تياكثر

از بام خانه  ادمانيفر ديبا ايست؟اين اديوفر ونيزد عقلتان كجاست اكنون زمان ش اديوامرانه فر تيشعله با عصبان كهيزمان تا

ما ندارنداما  هيعل يمدرك چيهنوز ه!ما دارد؟ساكت شو فوشو يبرا يچه مفهوم نيبفهمندا ديبرود تا تمام نوكران مج رونيب

 .ندارند دينهادن در مقابل مج يبرا شتريبه مدرك ب ياجياحت گريوار ان زنان ابله را بشنوندد مونيم يتوزوزه ها يغهاياگر ج

اما اگر برغش  شگفتياشكها انيسلمه بود كه از م نيفرش ادامه داد وا يبر رو شيها دنپاشنهيزدم وكوب غيهمچنانبه ج فوشو



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٤

 .ما ندارند  هيبر عل يدركم ييبگو يتوان يچگونه م ميلو رفته باشدپس ما هم لو رفته ا

خودت  يتوان يم مييايوب ميكه برو ميازاد هست ستومايما ن يجلو ينگهبان جياما ه ميشديم رياگر داشتند ما هم دستگ چون

 .سلمه ان ظرف اب را بده  يخوريم يليس يفوشو اگر ساكت نشو ينيبب

دختران  يرا برو اتشيبودكل محتو ديبع كشيبار كه از بازوان عيحركت سر كيوبا  ديرنگ را قاپ يواب ديظرف سف شعله

 يكوسنها انيگوشخراش ناگهان متوقف شد وفوشو هق هق كناندر م يغهايوظرف را به خواهرش باز گرداندج ديپاش انيگر

 شعلهو ديكشينفس م يوخستگ يحركت ماند وبا سخت يپراكنده ب

 يرو يواقعه مهم چيه ييكه گو ميرفتار كن يبه گونه ا ديبهم زد وحكم كرد ما با يصدا كردن برده ا يرا برا شيدستها

اگر هم بخواهند  ميخبر ندار يتوطئه ا چياست ما از ه يعيكامال طب نيا يول ميهست شانيخبر پر نيا دنيندادهالبته ما از شن

 افتي مينخواه چيتوانند خانه را بگردند كه ه يم

 ديمف ديشا دنيفكر كردن ونقشه كش يول كنديبه برغش نم يكچون كم ميداشته باش ياشك گريشو فرشو ونگذار د بلند

 .ميوارام باش ميونقشه بكش ميفكر كن ديباشدپس با

صبحها ان روز  يبلند نشد برحسب ظاهرروال عاد ياز كس ييصدا چيه گريانان را ترساندود حشيخودش ومنطق صح ارامش

 يشانگلهايشب البال يكه ط يياب تازه چشمه ها پر شدندوجامه هاحمامها با .نداشت گريد اميا بايفرق چيه نكهيهم ادامه گو ا

 .صاحبانشان اورده شدند دنيپوش ياندبرا دهيومشك معطر گرد نبرپرتقال گذاشته شدهوتوسط ع يوشكوفه ها اسمني

ببرد اما به نظرش خسته كننده امده وحوصله اش را سر  يروز شيارا يو طوالن يفاتيكه مراسم تشر كرديهرگز فكر نم سلمه

 ميحركت نشسته و تسل يكند ب ينبود ومتوجه شد كه كه خود را مجبور م شيبرا يانيبار به نظرش پا نياول يامروز برا

 يزدند وم يرا شانه زده وروغن م شيزدندموها يپوشاندند عطر م يم ساو را لبا كهيدرحال.  كنديمشاوره مستخدمانش م

 ياستفاده ان روز انتخاب كندمغزش از ترس برا يرا برا يكي انشانياز م كردندتايم شنهادياز جواهر تش را پ يبافتندومنتخب

از خود نشان دهد اما شعله  يانداخته ورفتار عصب نيمثل فرشو خودش را با صورت به زم خواستيدر اشوب بودودلش م ندهيا

 يحق داشتانها به دشمنشان صورت شهيهم را با او خواهد داشت كه با فرشوكرده بود والبته هم حق داشت شعله يهمان رفتار

 .خشم برادرش نجات بخشد جيچگونه برغش را از نتا دنديكش يدادندونقشه ها م يارام نشان م
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را از خانه  يالتان تيكه ب يبه كوچه كوچك دكهيتمام شد وبعد از مرخص كردن مشاطگان به سمت پنجره دو ششيارا باالخره

بود اما از دو طرف توسط مردان  يخود خال يكوچه به خود اندازديب يكرده بودنگاهكوچك جدا  زيوعبالعز يج يبرغش م

بهتر به جلو  ديد يبسته شده بودسلمه كه برا ديرس يقابل وروداز خانه به نظر م ريغ يمثل حصار شانيمسلح كه تفنگها

صورتش را پوشانده بود كه تنها  ينقاب كهيحال ستادهدريدر اتاق مجاور كنار پنجره ا شهميخمشده بود متوجه شد كه نا خواهر

 .داد يومشتاقش را نشان م اهيچشمان گشاد شده ومژگان س

شده بود از طرز  رهيدار خانه برادرش خ ريحص يكرد بلكه به پنجره ها يبا مردان مسلحش نگاه نم يبه كوچه خال شعله

اش را دنبال كردومتوجه  رهيلمه جهت نگاه خس ديبار ياستقامتم ياريجرات هوش فشجسارتيسر كج شده وبدن ظر ستادنيا

 .باال رفت وصورت برادرشان اشكار شد حتاطانهم ريبعد گوشه حص يشد لحظه ا رپارهيحركت پشت حص كي

است پاسخ  دهيكه شهره پرس يتكان داد كه به سوال يبود كه برغش مشغول بحث با شعله است چون سرشرا به نحو مشخص

انها  ريبسته انها را از چشم هر كه در ز مين يخواهرش شد استانه جلو رفتهپنجره وكركره هادهد وسلمه متوجه لبخند  يم

سربازان نامفهوم بود  يكه برا دنديشن ياگر از ان فاصله م يدربار يارسبه زبان ف يكرد انها بنرم يبود پنهان م ستادهيا

 .كردنديصحبت م

 ديفرستاده اش دستور اورد كه با يكند كه خواهم رفت وقت اليلحظه هم خ كي يباشد كه برا وانهيد دياو با رميالبته كه نم نه

 رهيجز يام گفتم كه اماده ترك فور رفتهيقصد عمان ترك كنم وانمود كردم كه پذ دبهياشعه خورش نيرا قبل از اول رهيجز

ان احمق چه كرد ده  يدان يارم مند ياقامت در انجا را بپردازم چون پول كاف نهيتوانم هز يكه نم نجاستيمشكل ا يهستم ول

 .يپولها را برداشت ديشعله پرس ديخنده برادرش را شن يمن فرستاد سلمه صدا ديتبع ليتسه يهزار سكه برا

پولها را به ناصر دادم تا  كرديم يسرو صدا راض يبود كه مرا به رفتن ب يالبته رشوها ستميكرده من كه احمق ن اليپس چه خ-

وبا فشار همه را ازخانه  ميام ونخواهم رفت بعدبه انها حمله كرد ردادهييبعد به انها گفتم نقشه ام تغ بگذارد يامن يدر جا

 يهم در اطراف خانه مامور گذاشت م ديداخل شودپس مج يكس ميونگذاشت ميكرد يدرون سنگر بند موازيختير رونيب

 يج يترسد بجز م يكس نم چيترسم ه يستخوان نما يشومبگذار تالش كند من از ان توله سگ ب ميتسل يخواهد از گرسنگ

 .بخشش كنم ياستدعا دياز مج ديكند با يفك م
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به شما  ديتواند بگو يكردن برنداشتواكنون م ديگاه دست از اخطار دادن ونا ام چيكنم او ه يگفت تعجب نم يشعله با تلخ-

 ؟يريپذ ياو را م هيتوص ايا مييمتوسل جو ديگفته بودمواصرار كند به شفقت مج

 ديمج شيبخواهد چهاردست و پا پ يچ ياگر م«:بود كه سلمه منقبض شد  يديچنان خشونت و تاك يجواب دارا» !هرگز  «

 »!دفاع از خودش است ،نه من  ياما اگر برود فقط برا.شودميبرود ،من مانعش نم

و چقدر  ميلتماس كرده بود كه دقت كن،چقدر ا چارهيب يچ يم ": كردي،فكر م ديلرزيم يمشابه يكه با ترس و همدرد سلمه

از تمام برادرانش دوست داشت و  شتري،برغش را ب يچ ي،اخطار داده بود ، چون م يدشمن نيگرفتن ا انيدر مورد نحوه پا

 ميتوانينم يگري،كار د ميهست ميما ناچار به تسل.ن كار خطرناك مخالفت كنديبا ا كرديجان او بود كه وادارش م يترسش برا

اش در  يپول فرستاد كه به زندگ شياش بود كه به برغش شانس قرار داد و برا ياز بخشندگ... بخشنده است ديمج. ميبكن

 ».....كرده و همه را عفو كند يباز هم بخشندگ ديشا.عمان كمك شود

 يكه هركار ديرالبته شما هم مختا:جواب شكست  كيبلند شده بود ،افكار اشفته اش را بسان  تيبرغش ،كه از عصبان يصدا

و  زيچ چيه ميهست يقو ارياند و ما بس شرفتهيپ اريما بس ينقشه ها.نخواهم شد مي،اما من هرگز تسل ديانجام ده ديخواهيم

 يتوانيو برنده خواهم شد تو م...به راهم ادامه دهم  خواهميم. دست بكشم آنهااكنون مجبورم كند كه از  توانديكس نم چيه

از  يبرادر سركش ،قلب سلمه را گرم كرد و بخش نيو مقاومت ا ياراده قو دنيد» ... ينگبار بداناالن مرا سلطان ز نيهم

 يبرغش برا.به خاطر او بودند ديمج ااز او و جنگ ب يرويجهت نبود كه آن همه مرد ،اماده پ يب. را فراموش نمود شيترسها

پس سلمه . شديبلند م تريبود و بالخره او دوباره قو يقتمو يمحاصره تنها مانع نيا ديآمده بود و شا ايو حكومت دن يرهبر

كرد و  ياو سالم دنيافراشته و مغرورانه صاف نمود برغش ،كه سرش را بلند كرده بود ،با د يبلند شد و بدنش را به حالت

،و طلب رحم  دهيدست كش مانيها دياز تمام ام ديبا يكنيفكر م يچ يتو هم چون م ايخواهر كوچولو ؟  يبا من ايا«: ديسپر

و سلمه متوجه شد كه  ديتاب يباال آمده بود بر صورتش م گريكه د ديداشت ،خورش جانيو ه ييپروا يزنگ ب شي؟صدا ميكن

 كيتب از فاصله بار نيا ايتب داشته باشد ،گو نكهيمثل ا رست،د درخشديبرادرش سرخ است و چشمانش م يگونه ها

را  يچ يم ياش برا  ي،اتش زد و ترسها و همدرد جانيلمه را با همان اندازه هكرد و س تيسرا زيگذشت و به او ن نشانيب

تكان  ارتو دستش را با حر ديخند.چشمان برادرش شد يداغ و چشمانش به درخشندگ شيناگهان گونه ها.فراموش نمود 
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و با تجربه تر ،آن را  رتريپ يدر ان خنده بود كه فرد يحالت ديبرغش خند»!ديجنگ ميما با همه انها خواه!هرگز«:داد و گفت 

 يگفت سلمه باز هم متوجه نشد ول يزيسلمه متوجه ان نشد شعله از پنجره مجاور چ ي،ول گذاشتيبودن م يبه حساب عصب

برغش  گريبعد د يافتاد و لحظه ا نييبه حالت اول ،پا يريداد و بعد پرده حص كانت يزد و سر يبرغش در جواب لبخند

 .آنجا نبود

بود ،ساعت از هشت گذشته بود  ازيوقت ن يشتريمدت ب كايامر يبه كنسولگر عهديو خانه ول يالثان تياخبار ب دنيرس يبرا

بالكان را  يالتهاياز ا يكيدر  يدولت رييتغ عاتيشا خواهديكه فقط م يصبحانه به روش كس زي،سر م يكه كنسول به طور اتفاق

. به فكر چاره افتاده است ريد اريبرادرش خسته شده و بس يطنتهايطان از شسل الخرهب نكهيمثل ا« :به آن اشاره كرد  ديبگو

 »فرستاده كه خانه برغش را محاصره كنند ينگهبانان شبيام كه د دهيشن

و لباس  يزيزرده بر روم يكرد ،خرده ها ديتول يبلند يبشقابش افتاد و صدا يبر رو يسيكره تخم مرغ از دست كر قاشق

 »به زندان افتاده است ؟ يعنيشده ؟  ريدستگ«:گفت  يبتند رويشد ه دهياشرنگش پ يصورت نيموسل

كارش را تمام  انداختيم يكه اگر او را به دز ميگوينه كامال ،گرچه نم« :،گفت  خورديانبه م كهيبا متانت در حال شيعمو

حول و حوش ،آرامش و صلح به  نياما در  هيبق يآتشش را سرد كند و برا يدر زندان فكم يچند ماه دي،بهتر نبود شا كرديم

آنها . ديا ياو آمده اند اصا خوشم نم تيحمايبرا  قايالحارث،كه از افر لهيافراد قب افهياعتراف كنم كه از ق ديبا اورديارمغان ب

 يبرا  ياز اول كار ديهستند كه حاضرند مادر بزرگشان را هم به خاطر پول بكشند با كيآماده شل يدسته وحش كيفقط 

شاهزاده چه عمو جان ؟ منظورتان از  يول«:دي،مصرانه پرس رويه...:،لطفا شكر را بده  يسيكر شديانعت ورودشان انجام ممم

 »ر؟يخ ايشده است  يچه بود ؟ زندان "نه كامال"

منزلش  دارد كه قصد داشته باشند چقدر او را آنجا نگه دارند ؟ اگر بتوانند نگهش دارند ،او در يگفتنش سخت است ،بستگ -

 .شده است يزندان

 »،انداخته اند  يي،جا ياهچالياو را در س كردميفكر م يآه خدا را شكر ،چقدر مرا ترساند« :گفت  يبا آسودگ يسيكر

 نقدريكه ا ستين بيمطل. يسيكر يبرافروخته شده ا:(( گفت يكل. جوانش انداخت يبه دختر عمو زياخطار آم ينگاه رويه

 ))به تو دارد؟ ياصال چه ربط. يزده شو جانيدر مورد آن ه
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عاطفه  يكم ياگر كل نكهيزده نشده و ا جانيجواب داد كه ه يجيشده بود ، سرخ شد و با گ رويمتوجه نگاه ه س،كهيكر

 ... ياگر كس يمتاسف شود،حت اهچاليدر س يگرياز افتادن د ديبا يكرد كه هر كس يداشت درك م

كه  نستيمنظورش ا ايكه آ ديپرس شيمحكم از عمو ييرا قطع كرد و با صدا ليو طو ضيعر حاتيتوض ني، با عجله ، ا رويه

 شده است؟ يشاهزاده برعش در منزل خودش زندان

 ياجازه  چكسينگهبانان مسلح تمام اطراف را گرفته اند و فرمان داده شده كه ه. تفاوت  يبا كم:((كرد قيتات تصد عمو

 داريبرعش صبح ب يبا اوضاع درون خانه، وقت سهيبندم در مقا يگرچه شرط م. ندارد يخروج از آنجا را تا اطالع ثانو ايورود 

بود  يخوب يانبه . شده وانهيحتما د. باشد يم چيافتاده است، ه شياز او پ ريتدببار در  كي يكه برادرش برا دهيشده و د

 ))محصول باغ خودتان بود؟ س،يخانم هول

 .عسلم، صبحانه ات را قبل از سرد شدن بخور ،يسيكر.شده يداريخر وهيكنم از بازار م يفكر م زم،ينه عز-

 چيعمل كرد؟ ه نگونهيكه چرا سلطان ا نستياما پاپا چرا؟ منظورم ا:(( گفت يگرفت و با نگران دهيدرخواست را نشن يسيكر

 ))كار وجود ندارد؟ نيانجام ا يبرا يليدل

ندارد  يا دهياما فا. را انتخاب كند يكيآنها  انيتواند از م يكه او م يريوجود دارد و انتظار دارم بپذ ليدل نيدوج ميحداقل ن-

و چون ظاهرا تمام  دميشن)) عبدل((دم از »آ نييامروز صبح پا يدانم كه وقت يرا م يزيمن تنها آن چ. ياز من بپرس

 .زميعز گريد يقهوه  كيلطفا . دارد قتيپس البد حق نديگو يمستخدمان خانه همان قصه را م

شاد  يكرد و فورا بحث يبه او اخم رويبكشد، ه شيتالش كرد دوباره موضوع را پ يسيكر يموضوع تمام شده بود و وقت ظاهرا

عازم دفتر  يگرفتن صبحانه، كه كه عمو تات و كل انيرا مطرح نمود و مكالمه را تا زمان پا يكباب خور يبرنامه  كيدر مورد 

 يم يچطور:((دادن دستور غذا به آشپز، دخترش، مضطربانه منفجر شد يبرا ،ياب موبمحض خروج زنع. كار شدند، ادامه داد

 يعنياست؟  يوحشتناك انيچه جر ينيب ينم رو؟يه ،يو و در مورد كباب خوران صحبت كن ينيآنقدر خونسرد آنجا بنش يتوان

 ))م؟يبكن ديچه با...اوه... با خبر شده، از شعله و سلمه و طالها و  زياصال سلطان از همه چ ديكه شا

به هم  يبا دستها. يهست اياولو يتو هم به بد. تو را بزنم ديبا نكهيمثل ا ،يسيواقعا كر. ميخودمان را حفظ كن يخونسرد-

 ياگر نتوان يحت. يده ياعالم خطر است و ما را زود لو م نيرفتارت بزرگتر ،يمساله ا نيسر كوچكتر ده،يو رنگ پر دهيچيپ
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را  زيهمه چ يقصد داشته باش نكهيمگر ا. يآرام نشان ده يكه ظاهر يينما الشت ديبا ديحد اقل با ،ياحساس آرامش كن

 .يخراب كن

 ستميكنم، اما من مثل تو خونسرد و جمع و جور ن نيخواهم چن يكه نم يدان يخودت م:(( گفت د،يلرز يم كهيدر حال ،يسيكر

 يدر خطر است و شاهزاده  ميبسته بود ديتما آنچه به آن ام يوقت ...يوقت زم،يبر يمهمان يو نقشه  نميتوانم بنش يو نم

گنج را هم  يتا كنون صندوق ها ديشا. و ترز ايويتو، من، اول... لو داده باشد راما  يهمه  يكس ديشده و شا ريدستگ چارهيب

 يكن ياو بوده؟ فكر نم يكن يكر نف! رويه: ((دستانش را بر دهانش گرفت و گفت) او را تكان داد يناگهان يفكر. (باشند افتهي

 ))او به سلطان گفته باشد؟

 ))؟يزن يحرف م يدر مورد چه كس: (( ديمبهوت پرس رويه

 ...داند يكه او م يفراست، تو گفت تانيكاپ-

وارد وگرنه ناچار خواهم شد شخصا با تو ... چه گفته بود؟... دانست و گفته بود كه يفراست، م تانيكاپ. بله!... فراست يرور

روش رفتارش با او  نيا ايبود؟آ نيمنظورش هم ايآ...خواهد كرد جاديا ياديز يها  يناراحت س،يخانم هول نيعمل شوم و ا

 يمسقط به دستها يبا كمك به رساندن طال رويه. ناگهان كامال به آن مطمئن شد ود؟است كه گفته ب يآن ناراحت نيبود و ا

 .كرد يم يفراست قرار گرفته بود و او اكنون داشت تالف ي، سر راه رورفرستاده شده بود  شانيكه برا ييآنها

نكند  اليخورم ، پس بهتر است خ ي، آن برده فروش پست،مطمئنا از او شكست نم.بله،حتما او بوده است:((آرام گفت رويه

 ))ه ترزو ب...دهم ، همه اش را به عهده من بگذار  يقول م. برنده شده، چون هنوز نشده و نخواهد شد

كاش . و نترس يتو و ترز اسن، قو هيشعله شب:(( ادامه داد ،يانتظار رقابليغ يزهوشيو با ت ديكش يآه يسيكر)) و به شعله((

 ))م؟يبزن يالنات تيبه ب يامروز سر ديبا يكن يفكر م. ستمين يمن هم مثل شما بودم، ول

به آنجا و برگردانده شدن توسط  دنياصال رس. ريخ ايه اند شد ريدخترها دستگ ي هيشعله و بق ميدان يهنوز نم. دينبا.نه-

 يشنود و زمان را برا يمطمئنا او همه خبرها را م. ديگو يترز چه م مينيو بب ميمنتظر بمان ديبا. ندارد يا دهيسربازان ، فا

 .از طرف او تماس خواهد گرفت ايوياول ايدهد و  يتماس با ما از دست نم

چون صبح به نيمه نرسيده بود كه پيام كتبي محتاطانه ازطرف ازطرف .به غلط قضاوت نكرده بود سوتيدر مورد مادام ت رويه
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اولويا كردول به كنسول گري رسيد كه مي خواست خانم هاي هوليس به حوصله ي سررفته ي او رحم كنند وروز بعد براي 

تظر ديدارشان باشد ولي شرايط موجود ديدار زودتر بعد ازظهر ان روزمن ندمتاسف بود كه نمي توا.صرف چاي به نزد اوبروند

اولويادر حاشيه ي نامه در حاليكه زيرش خط .اومطمئن بود كه ان ها درك كرده ومحتاط خواهند بود.راغيرممكن كرده بود

 .ي كيلي دارند ادهكشيده بود،افزوده بود كه جين وهيوبرت درخانه نخواهندبود چون برنامه ي كشتيراني باخانو

 .مايك گروه چهارنفره تشكيل خواهيم داد وكامال خصوصي است پس

واقع يك گروه هشت نفره شدند ،چرا كه درمنزل پالت ها چاي ننوشيدند بلكه جايي كه به ان ها شربت، قهوه ترك  در

خفي وكيك هاي كوچك تعارف شد منزلي بود،دو يك مايلي خارج از شهركه پشت ديواري بلند وباغي پر ازدرختان ميوه م

 .ان جا رسيدند بهشده بود واز طريق جاده اي خراب دركالسكه ي ترزتيوست 

پيرزني فربه كه حركت كردن بدون كمك دو دختر برده .متعلق به يكي از اقوام سببي بي شمار سلطان سعيد فقيد بود منزل

اما سه هيكل . دارپايين مي اوردند ان ها او رابر پايش مي كشيدندويا از ايوان كونس.ي سياه تنومند برايش غير ممكن بود

سيده ها ، سلمه ها وخواهر زاده اش فرشو و يك دختر . خارجي بلند شدند هايپوشيده اي كه براي خوشامد گويي به خانم 

 .عموي ناشناس بزرگ تربودند كه ظاهرا به عنوان نديمه همراه خان ها امده بودند

سلمه وقتي خوشامدگويي ها ، سواالت و همدردي ها تمام شد ، .تادشعله نتوانست بيايد پس مرا در عوض خودش فرس(

 .))او گفت كه شما مي خواهيد از ما خبري داشته باشيد))تنقالت اورده شده ومستخدمان مرخص شدند، ادامه داد 

يي كه ما در بيت بهتر است به ان زن هاي احمق بگو ;))الزم نديد توضيح دهد كه در واقع ان چه شعله گفته بود اين بود سلمه

الثاني در امان هستيم و اين كه حرفي در مورد صندوق ها نزنند بلكه ساكت بمانند و خونسردي خود را از دست ندهند وبه 

به گونه . اما زن امريكايي كه شبيه پسرهاست . هايي به پوكي كدوي خشك دارند  كلهمردانشان هم نگويند دو تن از ان ها 

همه ي حيوانات را به ان ها بگو و ببين ايا مي توانيم از ان . وي مثل يك موش خرما حيله گراست اي هوش دارد وزن فرانس

 ))ها استفاده ببريم ؟

گرچه البته نبايد مي ديدند . كسي معترض ما نشد و تالش نكردند كه مانع ورود يا خروج كسي از خانه شود((ادامه داد  سلمه

پس شعله ترتيبي داد كه لباس خدمتكاران را بپوشيم وبدون همراهي بردگان بيرون در اين ساعت از روز خارج شده ايم ، 
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فقط منزل برغش محاصره شده و سربازان اجازه نمي دهند كسي وارد يا خارج .  كندبياييم كه كه كسي مارا نشناسد وتعقيب ن

 ))شود

 .مشابه يك مطلب غير قابل شك بود تا سوال طرز گفتارش بيش تربه))ولي شما كه با او حرف زده ايد مگر نه؟:((گفت ترژ

كامال امن . فكر هم نمي كنيم اصال بدانند. بله ازطريق پنجره ها ان ها هم نمي توانند مانع انجامش شوند:مشتاقانه گفت سلمه

چون .شود برادرمان توانسته از طريق ما براي روساي قبايلي كه حمايتش مي كنند پيام بفرستد او به مجيد تسليم نمي. است

شده كه مي تواند هفته ها محاصره را تحمل كند ومجيد هم به زودي از نگهداري ان همه  رمي گويد ان قدر غذا در خانه انبا

البته ميجي وزنانش ان جا هستند و چندين تن از . سرباز كه روز و شب در ان جا بدون انجام كاري مي ايستند خسته مي شود 

ره در خانه گير افتادند كه به خاطر ميچي و ديگران زنان نمي توانند به ازادي درخانه رفت و امد روساي قبايل در هنگام محاص

پس ناچار به ماندن در يك اتاق طبقه ي همكف هستند كه برايشان راحت نيست اما خوشبختانه با نفوذ ترين رئيس . كنند 

و به او پول وجواهري براي خريد حاميان بيش تر مي قبيله ان شب نيامده بود وما از طرف برعش با او در تماس هستيم 

 .رسانيم

اگر خانه اي كه مركز عمليات است توسط سرداران سلطان محاصره شده :))بالحني تند و صداي ماليمي گفت ترژه

 .))ان ها بايد محل امن تري براي مالقات بيابند.باشد،اقدامات مثمرثمر نخواهد بود

ملكي كه معروف به مارسي . ما هم دراين مورد فكركردهايم: (( يه ناخواهرياش بود ، پاسخ دادبا اثري از تكبر كه شب سلمه،

برعش گفته كه همهي پيروان ما بايد در آنجا . است و متعلق به فرشو و خواهرش ميباشد، اكنون مركز عمليات جديد ماست

 جمع شوند و اينكه

است و او معتقد  ينظام يقلعه  كيخانه، هم اكنون مثل . انبار شود حتاجيما ريغذا و سوخت وآب و سا يدر آن بخوب ديبا

 ».تواند تا چند صد مرد را در خود جا دهد و در صورت لزوم با هزاران تن مقابله كند يم ياست كه به راحتت

: م داد و گفتمختصر انجا يبعد حركت. هم ساكت مانده منتظر ماندند هينكرد ؛ بق ياظهار نظر چيه يا قهيچند دق يبرا ترز

 م،يرا داده بود يريدستگ نيا بيبهتر هم هست و اگر ما خودمان هم ترت اريانجام شد؛ در واقع بس يكارها بخوب! خوب است

خطرناك بود، چون منزل برادرت به عنوان مركز  شهيهم يقبل ينقشه . ميبر تفادهاس تياز موقع ميتوانست ينم يخوب نيبه ا
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بهتر است و اكنون كه سلطان اطراف منزل  اريبس يمارس. را گفته بودم نيهزارن بار ا. شم استاز اندازه در چ شيجلسات، ب

در امان هستند؛ درست مثل  گريد نه،كنند كه با مراقبت از آن خا يم اليخ سشيبرادرت نگهبان گذاشته، او و ارتش و پل

برادرت برغش . ديكار كن عياستفاده كرده و سر تيعاز موق دياما شما با. موش نشسته يكه در مقابل سوراخ اشتباه يگربه ا

در آنجا  شتريدهد، به او بگو هر چه ب يكارها را م لينشود و چون به شما فرصت تكم ميبماند و تسل يحق دارد كه آنجا باق

 يم انيپاكارها را  ستند،يكه تحت نظر ن يكسان رايرا مشغول مراقبت از خود كند، بهتر است ز شيو سلطان و وزرا اندبم

 دارند؟ اديغذا ز يگفت. كرد ميخواه ياش فكر يكارها آماده شد، در مورد آزاد يهمه  يدهند و وقت

 .نخواهند داشت يآب كم است و دوام يبله ول -

 نيرا در چن يمهم ينيب شيپ نيچرا چن. وحشتناك است نكهيچاه نداردن؟ اما ا يعني! بدون آب« :وحشتزده گفت ا،يوياول

 »وش كرده اند؟فرام ييهوا

فقط به  گريكه داشتند هم د يهوا، همان آب يدما ليبه دل. روش، ضربه بزند نيبه ا ديانتظار نداشتند كه مج« :جواب داد سلمه

 يبرا يراه مياگر نتوان م،يدر مورد آن چه كن ميدان ينم. ستيمناسب ن دنينوش يخورد و برا يو شست و شو م يدرد آشپز

 ».زود اريخواهند شد، آن هم بس ميا مجبور به تسلآنه م،يابيرساندن آب ب

 »!اوه، نه« :ستنديگر يبا هم و با آشفتگ ايويو اول يسيكر

منزلتان آنقدر  يپنجره ها يعنيپس  ديبا برادرتان صحبت كن ديتوان ياگر م. افتي ميخواه يالبته كه راه« :محكم گفت رو،يه

 »د؟يآب را بسته به آن طرف برسان يها يشود بطر ينم د؛ييرد و بدل نماچوب  ايرا با طناب  يزيچ دياست كه بتوان كينزد

كه آن شب  ييرؤسا نش،ياز خودش، دوستان و مشاور ريبرادرم هستند غ يدر حلقه  ياديافراد ز« :سرش را تكان داد سلمه

مستخدم و برده هم،  ياديد زو زنانش و تعدا يح ياش و م يكوچك و مرب زيو عبدالعز نشانيبه مالقاتش رفته بودند با مالزم

 يكيكار را تنها در تار نيبعالوه ا م؟يطناب آب برسان ايمتصل به چوب  يها يطرهمه، در ب نيبه ا ميتوان يچگونه م. هستند

 ».كنند يشده و متوقفمان م دهياز آنها برسد، د يميبه ن يحت نكهيشود انجام داد و گرنه قبل از ا يم

مشكل  يليكنم خ يم الينه، خ...و  دياز سطل استفاده كن ديتوان يم. كه بهتر است چياز ه يول« :ر كرداصرا دوارانه،يام ا،يوياول

سطل ها را  يشده و سربازان صدا دهيلرزند و آب آنها پاش يتر از آن هستند كه به چوب بسته شوند و م نيسطلها سنگ. باشد
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 »...هست چون مبا طناب كه بدتر ه. شنوند  يم

 ».خواهم فكر كنم يم. ساكت ايوياول« :گفت رويه

و  ستيمشكل ن يليشكل بشود؛ خ نيكنم به ا يبله، فكر م« :گفت تيزود با قاطع رويه ياو را با سكوت نگاه كردند، ول همه

گوش  رترشيپ ينقشه اش را گفت و سلمه و خواهرزاده و دختر عمو اتياو جزئ» ...دهم حيتوض ديبگذار. باشد يهم م يعمل

 يچاق، نفس ها يمرغ قهوه ا كيكوسنها ، چون  انيدر م زبانشانيم كهيالدر ح. سر تكان دادند و قبول نمودندكردند و 

 .ديخند يو با دهان بسته م ديكش يصدادار م

وشب بعد، . ادهيو سلمه وهمراهانش پ سوت؛يمادام ت يدر كالسكه  يچهار زن خارج. آنجا را ترك كردند  ياز آن، بزود بعد

شعله به آن طرف  ياز پنجره  ،ينيسنگ يگره دار، بسته شده و به وزنه  يشميابر سمانيقبل از طلوع ماه، ر يكيدر تار

متصل  يميبه س سمانير. گشت دهيپرتاب شد كه توسط برغش گرفته و كش بل،مقا يتر از خانه  نييپا يدر طبقه ا ابان،يخ

كه درست كردنش بخش . وصل بود يقابل انعطاف يشده  يموم مال يكتان ياز پارچه  يخود به لوله ا يشده بود، كه به نوبه 

انجام  نيقابل تحس يكوتدر س اتيكل عمل. انگشتانشان شده بود دياعظم روز را به خود اختصاص داده و موجب سوزش شد

سرشان را  يحت. شد يم دهيكوچه، بوضوح د ينور چراغ آن سو ريكه در حال صحبت بودند و پشتشان، در ز يشد و سربازان

كار  نيا. شد يور كيشد ؛باد كرد و  يم ختهير نييكه به پا يوزن آب ريز ريز ،يكتان يپارچه  يوقت يهم برنگرداندند؛ نه حت

 يم يآب را دست به دست در آن خال يسفال نيسنگ يظرف ها رواريزده كه زنج جانيزن ه نيج دو مياز ن شيتوسط ب

 كردند 

 .ديساعت طول كش كيبه مدت  اتيعمل. شديرستادند، انجام مف يپر شدن پس م يدوباره برا و

 گريروز د كي يبرا يكاف يآب تازه به اندازه  عهد،يول يخانه  ياعضا يبرگشته بود و برا يكتان يماه در آمد لوله  يوقت

 ختنير اثر رمرطوب، كه د يجز چند لكه  يزيگذشت، چ يمسدود شده م يكوچه  انياز م يشده بود و اگر فرد فضول نيتأم

 .حرارت و باد شب، قبل از صبح محو كرد همكه آن را  ديد يشده بود، نم جاديقطرات آب ا

 يشتريفشار ب يآذوقه در مارس يو جمع آور اميق يآب اهل منزل تحت محاصره، به نقشه ها نيتأم ياز حل مسئله  پس

درست كرده و نان پختند، كه از پا  ريه بودند؛ آنقدر خمكردند كه قبالً هرگز نكرد يچنان كار م يالتان تيوارد شد و زنان ب
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 يشدند ، تا در آن جا برا يحمل م يشده و شبانه به مارس يبسته بند يريصح يسفت، در سبد ها يآرد يها كيك. در آمدند

آنها را به تالش شعله . جمع شده بودند، انبار شوند عهديكه به خاطر ول يآزاد شده و داوطلبان يسربازان، برده ها ي هيتغذ

را در  شيخدمت باشد و روزها رد ،يمنش كيمجبور بود به عنوان  سد،يتوانست بنو يكرد و سلمه كه م يوادار م شتريب

 .كند هيو سرعت عمل تك يراز دار تيو مهمات را داده و بر اهم حاتيارتباط با رؤسا بگذراند و فرمان تجمع و پخش تسل

گرفتار  يهمه بقدر ،يو وزرا و مقامات رسم ديمج. از كار در آمد  حيصح يل مالحظه ابه طرز قاب سوت،يترز ت ييشگويپ

 گريكديو مات، شورش و توطئه را شكست داده بودند، به  شيحركت ك كيبا  نكهيبودند و از ا عهديمنزل ول يمحاصره 

 يآنها نگاه. انداختنديد ، به دردسر نباش رهيجز يبخش ها ريدر سا جامگفتند ، كه خود را بر سر آنچه در حال ان يم كيتبر

چگونه  نكهينكردند و گرچه از ا يمستخدمان آنجا توجه اريجهت، به آمد و شد بس نيداشتند و به هم يالتان تيبه ب يسطح

خاطر، انتظار  نانياطم باهمچنان  يرا تحمل كرده اند ، متعجب بودند، ول يآب يهمه مدت ب نيمنزلش ، ا يبرغش و اعضا

تا  ستيبا يكه قبل از محاصره انبار شده بود، م يآب ي رهيآشكار بود كه مقدار ذخ. دنديكش ياو را در هر لحظه م ميتسل

 .كم شده باشد يليكنون خ

بود، او را  يكرد كه اگر رور ياو حس م. فراست متشكر بود يرور بتياز غ ديرفته و مج شيمطابق برنامه پ زيواقع همه چ در

كرد،  يم ليتبد» آچ مز«حالت  كيآن را به  شتر،يهمراه با عدالت ب يكنون تياما موقع رد؛يها سخت بگكرد به آن يمجبور م

وفا و دوستانش، در مورد  يتر بود چون نه تنها به برادرش، بلكه به خواهران ب هكنند يراض اريو مات، كه بس شيك كيتا 

كرد  يباالخره وادارشان م يتشنگ يعالوه بر آن، وقت. داد يم يسلطانشان ، درس خوب يقدرت قانون هيشورش بر عل يهودگيب

 ي ستهيو شا نيقابل تحس يفرد نه ديرس يشده به نظر م ريتحق يمرد روانشيكه از او طلب رحم كنند، برغش در چشم پ

جود به او و وستنياز پ يترس گريو خفت شكسته شدن آمالش خواهند بود و د رانهيحق ميكل شهر شاهد تسل رايز يرهبر

ده هزار سكه اش را هم پس  ديخواهدگشت و عالوه بر آن، مج يزندان قايدر آفر يشده و در محل دينخواهد داشت، چون تبع

 !گرفت يم

گفته و توجهش را به مسوله  كيدشوار را در دست گرفته، تبر تيموقع نيا يركيبا ز نقدريا نكهيبه خودش، به خاطر ا سلطان

پول در خزانه ، بخصوص  يشگيكمبود هم يآورد ؛ معطوف نمود ؛ مسئله  يبر او فشار م اريكه بس تيبه همان اندازه با اهم يا
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 .تر هم شده بود يخالكه اكنون به خاطر رشوه اش به برغش، 

كنند هم،  يم الياز آنچه حسودان خ يمين يكه به اندازه  ديشياند يتخت نشسته بود م يرو كهيدر حال د،يبن سع ديمج

كرده بود، فكر كرد كه اگر سلطان نشده بود، به  هيكه بر آن تخت تك يبار از وقت نيصدم يبرا ديو شا ستيخوشبخت ن

 .بود ي، چقدر خوشبخت تر و راحت تر م يفرد عاد كيعنوان 

 اميپ يبرادرش از مارس انيكرد، خبر نداشت كه حام يبودن خزانه اش فكر م يو ته يزندگ يعدالت يدر آن زمان كه به ب

او را از تخت محروم كرده، به گور سرد  ت،يآماده شد كه در صورت موفق ياميق يكارها برا ياده اند كه باالخره همه فرست

 .فرستد يم

آورده شد و سلمه پس از خواند آن، از  يالتان تيب يباال يشده بود، به اتاق طبقه  يپرتقال جاساز كيدر  يركي، كه با ز نامه

شهر  يبه سو ام،ينوشته اند كه به محض فرستاده شدن پ! آنها آماده اند! ها انجام شده شعلهكار« :رنگ شد يب جانيشدت ه

برغش را آزاد كرده  هيكنند، بق يم رشيرا احاطه كرده و دستگ ديقصر مج روهاياز ن يميكه ن يحركت خواهند كرد و در حال

 ».ركت كنندرا بفرستم كه به سمت شهر ح اميبگذار پ. زنند يو سلطنت او را جار م

 »!نه«:دوباره گفت يشعله با تند» !نه«

 جانيه ياحساساتش، برعكس سلمه  ي، ول ديرس يرنگ و مچاله شده به نظر م دهيصورتش را ترك كرده بود و پر خون،

 . بود ندهياز آ ميب ليزده ، به دل

ما  ست؟يچرا؟ موضوع چ«: بود، افتاد شده رهيتكه كاغذ مجاله شده از دست سلمه، كه مبهوت به خواهرش خ» ؟...اما شعله «

 ».ميلحظه دعا كرده بود نيبه ا دنيرس يبرا

شورش بدون او شروع  نيا ميبگذار ميتوان يآنها را بر عهده داشته باشد، نم يرهبر ديبرغش با يول! دانم يدانم، م يم -

 .مياجازه ده دينبا. شود

« :گفت چد،يپ يدر دهانش م كهيو در حال انهيوحش ،ياز نگران يناش يجانيو با ه ديرا به هم مال كشيبار يكف دست ها شعله

تواند  يم يخود را سلطان كنند چه كس ياز رؤسا يكي ديآنها نباشد، شا يرهبر ياگر برغش برا! من به آنها اعتماد ندارم

 كهيه كنند و در حالكند؟ اگر آنها به شهر حمل ينم ييوادار به چه كارها امرد ر كي ت،يو كسب موقع يجاه طلب ديبگو



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٦

خبر از دست دادن  دنيكه با شن ديام نيبه ا د،يفرمان مرگش را صادر نما ديمج ديباشد، شا يم ريبرادرمان هنوز اس

. ميياول برغش را آزاد نما ديبا م؛يرا بكن سكير نيا ميتوان يما نم. رهبرشان، جرأت خود را هم از دست بدهند و برگردند

فقط ترس . در صورت سلمه نبود جانياز ه ياثر چيه گريد» ...صبر كنند ديكه با ديبفرست ياميپ شانيصبر كنند برا ديآنها با

اگر با  د،يرا سرزنش نما ديتواند مج يم يبواقع چه كس. شده بود شانيپا ريز قيبود و وحشت، چون او هم متوجه گودال عم

 د به قتل برساند؟كه قدرت دار يبرادرش، برغش را تا زمان يارتش شورش دنش كينزد

بله، بله خواهم « :سلمه زمزمه كرد. ، اوج گرفته بود نيدر سكوت اتاق عطرآگ شيصدا» .بگو صبر كنند« :تكرار كرد شعله

سرعت انجام كارش با سرعت نفس . كاغذ و دوات بر آمد و با عجله نامه را نوشت يلرزان در جستجو يو با دستان» گفت

 يشميابر ياز پارچه  ينامه تمام شد آن را تا كرد و در تكه ا شتننو يوقت. داشت ينگو تپش قلبش، هماه دهيترس يها

اش به هم زد  مهياحضار ند يكره، بعد دستانش را برا يبود، جاساز ياول امي، كه حامل پ يو در پرتقال چانديروغن زده شده پ

ك سكه طال به كف دست زن يهمراه با پرتقال و » .و سرعت تمام به مقصد برسد تيمراقبت كن كه با امن« :و فرمان داد

 م،يفكر كن ديبا« :گفت جانيبعد شعله ، با ه. رفت انيگم شد و از م يبرهنه، در راه پله سنگ يحركت نرم پاها يصدا. لغزاند

 ».آوردنش باشد رونيب يبرا يراه ديبا م،يفكر كن ديبا

منزلش را  دي، از سربازان مج شتريب ايصد نفر  كهيدر حال تواند آنجا را ترك كند، يچگونه م ؟يبرغش؟ چه راه يبرا -

 محاصره كرده اند؟

دو  نيالوار ب اينردبان  كيشود  ينم ست،ين يعمل قيطر نينه، از ا... مياوريب نجاياو را به ا ميتوانست يپنجره ها ، اگر فقط م -

 .تاس اديفاصله ز يكار نيچن يبرا. وزنش بشكند ريز ديخانه گذاشت، چون شا

 ».مشيباال بكش گريد يبا طناب به كوچه بپرد و بعد با طناب. طناب كي« :كرد شنهاديپ سلمه

پنجره ها را  گرياگر او را نكشند، هرگز د يآتش خواهند گشود و حت ننديخطرناك است، چون اگر سربازان او را بب يليخ -

 يراه. باشد يگريراه د ديبا. ستين يعمل. ميده ياز دست م ارتباط با او ينگهبان نخواهند گذاشت و ما تنها راهمان را برا يب

 ...امن تر

 ».ستين يراه امن چيه« :دينال يديبا نا ام سمله
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 م،يبكن يفكر ديبا.  زنديبر رونيبرغش، ب يبدون رهبر ان،يشورش مياست كه بگذار نيبهتر از ا يزيهر چ يالبته كه نه، ول -

 م؟يده ريياو را تغ ي افهيشكل و ق ميتوان ينم

 .دهند يآمدن نم رونيب يبچه هم اجازه  كيبه  يآنها حت ؟يبه چه عنوان -

 .ميانجام ده ميتوان يكار را م نيهم! بله. ميبگذارند كه ما داخل شو ديشا ينه، ول -

 ؟يشده ا وانهيشعله، د -

 اي.  مينيخود را بب يتحت محاصره  برادر مينكرده بود يسع چگاهيما ه. گوش كن سلمه . نشده ام، فقط ناچار هستم وانهيد -

دشوار  ديبا بهيپر از مردان غر يزن، در خانه ا كيبه عنوان  تشيكه موقع ،يج يخواهرمان، م ميتوان يم ايآ ميبپرس يحت

 .مييباشد را مالقات نما

رانده شدنمان،  ريخاندان سلطنت را؟ تحق يها دهيكه سربازان فوراً ما را برگردانند؟ ما س يوقت م؟يتوان يچگونه م -

توانست دوباره سرمان را باال  ميما هرگز نخواه. خواهد كرد اهيو وراج زنگبار س كاريمردم ب يرا در مقابل همه  مانيصورتها

 .ميكن يكار نيچن ميتوان يكه نم يدان يم م؛يريبگ

 ميتوان يمنتخب از زنان همراه م يگروهتو، من و شمبو و فرشو، هر كداممان با  م،يدر شب برو ديبا. ميبكن ديو با ميتوان يم -

اگر  م،يكه بگذارند رد شو ميكن يبه نگهبانان التماس م. ميهست يج يخود م ي چارهيتنها خواهان صحبت با خواهر ب مييبگو

 .ميبگذارند كه بگذر ديشا ميينما رشانيغافلگ

 !اوه شعله، نه! دهند يهرگز اجازه نم... ميتوان ينم... امكان ندارد -

 :سرشار از غرور بود شيسر كوچكش را با تكبر و مناعت بلند كرد و صدا لهشع

نگهبانان  سيشخصاً از رئ د،يسع ديو اگر ما، دختران س ميخاندان سلطنت هست يها دهيس ،يما همانطور كه به واقع گفت «

 »تواند رد كند؟ يچگونه م م،يبخواه

نه، شعله،  ؟يسرباز عاد كيبدون نقاب؟  م؟يصحبت كن بهيغر يبا مرد يعني« :اش حبس شد نهيسلمه از ترس در س نفس

 ».ممكن است ريغ

. به دنبال فرشو و شمبو بفرست. ميعمل هم بكن دينه تنها فكر، بلكه با م،يدر موردش فكر كن ديبا« :گفت يشعله به سخت يول
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برغش  يسه تن به بلند ايدو  ديبا م؟يارد مانيمستخدمان و برده ها انيچند زن قد بلند در م. ميفرصت را از دست بده دينبا

 ».شتريباشد ب كنحتماً، و اگر مم م،يبا خودمان ببر

فقط . برغش باشند يزنان به بلند رياما شك دارم كه سا م،يپوستمان قد بلند دار اهيس يبرده ها نيب« :مشكوكانه گفت سلمه،

 ».شوند يمردان م يپوست به بلند ديزنان سف

او باز هم به ما كمك  م؛يبرغش آب برسان يداد چگونه به خانه  اديرود و  يكه مثل پسرها راه م يخترآن د... ديزنان سف -

 ياما م م،يا دهيترس يليكه ما همه خ مييبگو م،يبزرگ بخواه ياگر از او به عنوان لطف! ميفوراً دنبال او بفرست ديبا. خواهد كرد

كار خطرناك الزم  نيانجام ا يرا كه برا يماست و حضورش، شجاعت دوست زيو ن.. باشد يكه او باهوش و شجاع م ميدان

 .خواهد آمد يكه بدان يندازيبه او ب ياست نگاه يبه ما خواهد داد، مطمئناً خواهد امد؛ تنها كاف م،يدار

 .ربلند ت يحت م،ياو دار يبه بلند ياديز يبرده ها. ميندار ياجيما به او احت م؟ياما اصالً چرا از او بخواه -

رود، فقط  شيپ ياگر او با ما باشد و كارها اشتباه يفهم ينم! سلمه. يانداخت يكاش فكرت را به كار م يا. ميالبته كه دار -

 يچون ملتش قو م،يكه اطاعت نكن ميديكرد و ما ترس بيما نبوده و او ما را به انجام آن ترغ ينقشه  مييبگو ديبه مج ديبا

مبادا درست باشد و كشورش  نكهيهم از ترس ا ديكند و مج يش كنسول، عمل ميموتحت فرمان ع ميكرد الياست و خ

 .او انجام دهد ايما،  هيعل ياز برغش بفرستد جرأت نخواهد كرد كار تيحما يبرا ،يمسلح يها يكشت

در  يول. مطرح بود ياز تشنگ يينجات انسان ها يآب فرق داش، چون پا يمسئله . او نخواهد آمد، جرأت نخواهد كرد -

 .دخالت نخواهد كرد شيموارد، به خاطر عمو ريسا

كه برادرمان را آزاد  ميا دهيكه نقشه كش مييالزم است به او بگو يكرد اليمگر من احمق هستم؟ خ« :گفت يعصبان شعله

مرگ طالب  ديگفت كه مشاوران مج ميبه او خواه! سلمه ،يزن يبچه حرف م كيمثل  يارتش شود؟ گاه يتا سردسته  ميكن

 نيا. مياو را به منظور نجاتش از مرگ، از كشور خارج كن ميخواه يو م ميدر هراس هست تشيامن يبرغش هستند و ما برا

فوراً . برغش است ينجات زندگ يبرا لياص يكند كه در حال انجام كار يم اليكنند و او خ يرا باور م يها هر مطلب يخارج

 ».سيبنو

 ».را خوب بخواند يتواند عرب ياو نم« :امتناع كنان گفت سلمه،
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آن زن  يماجرا برا نيتمام ا. نمشيبب ديبفرست و به او بگو كه با ياميپ وه،ياحمق ب يسيآن زن انگل يبرا» ممتاز« پس توسط -

 !فوراً، سلمه... خواهند آمد نيبرند، بنابرا يهستند لذت م يمركز امور بزرگ نكهيآنها از فكر ا. است يباز كي

 يداد كه وقت حيتوض د،يكرد رد نما ي، كه به او اصرار م مناكيب يسيو به كر رفتيفورا، پذ روينكرده بود، ه اشتباه شعله

اگر درخواست كمك آنها را به خاطر عدم . ممكن است ريغ يگريانسان در خطر باشد، دادن هر جواب د كي يزندگ

 يعال ينقشه  كي نيا. تواند آرامش داشته باشد يچگونه م ود،تمام كشته ش يشجاعت رد كند و بعدها برغش با خونسرد

از او طلب كمك كرده اند، تحت  نكهياز ا قاًيدخترها آنقدر عقل داشتند كه فكرش را بكنند، متعجب بود و عم نكهياز ا. بود 

چگونه . دهد يم عتبه آنها شجا انشان،يقدش، بلكه چون حس كرده اند كه حضورش در م يقرار گرفت؛ نه فقط برا ريتأث

 را رد كند؟ يدر خواست نيتواند چن يم

 ».درست مثل نامت ،يواقع يقهرمان به معنا. يشجاع هست يليتو خ« :و گفت ديكش يقينفس عم ايوياول

 ».چرند است« :گفت ،يحوصلگ يبا ب رو،يه

 هجدهم فصل

عمو نات هم . كمك كرد نانيتوطئه چاز سردرد و زود رفتن به رختخواب، به  دنيآن شب به طور ناخواسته، با نال يعمو اب زن

جوانتر خانواده  يرا رد كرده و با او باال رفت واعضا ستيو يباز شنهاديبعداً مزاحم خواب همسرش نشود، پ نكهيبه منظور ا

 ،يبرگشتم نگران نشو ريد ياگر كم ،يسيباشه كر ادتي« :هشدار داد يسيرو به كريه. كردند يروياز آنها پ يهم، بزود

وجود ندارد كه تو  يليترسم دل يمن نم ينترس، وقت نقدريا. گشت ميشب برخواه مهيمطمئناً حدود ن. با من است دهيچون فر

 ».يبترس

 ».است دهيفا يبا تو ب شتريبحث ب يول! يشده ا وانهيحتماً د. رميم يراستش از ترس دارم م« :پرده گفت يب يسيكر

 يرا، با لباس اهشيس يشميلباسش را باز كرد و لباس ابر يبعد بند ها» دندار يا دهيفا چيه« :كرد قيتصد يبا شاد رو،يه

دستورالعملها، به  نيو بعد از دادن آخر ديرا با احساس بوس شيدختر عمو. نمود ضيشبانه، تعو يها تيفعال يمناسب تر برا

 .از اتاق خارج شد يآرام

 يرغم سرو صدا يعل. ديبه سرسرا رس يده ها، براحتبا گرفتن دستش به نر يمطلق فرو رفته بود، ول يكيدر تار خانه
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در ، غژ غژ صدا  يخواست وارد تراس شود، لوال يشد و وقت يم دهيشن يآرام هيخش خش لباسش  يشهر، صدا يشبانگاه

هنوز . پشت سرش بست يو در را به آرام ديكش ينفس. نشد بلند ييصدا چيه. مكث كرد و گوش داد قهيدو دق يكي يبرا. داد

توده  انيدر م شيها ابانيكوتاه تراس به باغ، كه خ ياما نور ستارگان آنقدر بود كه راهش را از پله ها. ه طلوع نكرده بودما

خرد  ياز صدف ها دهيشها پو ابانيفراموش كرده بود كه خ رويه. كند دايشدند، پ يم دهيد ديگل و بوته به رنگ سف يها

 يآمد، خرد م يكه در سكوت به نظر بلند تر هم م ،ييبا صدا شيكفش ها ريا زكه بردارد، صدف ه يشده است و با هر قدم

 يوقت. داد يها آواز سر م هيسا انينوع مرغ مگس خوار از م كيمانده بود و تنها  يباق يكياما خانه همچنان در تار. شوند

 .كردآمد و او را لمس  رونياز انبوه برگ ها ب يدست د،يبه پناه درختان پرتقال رس رويه

را با خود آورده . بود دهيها پوش نيدولف يدر مالقاتش از خانه  رويبار ه كيكه  يا رهيبود كه همان كفش ها و چادر ت دهيفر

در چادر، از در باغ، كه نگهبان در با گرفتن رشوه آن را قفل نكرده بود، خارج  دهيبعد، دو زن سراپا پوش قهيبود و پنج دق

 .شدند

دوست مرد، او فكر كردكه  كيرا مالقات كنم،  يخواهم دوست يبه او گفتم كه م« :گفت ديخند يم يه آرامب كهيدر حال ده،يفر

 يو گرنه در را قفل م ميبرگرد يقبل از روشن دياما با! احمق ريپ. كند ياست و دارد به دو دلداه كمك م يموضوع عشق كي

 ».كند

پر رفت و آمدتر اجتناب كرده و تا آنجا كه ممكن بود از  يها ريز مسچون ا. ها برخورد نكردند ابانيدر خ يتيبه جمع آنها

از  رويبار، ه كياما . در آن نبود كه به آنها تنه بزند عبور كردند يتيكه كم نور تر بود و جمع ك،يبار يكوچه ها و راه ها

انداخت و  يه پشت سرش نگاهب يگذر يدر گوشه  شتر،يب نانياطم يبود كه برا يمانترس لرزه بر اندامش افتاد و آن ز

فكر  يلحظه ا يبرا رويه. بود دهيپوش دشيسف يياستوا يلباس كتان يرو يا رهيت يمرد ردا. را مشاهده نمود  يغرب يمرد

 يكيبن بست بار يبه او، به كوچه  هبعد، مرد بدون توج يا قهياما دق. كند يم بياست كه دارد او را تعق تونيكرد كه كل

 .ترسد يكه زده بود، م يرغم الف يمتوجه شد كه عل رويه. او دور شد سدريو از د ديچيپ

رفت كه  يواگر او م. كند  بشيتعق نكهيشد، نه ا يم متشيبود، مطمئناً مانع عز دهيد ياو را هنگام خروج از كنسولگر يكل اگر

تواند  يكند، پس وجدانش نم ليخودش تبد بيدر حال تعق يرا به شخص ييايآزار و رو يتاجر ب كياجازه دهد تصوراتش، 
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 ياو م. چون البته كه وجدانش آسوده بوده اما مأمور رحمت بود. بود يمعن يب امالًكه ك! كرد باشد يم اليكه خ يبه ان آسودگ

 ي رهيت يبه پارچه  رويه. شود  يمرتكب گناه برادركش يرا از كشته شدن نجات دهد و مانع شود كه برادر يرفت كه مرد

 .نكند هپشت سرش را نگا ،يبعد چيكرد كه در پ يزد و با عجله حركت نمود و سع يلباسش چنگ

 يامواج و صدا يچون صدا. لنگرگاه شده اند كياما متوجه شد كه نزد. شناخت يرا كه انتخاب كرده بودند، نم يريمس او

 بودند را بوضوح عهديكه مراقب منزل ول يسربازان

زد و زمزمه  رويه يبه بازو يدست دهيفر. د اما دو زن كنار در آشپزخانه، منتظر او بودندو آرام بو كيالناس تار تيب. ديشنيم

را با  رويه. كردند كنار در چمباته زد يم ييرا راهنما رويزنان ه كهيگل برگردد و در حال يب يكرد كه آنجا خواهد ماند تا ب

 .ها رساندند هديبه اتاق س يسنگ ييو راهروها چيرپد چيپ ييسرعت از راه پله ها

 .دادياش را نشان م يآشفتگ زانيآشكارا م شيكلمات و صدا!)) يكرد ريد: (( گفت يبا درشت شعله

 يحبشه ا اي اهيس يآنها برده ها نيدوج ميحداقل ن.دنديرسيبه نظر م دهيزده و ترس جانيدر اتاق بودند كه همه ه ياديز زنان

بودند و چشمانشان از شدت هراس در  دهيخشن پوش ياز جنس كتان آب ييهابلند و سربند يكه رداها يبودند؛ زنان بلند قد

 هيحاش يسربندها ريبودند و ز دهيپوش رويمشابه مال ه ييزنان عرب چادرها. زديم يدينگرانشان به سف يآبنوس يصورتها

و نگران  رهيخ ده،يستر واناتياما چشمان درشتشان مانند ح ديرس يبه نظر م رويصورت ه يديبه سف شانيدارشان صورتها

 تواندينم نكهيشد و ا شيستهامتوجه لرزش د رويبود و ه فيضع يبود كه به او لبخند زد، گرچه تالش يبود، سلمه تنها كس

با  يقرار يو با ب كنديروبنده اش را محكم م يبا تند اي روديم نييدر اتاق باال و پا يزنان بطور عصب يةآرام بماند و مثل بق

 .دينمايم يباز بانشيتز

آنها مطمئناً به ! مخاطره بودند نياو در ا يبه همراه ليها آنقدر مصرانه ما دهينبود كه س خوديب چارهيفكر كرد،دختر ب رويه

افسوس كه عدم تسلطش . داشتند ازيكند و مانع تزلزل آنها گردد ن جاديا يروان تيكه وجودش امن يفرد خونسرد غرب كي

بخش  نانياطم يامكان وجود نداشت لذا با لبخند نياما از آنجا كه ا. كند داياحاطه پ ورورا بر امكه ف شديمانع م يبه زبان عرب

به او  يو خشنود كرد، تا باالخره شعله بتند يخودش را راض شناختيخونسردانه با هركدام از زنان كه م يسالمها ةو مبادل

 .دگفت كه صورتش را با روبنده اش بپوشاند و چادرش را به سر كن
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 يهمه ساكت بودند و بجز صدا گريكرد اكنون د تيهدا رونيزنان را از اتاق به ب ةو هم.)) موقع رفتن است: ((گفت شعله

خودشان در  يسلمه همراه با برده ها يخواهر زاده ها. شدينم دهيشن ييتند صدا ينفسها يها و صدا ييدمپا يپاشنه ها

منزل  يدوگروه به هم ملحق شده و به سمت در اصل. منتظر آنان بودند بانايخود را پوشانده بودند، در خ يبسخت كهيحال

 .حركت كردند عهديول

 يخارج از خانه را م ينفت يچراغها يرا به اهتراز در آورده و شعله ها شانيو چادرها ديچيپ يپوش م رهيزنان ت انيدر م باد

 دنيگروه زنان بمحض رس نياول. اندينما يم نندهيگ به چشم برن ديسف واريد يرو ينگهبانان را مانند بند باز يةرقصاند و سا

 يبعد سكوت شب با آشوب يآنها متوقف شدند لحظه ا ستيبلند ا يسربازان و صدا ةبهم متصل شد يبه دم در توسط تفنگها

نور المپ  ريمنزل برغش را در ز يآمده از پنجره ها رونيب يتوانست سرها رويه. و مشاجره شكست دادياز همهمه دادو ب

 .اغتشاش را بفهمند ليخم شده بودند تا دل رونيمردان محاصره شده به ب ند؛يبب

كه  نديگو يم... واال حضرت: (( جانبش چنگ زد و گفت يو ناالن به بازو نياز زنان سلمه، بافشار عقب آمد و خشمگ يكي

 يم دهيس خواهنديهستند كه م يبزرگزاده ا يگفتم كه خانمها. كس حق گذشتن ندارد چيفرمام است كه ه... گذشت شودينم

را كنار زده و با ما مثل  مانيروبنده ها ابان،ي، خ نيدر هم م،يمتفرق نشو گرآنها باور نكردند و گفتند ا يول نند،يرا بب يج

 .))ميگردبر ديهستند، با ياست؛ آنها مردان خشن و هرزه ا دهيفا يواالحضرت، اصرار ب ميبرگرد ديبا كنند،يفواحش رفتار م

مانع لرزشش  توانستيرغم تالشش، نم يمه عل ييزن را به پشت سرش فرستاد و به سمت خواهرش برگشت و باصدا مهيسل

 .))تنها راه است نيا ميهست يكه چه كسان مييخودمان رفته و به افسر فرمانده بگو ديبا يشعله،حق داشت: ((شود، گفت

 يآنها گردند، ول متيگفته برزانوانشان افتادند و تالش كردند كه مانع عز نياز ا دهيتن از زنان بزرگتر همراه، ترس چند

 ةتا بافرماند دند،يبا آزاد شدنشان خواهران به جلو دو. آنها قرار داد نيچنگ زدل زنان را كنار زد و خود را ماب يدستها رويه

 رهيسلمه كه موجب شد نگهبانان خ شيحساس و نماشعله بود تا درخواست پرا ييباياثر ز شتريبنگهبانان روبرو شوند احتماال 

 شناختند،يقصر را نم يكدام از زنان بزرگزاده و منزو چياز مردان ه كي چيچون گرچه ه فتند،يبه لكنت ب يشده و با چاپلوس

 .سلطنت ةدختران خان يعنيكنند،  يهستند كه ادعا م يدو بانو فورا آشكار شد كه آنها همان كسان نيبا مشاهده ا نكيا يول

 ةبرخاست و نگهبانان با مشاهد تياز درد و هراس از جمع يرنگ خود را كنار زدند، ناله ا رهيت يكه خواهران پوششها يوقت
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هم از  رويه يمرگبار فرورفتند؛ حت يدوباره شاهد آن باشند در سكوت توانستنديآنها هرگز نم ةاز طبق يكه مردان يمنظره ا

بودند، كه  دهيلباس پوش يخواهران سلطان به گونه ا. بر او غلبه كرد يساس حقارت و كوچكفرط تعجب شوكه شده بود و اح

نور چراغ بوضوح . پوشد يشب لباس م كيدر داستان هزارو  يافسانه ا يكرد ملكه ها و شاهزاده خانمها يم اليخ شهيهم

و لبان  رهيگرچه چشمان ت. شديمنعكس مجواهراتشان  يو رو داديلباس انها را نشان م يها يدوز يدرخشان و زر شميابر

 ريرنگ و به طور غ دهيپر د،شعلهيبر يشعله بود كه نفس نگهبانان را م نيا يول كرد،يسلمه بود كه درخواست ورود م نيغمگ

شكفت و قبل از طلوع  يكه تنها در شب م يو خوش بو نيسنگ يلوفرين د،مثليرسيبنظر م يدوست داشتن يقابل باور

شده بود، متوجه شد گه حرف زدن  يسلطنت ةو حرمت به خانواد ييبايآن ز رينگهبانان كه اس ةرماندف. شديه مپژمرد ديخورش

كرد و نگهبانان، در  يسد كردن راه چنان بانوان بزرگزاده ا يبرا يمشكل است،پس با لكنت شروع به عذرخواه شيبرا

را  د،خوديرسيم نيسرشان به زم بايكردند كه تقر يم ميتعظ يشان را لمس نموده و به گونه ا يشانيپ شانيبا دستها كهيحال

ها،  دهيزنان،س يخم كرد و صف طوالن يشاهانه به حالت سپاسگزار ياش را با ژست يشعله سر دوست داشتن. دنديكنار كش

 .شدند عهديول ةبدنبالش گذشته وارد خان سيهول رويخدمتكاران، برده ها و ه

كردند، برعش  يم هيو زنانش گر يج يشده بودند، م مارستانيت كيوارد  ايگو يول فتند،اي يج يبرعش را د اتاق م آنها

 غيگرفته بود، پسرك ج يروزيدوازده ساله آشوب كنان جشن پ زيدر آتش بود و عز يعصب يو تنشها جانيخودش از ه

 يكردم، م تانياز پنجره ها تماشا متانديد: ((گفت ديپر يم نييو پا باال يجوان ريناپذ يبا تمام حرارت خستگ كهيزنان در حال

 نيو نفر ختير يو عرق م ديكش يرا م ششيبود و ر دهيبرادرم هم ترس يحت. گفت كه هرگز شما را راه نخواهند داد يج

كه موفق  دانستميم. دمبو دهيكرد،اما من نترس يهم آنجا داشت دعا م ريپ)) شهيعا! ((دميشن ،خودميگفتيبله، م... كرديم

چه  د؟يينجايچرا ا د؟يدار يچه نقشه ا ست؟ين زيانگ جانياوه سلمه،ه! مانع شما شوند كننديكه جرات نم دانستميم .ديشويم

 ))د؟يانجام ده ديخواهيم يكار

را  مانيوگرنه صدا ديكركره ها را ببند.ساكت: (( باز اشاره كرد و گفت يبه پنجره ها يعصب يبانگاه شعله،

 يو از آنجا كه آن احمق ها ميپنهان كردنت آورده ا ياالن، فوراً با خودمان لباس زنانه برا ،ميتو را ببر ميخواهيشنوند،ميم

 اميپ ليقبا يرؤسا يسلمه برا. شونديكه چند نفر با ما خارج م ديفهم واهندكه ما را بشمرند، نخ دياصال بفكرشان نرس نييپا
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اما آنها تنها تا .يملحق شو انتيو به حام يفرار كن يتا تو بتوان دياوريدر خارج از شهر، اسب ب يفرستاده كه به محل مورد نظر

خودشان  تيامن يما با شكست مواجه شده و برا ةكه نقش فهمنديم ميمانند و اگر تا آن موقع آنجا نباش يطلوع ماه منتظر تو م

 .))عيسر يليم،خيبرو عيسر ديبا شوند،پسيمتفرق م

به سرعت كامالً واضح بوده  ازيبود ن نيكننده باشند،اما اصل مطلب هم كيند كه تحرادا شد ينرمتر از آن رو،كلماتينظر ه به

باور كند او  نديب يآنچه را م توانستينم. لباس زنانه امتناع كرد دنيتكبر و غرور، به صراحت از پوش يبرغش از رو يو وقت

لباس كلفتها پنهان شده و نقش زنان را  د،دريسعبرغش بن  دياو س نديتا اجازه دهد بگو رديبم دهديم حيكرد كه ترج يادعا م

را هرگز اگر قرار باشد كه  يو شرمساز ريبا مرگ اگر الزم باشد اما تحق يكرده است،با خطر مواجه خواهد شد و حت يباز

آن  ةخند توانميم يكنيم اليعهد،خيول عنوانبا .توسط مزدوران برادرش گلوله بخورد، با عنوان خودش گلوله خواهد خورد

كنم؟نه شعله،انجامش نخواهم  ند،تحملينما دايبردگانت،لرزان و پشت نقاب زنانه پ انياصل و نسب را،اگر مرا م يمزدوران ب

 .داد

روش  نيا قه،بايكه اتالف هر دق فهمدينگاه كرد چگونه نم عهديبه ول ،يكمتر احساسات يديبار با د نياول يبرا رويه مردها

كه شانس فرار را از دست بدهد  خواستيواقعا م ايكند؟آيرا كمتر م تشانيال برده و شانس موفقخطر را با زانيمسخره،تنها م

كه  ديبگو توانديم عهديببره؟ ول نيمردانه،از ب ةغرور احمقان كينجاتش، تنها بخاطر  يازنان شجاع را بر نيا يو تمام تالشها

زنان بودند كه ثابت كردند جنس  نيا رو،يبه نظر ه يبه شجاعت و شرف اوست، ول يشدن در لباس زنان ضربه ا افتهي

 !هستند يغافلتر نطوريشجاعتر و هم

 نيو خشمگ يكه عصبان رويه نكهيهنوز بحث احمقانه ادامه داشت، تا ا يول رفت،يو زمان از دست م گذشتيبا سرعت م قيدقا

 .))ميپس بهتر است تركش كرده و برو((: بلند گفت يبود و باصدا امدهيكاش اصال ن يشده بود، ناگهان آرزو كرد كه ا

 رياز زنان خدمتكار كه از تأخ يتعداد نطوريو هم ديحداقل سلمه آن را شن يملتفت حرف او نشد، ول يصداها،كس ةهمهم در

 .))به حركت به سمت در كردند ده،شروعيترس يگفته شده و درست مثل گوسفندان نيمتوجه سهت ا دند،يترسيم

وحشت زده  ياعصاب آنها خرد خواهد شد و همگ گريد ةلحظ كي نديبود او آنقدر عقل داشت كه بب يبرغش كاف يبرا همن

 يسع شوم،اگريمسلح نم ريغ يول: (( شد ميفوراً تسل بردند،پسيو تنها شانس فرارش را با خود م ديزيگرياز اتاق و از منزل م
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 !))نخواهند كرد رميزنده دستگ ديكنند متوقفم كنند خواهم جنگ

شد و باالخره  ختهيو با عجله، او را مسلح كرد و تپانچه ها و خنجرها در كمربند او فرورفت و به گردنش آو تيبا رضا تاندس

 .شدنديم دهيكه تنها چشمانش د يشد،بطور دهيچيزنان دور او پ نيمتعلق به قد بلندتر يچادر

قدت تو را لو  يهستند، تا بلند كتريه در قد به تو نزدك يآن عده از زنان انيدر م ،ييايپشت سرما ب ديتو با: (( گفت شعله

 يج يو نگران م ميبود نجايمالقات ا يكه ما تنها برا ديداشته باش اديبه  ميما و آرام راه برو ةم،هميصحبت كن ديندهد ما با

بردهها اشاره  نيترو سه تن از بلند رويسپس به ه.)) دياز ترس نشان نده ياثر چيو ه دينكن يعجله ا چيه! نيهم م،يهست

دو مستخدم خودش راه  نيپنهان شده بود، اشاره كرد كه ب يكوچك، كه او هم در چادر زيو به عز ستنديكرد كه با برغش با

 .))ميبرو: (( گفت يكرد و به بلند انيگر يج يبعد پشتش را به م. برود

را  شانيو لرزش صدا و گامها ندين عجله حركت نماكه وارد شده بودند،خارج شدند و تالش كردند كه بدو ياز همان راه آنها

به نگهبانان  يهمه نگران بودند كه وقت. نديگوياصال بدانند چه م نكهيا زدند،بدونيحرف م يو دشوار يكنترل كنند با تند

 ر؟يخ اي گرديم انيپا يزيگلوله وترس و خونر كيدشوار با شل يها برنامهتمام  ايمتوقف خواهند شد؟آ ايآ رسنديم

انها  گريد كباريكه زنان بتوانند بگذرند، باز كردند و بعد  يبزرگ را تنها به اندازه ا ةشد يبرغش در خراط ةخان مستخدمان

 يافراد عقب م كليه يمتحرك افراد جلوتر را رو يها هيو نور چراغ، سا خورديبه صورتشان م ايباد در. بودند رونيهمه ب

 .انداخت

حركت نمود،تا  دهيو كش ميشده بود بدنش را راست كرد و مستق شريب شيساعت پ مين نسبت به نتعداد نگهبانا روينظر ه به

از  يكيچشمانش متوجه شد  ةاز گوش رويه.كوتاهتر بنظر برسد عهد،يول ةافتاد نييو سرپا دهيخم يبا شانه ها سهيدر مقا

از  يخيعرق ترس را كه مثل آب  رويه. كرد به آنها نگاه رهيگشت و خ مسلطان شد كه ناگهان به جلو خ يسربازان بلوچ

 يكه همقدم با او م يا دهيچيدر مورد شكل پ يبيغر ةآن سرباز متوجه نكت ايآ. كرد رفت،حسيم نييپا شيستون مهره ها

انداخت  يم نييچشمانش را پا ديخودش بود كه توجه او را جلب نموده بود؟ با يبرق چشمان خاكستر نيآمد شده بود؟ با ا

 .بگذارند يكاس ريس كيكه او را به حساب  ديام نيكرد، به ا نيو چن

بودند و از خطر  دهيهنوز در د نكهيرغم ا ياز جلو نگهبانان گذشتند، عل نكهيچون بمحض ا)) آرامتر: (( لب، گفت ريز سلمه،
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 يصدا رويه. داشتنديبرم يبلند تر يشده بود كه همه گامها يدر افراد قو يبقدر دنيدو زهيانگ يخارج نشده بودند، ول

 يمتوجه گشت كه نفسها يباشد و ناراحت شد وقت دهيرا دو ياديز مسافتبود كه  نيمثل ا د،يشنيبرغش را م ينفسها

خارج  دياز د گريو با گذشتن از آن د دنديرس يا هيباالخره با زاو. ديتپ يم يو قلبش بتند ستيخودش هم چندان منظم ن

 .شده بودند

 ديهستند و با رونيب ياديهنوز مردم ز. ميبدو دينبا مياز شهر خارج نشده ا يتا وقت! هنوز نه... هنوز نه : ((زمزمه كرد شعله

وجود  يمسئله ا چيه نكهيمثل ا ديبه صحبت ادامه ده م،همچنانيگرديبرسد كه تنهااز مالقات با دوستان برم نگونهيبه نظر ا

لباس  رييتغ يكرد كه برغش را برا ياو فكر م. برنگردند يالثان تياً به بده بود كه آنها فورينرس رويندارد، اصالً به ذهن ه

 عترياكنون داشتند سر يول. كه در انتظارش است برود يا يبه كشت يبرند، تا بعد با همراه قابل اعتماد يآنجا م يمناسبتر

ممكن  ريمرحله غ نيدر ا رويه يو برا رفتنديم ابانهاياز عجله در حركاتشان مشاهده شود در خ يهمچنان بدون آنكه اثر يول

آنقدر عقل  دهيبود كه فر دواريفقط ام.مانديتا آخر كنارشان م ديخواه و ناخواه با. كه آنها را ترك كند و برگردد ديرسيم

 .كه او انتظار داشت شديم يداشته باشد كه منتظرش بماند چون ظاهراً كل ماجرا داشت طوالنب تر از آن

. بودند را از دست داد دهيچيكه پ ييچهايحساب تعداد پ يشد،بزود يمجهول زنان به جلو رانده م تيعتوسط جم كهيحال در

نور ستارگان  ريشد كه ز داريشهردر مقابلشان پد ةحوم يشده بود و بعد باالخره فضا شتريتعداد خانه ها كمتر و درختان ب

از درختان دوره كه در  يذاشته شد و آنها به سمت انبوهگ يها به كنار يارتمام پنهان ك. ديرسيرنگ به نظر م يخاكستر

تازه  يرا آهسته تر كرده و باالخره متوقف شدند كه نفس شانيشدن به آنها قدمها كتريبا نزد دنديدو شدنديم دهيد يكيتار

 يكي. آنها ظاهر شدنددر مقابل  درختان، ياز البال هيسا نيدوج ميبپوشانند، چون ن بهيكنند و صورتشان را در مقابل مردان غر

 ))واال حضرت؟ ديشما هست: (( شد كه گفت دهيشن زين يمرد يعالمت بود، صدا ايكرد كه گو يمصنوع ياز زنها سرفه ا

 .)خودم هست: (، نفس زنان گفت برغش

 الحمداهللا -

مرد  نهمهياو انتظلر ا يليه دلب. برخواسته بود  يتينفر نبو د، بلكه از جمع كي يرا از جا پراند،چون صدا رويصدا ، ه نيا قوت

و چهار تن آنجا بودند ،  ستياز ب شيمسئله كه ب نيسه تن آنجا خواهند بود واز درك ا ايكرده بود كه دو  الياو خ. رانداشت
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سئوال را  نيبه ا دنيشيفرار كنند؟ او فرصت اند يكشت كيتوانند امشب در يمردان م نيا امتم ايآ. كرد دايپ ياحساس بد

انداخت و بدون  يچادر را به كنار عهديول.  يريبود نه تأخ يبار نه بحث نيمنتظر بودند و ا هيكرد، چون اسبها درسان دايپ

دور شدن سم اسبان  يبعد ، صدا قهيدو دق يكيشد و  ديناپد يكي، دست برادر جوانش را گرفت و درتار يخدا حافظ يكالم

 .ه اندخشك اعالم كرد كه كل دستظ سواران رفت نيزم يرو

همه جا را سكوت فرا گرفت ، با  يوقت. صداها محو شد نيكالم وخسته صبر كردند تا آخر يزنان دركنار هم ، منتظر ، ب انبوه

و متروك شهر درخواب، آغاز  كيتار يابانهايباز ، به خ ةمزارع و حوم انيبرگشتند تا سفر با زگشتشان را از م يخستگ

 .ندينما

مزارع ، از دست داده بود،  انياز م دنيلنگه كفشش را هنگام دو كيكه  روي، ماه درآمده بود ، ه ندديرس يالثان تيبه ب يوقت

در اتاق  شيكه چند ساعت پ يصحنه ا اديرا به  رويكه ه يقصر منتظرش مانده بود ، به طور يدرسرسرا دهياما فر. ديلنگ يم

 .شاهد آن بود، انداخت يچ يم

. دررا قفل نكرده باشد يكس نميرفتم تا بب نييحداقل ده بار پا. ديگرد يوقت برنم چيكه ه فكر كردم: ( لرزان گفت  يسيكر

همه برنامه ها  ايشاهزاده فرار كرد؟ آ ايآ د؟يكرد يوقت شب چه م نيتا ا... يگلوله خورده ا اي يگرفتار شده ا ايفكر كردم 

 )؟افتاد يدرست برگزار شد؟ چه اتفاق

 يهمه كار ها به خوب. باشد  يدرست است و او درامان م زيهمه چ: ( انداخت ، گفت  يتخت م يكه خود را رو يدرحال رويه

روز  نيبود تا چند يچقدرآدم خسته كننده ا يباور كن يتوان ينم. داشت  يرفتار ابلهانه ا يليخ نكهيرغم ا يعل. رفت  شيپ

 .)كه بخواهد برود ييهر جا اياست،  رانيا ايه عربستان را مهيدرن گريودرآن موقع ، او د ستيكه او درخانه ن دينخواهند فهم

 .)تمام شد زيپس همه چ... اوه ، پس : ( ناگهان وا رفت وگفت  يسيكر

 .هستند يكشت كيراحت درعرشه  اليپس احتماالً االن با خ. بله آنها اسب داشتند -

خواهد  يقبل باق يبه بد زيطان نخواهد شد وهمه چهرگز سل گريشاهزاده د. بود گريد زيهمه چ...منظورم. نبود نيمنظورم ا -

 .شود يماند و هرگز بهتر نم

 يدان يم ستم،يمورد مطمئن ن نيچندان درا: ( متفكرانه گفت .نمود شيتخت نشست و شروع به درآوردن لباسها يرو رويه
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 ميا دهياست كه از خواهرانش شن يلبباالخره تمام اطالعات ما، منحصر به مطا. ميكرد يدرمورد شاهزاده اشتباه م ديشا ،يسيك

وجسور است، كه  طانيبرادر جوانترش شهيخود نما دارد و هم يپيت قاًيچون دق د،او هستن فتهيش نهمهيو واضح است كه چرا ا

 يخوب ةديكردم ا ياگرچه قبول دارم كه من هم فكر م!  يمخصوصاً خواهران شرق. پرستند يخواهران او را لوس كرده و م

 نقدراي – نقدريبتواندا يكس رگاهه يشد، ول يكنم كه سلطان بهتر م يسلطنت كند و هنوزهم فكر م ديمج ياو به جااست كه 

او درست .داشته باشد يلميشود مطمئن بود كه چندان عقل س يكه آن مرد امشب رفتار كرد، نم يمسخره رفتار كند ، به روش

 يم اليخ.اصالحات باشد يبرقرار يبرا يكه فرد مناسب ستميمطمئن ن من اصالً.كرد يبدعنق رفتار م يبچه مدرسه ا كيمثل 

 يكنم كه م يمن چقدر خسته ام ، حس م يخدا..باشد دهيرس يبه كشت تيوارم كه با امن ديكه رفت و فقط ام شدكنم بهتر 

 !)عسلم ريهفته تمام بخوابم ، شب بخ كيتوانم 

و  عهديول نكهياش را انجام داده و ناآگاه از ا فهيبود كه وظ نيآگاه ازا خوشحال و كهيدرحال د،يملحفه ها خز انيم اوبالذت

فرارش ، آن گونه كه او با  نكهينام داشت وا ينبود ، بلكه ملك مارس يكشت كي دندكهيبه مقصد رس تيبا امن انشياطراف

لحظه  كيكرد، در يزنان را تماشا م بودوعبور ستادهيكه دم درا يسرباز بلوچ كيچون . كرده بود ، پنهان نماند اليخ نانياطم

 .سلطان را شناخت حضرتياعل عهديو ول ينابرادر د،يكوتاه لغزش چادر و مرتب شدن با عجله اش، صورت برغش بن سع

است كه تنها هدفش  يكردكهشاهد فرار مرد اليخ سيهول رويكه او هم چون ه يياز آنجا اورد،يدرن ييصدا چيبلوچ ه سرباز

عمان ،  ديفق ريش يو احترامش برا ي، خدمت كرده بود ، وفادار ديباشد و چون سالها تحت فرمان پدر س يخروج از مملكت م

كه  يانيياما صبح ، روستا. را بدهد تيبه امن دني، شانس رس يبود كه زبانش را نگاه دارد و به پسر سلطان ماض يآنقدر قو

كه با عجله  ياعراب ةسابق يب ةاز منظر ييآمده بودند، با خود داستانهادربازار ، به شهر  جاتشانيو سبز وهيفروش غله و م يبرا

، تفنگ  ريحامل شمش يهمراه با بردها ادهيپ ايمسلح ومشتاق كه سواره  يمردان.رفتند ، به همراه آوردند يم يبه سمت مارس

 .كردند يارتش را با خود حمل م كي يو تداركات كاف

مسلحانه  يشورش يرهبر يخروج از كشور، بلكه برا يبرغش ، نه برا ديمتوجه شد كه س اخبار نيا دنيبلوچ پس از شن سرباز

 .بود را گزارش دهد دهي، پس با عجله به قصر رفت تا آنجه كه د.فرار كرده است

فرار برادرش و نقش  اتيو اطالع دادكه سلطان از تمام جرئ دي، دراتاق شعله را خراش دهيخواجه ترس كيساعت بعد ،  دو
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آنها .( رنديبگ ميمناسب ، تصم يانجام عكس العمل يجمع شده اند كه برا شيوزرا نكهيواهرانش درآن ، آگاه شده است و اخ

 ياصرار كرده كه مجازاتها حضرتياست كه او به عل عيشا: ( با لكنت ادامه داد اجهخو.) فرستاده اند ايتانيبه دنبال كنسول بر

چند روز وارد لنگرگاه شود  يرود ط يكه انتظار م ي، از كشت يسيسلحانه و ملوانان انگلاعمال كند و به او قول كمك م نيسنگ

 .)راداده است

 يگوشها يو با خشم وهراس ، مشكالتش را برا دهيدرقصر سلطان رنگ پر. اطراف منزل برغش را ترك كردند نگهبانان

 يكه وزرا ومشاورانش داده بودن را باز م يشنهاداتيمشابه و پ يگفت و درمقابل ، حرفها يهمدرد سرهنگ جرج ادوارد م ريغ

 .ديشن

رسانده بودم كه ارفاق درمورد برادرتان ،  حضرتياعل يمكرراً به آگاه: ( گفت يخشك ورسم يادوارد با لحن سرهنگ

كه  ديشته باشاكنون ازمن انتظار دا ديتوان ينم د،يگرفته ا دهيمرا ناد يچون تاكنون اخطارها. شود يم ريمتأسفانه غلط تعب

 .)رفت ومن اصالً تعجب نكردم ين مسئله ميانتظار ا قاًيدق. كمن رتيازآنچه رخ داده ح

 )؟يپس از توطئه اطالع داشت: ( ديبا خشم پرس ديمج

.  تشيدرمورد ن ايوجود نداشت و  يبرادرتان راز يها يشروريهرگز درپ. ديخبرداشت حضرتيبه همان اندازه كه شما عل -

توانم اكنون با  يو تنها م ديكن ياو اقدام هيآوردند كه عل يگذشته به شما فشار م يماهها ي، ط تانيهستم كه وزراگامالً آگه 

او آشكارا . چون از دست دادن هر ساعت به نفع اوست . ديزيبپره شتريوقت ب الفآنها همصداشده و اصرار كنم كه از ات

 يو گرچه درحال حاضر شما م ،ييملل اروپا ياز برخ اي.. ايسقط و عمان از م.كند  يحساب م رهياز خارج جز يانيحام يبررو

 تياو درموقع دكهياگر اجازه ده ي، ول ديكن ينسبت به او جمع آور يشتريمهمات و افراد ب يبه طور قابل مالحظه ا ديتوان

غارت جمع  ياخت پول ودورنمابا قول پرد يشتريب انيكند و بدون مزاحمت آنجا بماند و روزانه حام يسنگر بند يمحكم تر

 حضرتي، اعل ديوارد شوند، تخت و تاج خود را ازدست داده ا رهياز خارج از جز يتريقو يروهاين يتا حت ديكند و صبر كن

 .دييعمل نما فوراً ديبا

رش به زور ، براد نكهياما خبر ا. اورا وادار به عمل كنند نكهيراحت تر بود تا ا ديدرمورد عمل كردن به مج حتينص شهيهم

 يسنگر چوب كيرا قطع كنند، تا دور خانه  ليرا به خود ملحق كرده و آنها را وادار نموده درختان نارگ يبردگان اطراف مارس
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باعث  ابد،يشدن ب كينزد يبرا ياست كه مبادا دشمن با كمك آن پشش خكيم مزارعكردن  رانيمشغول و نكهيبسازند و ا

 يليدرساحل ، حدود هشت ما ياز امالك سلطنت يكيالرأس ،  تيتا ب يليميكند كه اورا با ب يآورپنج هزار مرد جمع  تاًيشد نها

 .كند يخارجاز شهر ، همراه

 يامي،پ يكشت كيزدند و سرهنگ ادوارد توسط  يرانيحركت دست به غارت و و نياز ا دهيانضباط برغش ، ترس يب انيحام

دفاع را فرا  يترس شهر ب. آن اطراف فرستاد ييايدر يروين يها يكشتاز  كيهر  عيبر درخواست حضور سر يمبن ،يفور

 .داشته است يزشت و ترسناك ، همكار تيموقع نيا جاديكه خودش در ا افتيبا هراس در سيهول رويگرفت و ه

 نوزدهم فصل

كه بمبه و زنگبار  يكيربا ينمود وبعد آن را گم كرد،سپس بازگشت تادرآبها بيتعق "رأس اسود"تا  راگورايو مو،يالر ستوان

برگردد و اگر كاپتان فراست ،  ريناچار است ازهمان مس راگوياو با خود استدالل كرد كه و.كرد ، گشت بزند يرا ازقاره جدا م

 .نشسته ، چه بهتر نشيدركم شويموگاد مالدرش يدرمحل ليكرده كه دافود اليخ

. روز شده بود گريدركنار هم پهلو گرفتند، د يكه دو كشت يوقت. را مشاهده كرد يگريد يبود كه كشت ديطلوع خورش كينزد

 اميپ. شد يم ليسرهنگ ادوارد از دافود يبود كه شامل درخواست كمك فور يو با مهر كنسولگر يكتب ياميحامل پ يكشت

 دهيرس رهياكنون به جز ديامور قرارگرفته وبا انيهم درجر "هيآس" يعني ،ييايدر يروين گريد كيرسان گزارش داد كه 

بود كه ستوان خود را با آن  يا هينظر.باشد يم ازيمورد ن ياديز يكمك يروين نكهياست و ا يجد تيباشد و افزود كه موقع

ل رابا تمام سرعت به يماندن را كنار گذاشت و فرمان حركت دافود راگويو نيپس فوراً فكر دركم. افتي دهيهمعق اريبس

 .زنگبار صادركرد يسو

 ليرا تشك عهديول يها رويالحارث ،كه ن لهيآگاه بود كه گروه مختلط بردگان آزاد شده، مجرمان كوچك و افراد قبكامالً  دان

اكنون تحت سلطه  ديدرشهر كه شا يسياز بودن كر.هستند يكه از كنترل خارج شوند، قادربه انجام هر كار يدادند ، وقت يم

 كسانيجز آتش زدن و با خاك  يموضوع چيبود، كه به ه صيو حر وانهيدزد د يروهو گ نيآشوبگران متجاوز و دستان قاتل

فكرش  يبود كه حت يتيموقع. منقبض شده بود يكردند، نگران شده وقلبش از خوف و تصور خطرات احتمال يكردن فكر نم

 دينعره كش يوتور كشتبر سر مسئول م شتريبخار ب يرا داد و برا يشتريب يقابل تحمل بود، پس دستور باال بردن بادبانها ريغ
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 صديس لي، دافو د عهديفراست فحش داد،چون اصالً به خاطر او بود كه درشب فرار ول ياز حد معمول ، به رور شيب يو با تلخ

و تصوراتش شهر را درشعله  اليو دان كه در خ ديشب به لنگرگاه رس مهيفبل از ن يكم ليدافود. دور شده بود رهياز جز ليما

آسوده شد  يانيقابل ب ري، به طور غ افتيآن را مثل معمول درسكوت و مردم شهر را درخواب  يه بود، و قتآتش پنداشت يها

كه سرهنگ ادوارد درهور  ديرفت كه گزارش ورودش را بدهد ود ايتانيبر يوقت بودن ، فوراً به كنسولگر ريرغم د ي، اما عل

 .باشد يت امور خارجه مبه وزار يمشغول نوشتن مرسوله ا ياست وبا كج خلق داريب

 يكرد افتيمرا در غاميپ اي يديرس ياتفاق ايآ.(ديرس يو خوشحال هم به نظر م.) خوشحالم دان دنتيازد: ( گفت  سرهنگ

 ايآبها ارتباط برقرار كند  ني، درا ييايدر يروين يها ياز كشت كي چيتواند با ه يم ايآ نديرا فرستاده بودم كه بب "ييحي"؟

 .)ريخ

ورود به منزلتان  يبرا ديفكر كردم شا. ميرساند عتريخود را سر ميقربان، وماهم تا آنجا كه توانست ديمروز مارادصبح ا -

 يقربان؟ شهر به نظر به اندازه كاف.واقعا ضخراب است  تيموقع ايآ.با خود آوردم ييايدچار مشكل شوم ، پس دو تفنگدار در

 .رسد يآرام به نظر م

از آن  يذره ا ينامطلوب است كه حت يهرج ومرج قرار دارد و اوضاع به قدر تيشهر دروضع: ( گفت  ييبا ترشرو سرهنگ

 يامروز به من سرزد كه اطالع دهد از منبع موثق ليرنه دوب وينبود ، چون مس يكاف نيهم نكهيشود گفت و تازه مثل ا يرا نم

 يكمك به شكل اسلحه و افراد كشت شنهاديكند و پ برادرش حمله يها رويكنم به ن ياست كه من به سلطان اصرار م دهيشن

بار ، اطالعاتش كامالً موثق  نياول يجواب دادم كه برا يووقت رياست خ حيصح ايخواست بداند كه آ يم. را به او داده ام هيآس

كه كامالً  ديزنگبار نما يداخل وردرام هيقابل توج رياست ، آنقدر جسارت داشت كه اعتراض كند ومرا متهم به دخالت غ

 .)ندارد ايتانيبه تاج و تخت بر يربط چياست و ه شيايمربوط به دولت سلطان و رعا

 )دارد؟ يچه قصد! من  يخدا: ( باانزجار گفت موريالر ستوان

به  يحق قانون چيكه ه يبه نفع مرد يجنگ داخل كي جاديا يكرد كه اگر به تالشهام برا ديتحد ديبا تأك ،يهم بپرس ديبا -

دولت خود قرار  تيحما ريرا ز عهدينخواهد داشت جز آنكه ول ادامه دهم ، چاره اي –كه منظورش سلطان بود  - داردتخت ن

 .دهد
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 .شده بود وانهيحتماً گرما به سرش زده و د -

 بوده است كه اجازه يمورد نيكه من درمقابل او قرار گرفته ام ، گرچه اول ستيبا ن نيو اول ستين يزيچ نيهم چن چيه -

از  تيحما شنهاديدهد كه پ يچگونه به خود اجازه م دمياز او پرس. بابت خوشحال هستم نيشوم واز ا يدادم دربرابرش عصبان

ان كند و اشاره كردم كه سطان خودش خواهان مشاوره وكمك من شد يسلطان حاكم ب كي يشورش تيشورش را از رع

 ويمس. است  يپادشاه مستقل "ناپلئون ييلو"دارد، چون او هم به اندازه اداره امور خود  يرا برا يكار نيحق چن شانيا نكهيوا

. است  قتيحق نيع يول ند،تواند هرچه بخواهد حساب ك يپس به او گفتم كه م. است  نيتوه كي سهيمقا نيگفت كه ا ليدوب

كه به خاطر آن  ستين يه موضوعاست ك نيتنها حسن ماجرا ا! واقعاً كه  "يحق قانون "! است  زيرقت انگ. امدياصالً خوشش ن

 .بخواهند وارد جنگ شوند گريد يكشورها

 نكهيدرمورد ا يدياما مطمئناً قربان ، هرگز ترد: ( كرد وگفت  يموضوع بود، اخم گريستوان كه فكرش مشغول جنبه د -

 )باشد ، نبوده است؟ يم يقانون نيبرغش جانش

وجود  يشك چيگرچه اكنون ه. اوست ةنديوانمد كرده بود نما يه برغش زمانبود ك ياوه ، منظور او برادر بزرگتر طاها وان -

 يبه كشت يتورا معطل كنم ، البد مب خواه ديبه هر حال نبا. گريكند نه كس د يم يخودش باز يبرا رغشيبار  نيندارد كه ا

 ..ادرمورد فرد. يات برگشته و استراحت كن

 يگذشتن از مقابل كنسولگر يبرا رشيدادن مس رييتغ ليد وقهرمانانه با مدستورالعملش را گرفت و آنجا را ترك نمو دان

مكرر او از  يمالقاتها ةكه دربار يياو را به خاطرانتقاد ها يسيممكن است كر ايبود كه آ شهياند نيدرا. ، مقابله نمود  كايآمر

 توانست زبانش را نگه دارد؟ يچگونهمرا هم پرداخته بود ، اما  شيكرده و بها ياهكرده ببخشد؟ كار اشتب يالثان تيب

توانست  ياو نم. كند يشرق وغرب كمك م نيب شتريو تفاهم ب يدوست جاديبوده كه به ا نيمعصوم وخوش ب يبقدر يسيك

افتاد، كنار مانده وسكوت  يم ريشده بود گ دهي، كه توسط برغش و دوستانش تن سهياز توطئه و دس يدرتار يسيكر كهيدرحال

 يشده بود كه حضور مجددش رادرمنزل آنها مشكل م يمجادله ا جب، صرفاً مو رشيخ تيرغم ن يطارش ، علاما اخ. كند

 ي، تا م افتي يكاش هنگام بازگشت ، زنگبار م يآرزو كرد كه ا اًيو تقرب ختيفكر فرو ر نياش با ا هيقلب دان و روح. كرد 

 .نجات دهد يشورش يگروه ايسوزان  يرا از ساختمان يسيكر ييتوانست به تنها
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، به ناوگان كوچك متشكل از سرهنگ ادوارد ،  ينور صبحگاه نيو درتابش اول ديدرآن شب خواب يساعت كيحدود  او

را كنار بگذارند ملحق شد و به منظور مالقات با سلطان ،  فشانيكه توانسته بودند وظا يو هر تعداد افسر هيآس يفرمانده كشت

 .شدند كينزد بود،در آن اردو زده  الرأس ، كه تيبه سمت ساحل ب

. حمله كردند انياغيبر  روهايكل ن جهيسلطان شده و در نت ياردو يةروح تيكننده بود و موجب تقو يراض باًيمالقات تقر نيا

 انيو كند از م ينيارتش تازه كار به سنگ. كنند ياز افسران جوان تر ، خواسته شد كه سلطان را همراه ياز دان و تعداد

درهم  يها شهيب انيبه حركت درآمد واز ساحل دور شد و راهش رااز م پرتقالو  خكيم يومزارع خوشبو ليختان نارگدر

ادامه  يمارس يعني،  انيو محل شورش رهيمركز جز يباز شهر ، بهسو ةناهموار حوم يدهگيسرسبز و كش يو خنگلها دهيچيپ

 .داد

شد  شنهاديمختصر ، پ ةمشاور كيتوفق كوتاه و  كيرفته بودند وپس از  شيپ ليده ما يبعد از ظهر ، آنها به سخت دراواسط

،  يناراض يراهنما كي ييآنها به راهنما. از دشمن ، جلو بروند يوكسب اطالعات مقدمات ديبازد يبرا ييايتانيبر يروهايكه ن

. قرار داشت ، راندند يارسكه آن طرف مرز امالك م يدرختستان كي يبه سو راههيب كي قيرا ترك كردند واز طر ريمس

 ريدود از ت يمتروك مواجه شدند كه خاكسترش هنوز داغ بود ورشته ا ييروستا ةخان يشده اهيسوخته و س يايدرآنجا با بقا

 .شد ياز سقف بوده ، به هوا بلند م يبخش ي، كه زمان يذغال شده ا يچوب

. از مرحله حرف به عمل درآمده بود نكيبوده كه ا يشورش يروهايوجود ن تيبر واقع يكننده و اثبات اريهوش يمنظره ا نيا

مرطوب  يبرگها  يسبز يرو يآن لكه زشت ياي، كه بقا ديگرد يسوخته و غارت شده ا يشد منكر وجود ساختمان ينم

شانه به سمتشان ن شهيب يمكرر كه از آن سو يگلوله ها كيشل يصدا ددرمور يا بندهيفر ةنكت چيكرده بود وه جاديدرختان ا

 وانيگلوله ها را تحمل نكردندو دان ف كه صبرش راباح ياسبها صدا يگلوله ها نبودند، ول رسيآنها درت. رفت نبود يم

 ادهيكرد سپرد ، بعد پ يم ي، كه اوراهمراه لسونيو يشده ، دهنه اسب رابه سكاندارش ، اقا ادهياز دست داده بود، پ دهيرم

با  كهيكرد مستحكمتر بود ودرحال ياز آنچه تصور م انيشورش تيموقع. عه كندرا مطال انيشورش تيجلو رفت كه موقع

تر  يجد اريبس يشده بود، متوجه شد كه شكست دادن آنها موضوع رهينور آفتاب سوزان ، به آن خ ريتنگ كرده ز يچشمان

 .، است ترف يكه قبالً گمان م ياز آن
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سبز و مطبوع كرده  يطيكه تا چند روز قبل ،آنجارا مح يخكينخل و مدرختان  رايپهناور مقابلش بدون حفاظ بودن، ز نيزم

توانست  يخود م يمنزل به خود. با آتش شوند يباز يبرا يبه سنگر ليشده بودند تا تبد دهيتمام بر يبود، اكنون با سنگدل

شده بود و اطرافش را  خانه بزرگ ، دو طبقهو محكم ساخته. شده بود  ساختهدفاع  ياصالً برا رايباشد ، ز يدژ مناسب

احطه كرده بود كه مردان برغش  يبلند واريو اصطبها فرا گرفته و دور تادور آنها را د اطيمستقل متعدد و ح يساختمانها

 .دندپا درست كرده بو يشن درمقابلش ، جا يها سهيو قراردادن ك ييسوراخها جاديظاهراً با ا

خانه درست شده بود و دان افسوس خورد چرا به  رونيشده ، ب دهيرتازه ب يومحكم ازتنه نخل ها يچوب يسد نيهمچن

 فورمشيو اون يفاتيتشر ريتراز شمش ديمف يا لهي، وس تيموقع نيكه در ا اورديتلسكوب همراه خود ب كي دهيفكرش نرس

كه  يالفانتوانست تعداد مخ يبدون تلسكوپ هم م ياما حت. بود كه از صبح آن روز تاكنون مدام موجب زحمت شده بود

حدس بزند، البته اگر اصالً بتوان آنها  يمكان با آن موجه شوند را به طور منطق نيدرا يرفتند تابا حمله ا يسلطان م يروهاين

سه تفنگ  يبرنج ةولل يالاقل بررو دينور خورش. كرد يو شجاعت آنها شك م تيچون كم كم داشت به قابل.را متقاعد كرد 

توانست تفنگها  يدان م. حصار پر از مردان مسلح بود. دهيعمارت سربرآورده بودند ،منعكس گرد يرونين يكه از دروازه ها

كردند، توسط افراد پشت  يشن ، به او نگاه م يها سهيكه از پشت ك يمردان. نديرا پشت هر پنجره بب يا رهيت يوصورتها

 شيپا ريز يعلفها انيگلوله ، درم كي يهگاهگ. كردند يم كيشده و مرتب به سمت او شل تيقوسقث ، ت يسنگر كوتاه رو

كه  رايز.ماند يتفنگهاقرارداشت ، همانجا باق ررسيچون او همچنان خارج از ت ينشست ، ول ياو به هدف م كينزد يسنگها اي

ه اسلح راياحتمالش كم بود ، ز ر؟يخ ايآنها تفنگ خن داشتند  ايبود كه آ نيشد وآن ا يمشخص م شيبرا يموضوع مهم ديبا

بوده  ابيكم نيرفتند، هنوز درمشرق زم يبه كار م يميقد "براون بس" يبجا ايتانيكه درآتش بر يبا وجود "لديانف يل " يها

كرده و  ازرا خود را ب يبه طور اتفاق يامكان داشت كه تعداد شهياما هم. عرضه نشده بود  ايتانيفروش درخارج بر يوو برا

از هند خارج شده و  يكه به طور قاچاق ايتانيشده ارتش بر دهيدزد يفروش اسلحه ها رايز. باشد  دهيرس انيشورش يدستها

 .شده بود يو پرسود جيآنها تجارت را اديز متيق ليبه دل دند،يرس يم جيوخل رانيبه افغانستان و ا

مواجه  ياديودش با خطر زداشتند و دان آگاه بود كه با هدف قرار دادن خ يميقد ياز تفنگها يشتريبرد ب لد،يانف يل يتفنگها

 يتفنگ خان دار بودند، موضوع برا ي، دارا يچون اگر مدافعان مارس.شد يم رايآن را پذ ديبود كه با  يخطر ياشت ول
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 كيتواند از وسوسه شل يداشته باشد ، نم لديانف يكه تفنگ ل يوچون معتقد بود هر كس. كرد يم رييتغ اريسربازان سلطان بس

دستور دهد كه با  يگريحفظ خودش از خطر ، به مرد د ينبود كه برا عتشيكند و چون در طب يددارهدف ، خو كيآن به 

 .بود يخودش م دي، پس آن هدف با ديآن مقابله نما

كامل  تياو تلف كنند، گذشت و او با رضا ياز مهماتشان را بر رو يريرا اغوا كرد تا مقاد انيسخت بعد ، كه شورش قهيدق چند

 شهيگروه كه دركنار ب ياعضا هي، قدم زنان و شكر گزار بازگشت و به بق ستيشامل تفنگ خان دار ن زاتشانيهتج نكهياز ا

است اگر بدون برنامه اقدام به حمله  دهيفا يب. ميكن هيمقدار اسلحه و خمپاره ته دياب: ( منتظر او بودند ، ملحق شد و گفت

 .)ميست برگرد، بهتر ا ميشو يم يفقط باعث آشفتگ رايز. ميينما

از  سيكار انجام شد، همه خ يوقت. اسلحه ها را به محل بكشد ،يانسان يرويتا به كمك ن ديساعت تمام طول كش كي باًيتقر

را به  ريكت ، كاله ، كمر بند و شمش ،ييايدر يرويافراد ن ريدان هم همراه سا. رنگ شده بودند يعرق و از غبار را خاكستر

بسته  يشانيآفتاب به پ ديمقابله با تابش شد يبرا ي، كه به شكل نوار يقرض يروسر كيو راهنيپ كينهاد و تنها با  يكنار

 يها كيو نامنظم بودندو از تاكت دهيند ميسلطان اكثراً تعل يروين. مطمئن نبود اتيعمل جهيچندان از نت يكرد ول يبود، كار م

،  نديصبر كنند تا درپناه اسلحه ها حركت نما نكهكرده و بدون آاز آنها كه عجله  يبعالوه گروه.نداشتند ياطالع چيه يجنگ

، مملو  يو اكنننون مقابل سد چوب ختهير نيقدم شده بودند، و درمقابل آتش گلوله ها چون برگ خزان به زم شيحمله پ يبرا

 .ها بود ياز اجساد مردگان و زخم

، دان كشف  افتيود و اكنون كه باالخره تفنگها درمحل استقرار ترسانده ب شتريب يشرويافراد را از پ هيبق قاًيواقعه عم نيا

 يروهاين هيترك ، بق يتفنگچ يمشت يچون به استثنا ند،يآتش بگشا دياو و افسران همراهش هستند كه با نيكرد كه ا

ا مانده و حاضر به ستون پا برج يبه تكرار آن نبودند، درانتها ليگرفته و ما ديمف يسلطان كه از كشته شدن همرزمانشان درس

 .حركت نبودند

 حمله و جنگ گذشت و گرچه درغروب با وجود يدر عذاب گردو غبار و غوغا يساعت

شد آنها را در  يداغ شده بودند كه نم يباروت و خون گشته بود و تفنگ ها بقدر يفضا از بو يباد هوا خنك تر شد ول توقف

 يبا تفنگ ها ديبار يم يساختمان مركز واريد يز سقف و روزنه هاكه ا يآتش مداوم ريبرعش ز يدست نگاه داشت خدمه 
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 نياو به زم ييپا 5كمتر از  يكه در فاصله  يدان در اثر تركش خمپاره ا پچ يكردند بازو يمستقر در دروازه كار م يبرنج

 .را كشته بود، از كارافتاده بود  يتفنگ چ كياصابت كرده بود و 

در  انيشده بودند اما تعداد زخم يزخم انيشورش كيهم توسط تركش شل گريو دو ترك د ييايدر يرويتن از افسرانم ن سه

 يكشت يريو دستگ بيبود گرچه تعق زيتحت محاصره وارد آورده بودند ناچ يكه خودشان بر خانه  يتلفات زانيبا م سهيمقا

كه  يو خون يرانيو دنيآنقدر جوان بود كه از دهنوز  يعادت داده بود ول بوعرا به مناظره نامط موريبرده فروشان دان ال يها

و  ديبود خود را عقب كش دهيانبوه مردان ناالن حاصل گرد انيخورده در م نيبه زم يتفنگ ها و خمپاره ها  كيتوسط شل

 .و تهوع كرد يمارياحساس ب

و خانه بدوشان  نيهاجمالحارد م لهيباشد اعراب قب يمارس يوارهايمرد درون د 600تا  500زد كه حدود  يحدس م دان

 واريپناهگاه پشت د افتني يرفتند و برا يووحشتزده به جلو و عقب م دنديكش يم غيك ج يا دهيترس يها ييقايو افر جيخل

به  يرونيب ينبود چون اكنون باالخره راه باز شده بود دروازه  دنپنهان ش يبرا ييكردند اما جا ياسطبل ها كشمكش م

 .عمارت كامال خرد شده بود يداخل يگشته بود و درها ليانسان بودند تبد يكه زمان ييتكه گوشت هااز قلوه سنگ و  يانبوه

به حركت كند گرچه خود را با  بينتوانست آنها را ترغ يعمل فرا خواند ول يرا برا شيروهاين ديبار مج نياول يبرا اكنون

بود  ييو صلح جو فيكه مرد ضع يبا وجود رايكنند ز يرويپ يآنها آنها قرار داد و فرمان داد كه از و يشجاعت در سردستگ

برادرش مواجه  ي دهيترس يروهايكه از طرف ن يلحظه با مقاومت كم نيدر ا لهآنقدر عقل داشت كه بداند هرگونه حم يول

كر كننده  يبعد از ظهر آن روز سر و صدا ليدر اوا ليافرادش در اوا يشيو فاقد دور اند زيآم بتيخواهد شد اما حمله مص

را از  شيروهايخودشان شجاعت ن نشدگا يگلوله ها كه تا كنون حاكم بود و باالتر از همه منظره كشته شدگان و زخم كيشل

 .كند  بيترغ يشرويو به در خواست آنها نتوانست آنها را به پ ديبرده بود و به تهد نيب

است كه  نيانجام دهند ا ديكه با يتنها كار ديفهم يچطور نم حيبه خاطر مس: ديبه هم فشرده اش غر يدندان ها انياز م دان

 ايدر آنجا كرده اند  چارهيب نياطيش نياز ا يميشده است حداقل ن ليكشتارگاه تبد كيقدم زنان وارد آنجا شوند؟ محل به 

ترسو انتظار  يزاده هاهم حرام ديشا اي رنديتوانند آنجا را بگ يگلوله م كي يحت كيباشند احتماال بدون شل يدر حال مرگ م

انجام  شانيرا برا فشانياز ما انتظار داشته باشند كه كار كث دياصال چرا با ميريبگ شانيشان را هم ما برا يدارند محل لعنت
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 !ميتالش كن ديكنم ما با يم الياگر آنها ان را انجام ندهند خ يدانم ول ينم.  ميده

 يياز پا در آمده بودند و آن لباس ها يافرادش كه از فرط خستگ يشده  هايكه از دود خاكستر باروت س ييبه صورت ها او

 يشده بودند نگاه ليژنده پو تبد يپادشاه به تن داشتند و اكنون به مشت كي يهمراه يتمام برا يكه صبح آن روز به آراستگ

تعداد كم هم  نيم بوده و همك اريها بس يسيكند تعداد انگل يشرويتواند پ يآنها نم تيانداخت و دانست كه بدون حما

وارد كنند بلكه مدافعان با  يمختصر بر پادگان داغان مارس يبتوانند اثر يبودند كه مشكل بود حت شانيخسته و پر يبقدر

 .حال نيكردند با ا يم كيگرفتند و مجددا شل يم هيآنها مطمئنا روح شانيوضع پر دنيد

كامال  ريز نيزم نكهيبه حركت در آمد مثل ا نييبا باال و پا بيعج يركتح ايخراب شده  يشد و خانه  يم كيداشت تار هوا

 .ماند يحركت نم يكه چرا ب ديفهم يماند او نم يحركت م يب دياكنون كه باد متوقف شده بود با يمحكم نبود ول

ه بود آزار زخمش بسته شد يكه باال يبود و بازو بند دهيخشك شده به دستش چسب مهيچپش با خون ن يبازو پانسمان

داشت انگشتان دست چپش را حركت  يكرد سع يم يناراحت جاديا شيرفت و برا يدهنده بود و داشت درون گوشش فرو م

هم مرده اند اگر  ديافتد شا يم رونيحتما از در و پنجره به ب ددر خانه زنده مانده باش يدهد و دان با خود فكر كرد اگر كس

دان  نديارد كه او وافسران همراهش محل را خودشان اشغال نكنند و كار را تمام نماوجود ند يليدل گريباشد پس د نيچن

 .ميداد بهتر است خودمان تمامش كن يبه فكرش ادامه م يجيهمچنان با گ

 ..بشود تمام تام ديشا ندازميب يتا بروم و نگاه ديصبر كن: بلند گفت يصدا با

هموار  شانيما راه را برا ميرو يما هم نم يرو ينه نم: غضب گفتكرد گرفت و با  يجراح او را كه داشت ضعف م كمك

 نيخسته كمتر ياسب ها يآن هم به رو ميگرد يانجام دهند ما بر م ييرا به تنها هيتوانند بق يخوب م يليو آنها خ ميكرده ا

 يكشت يدتر به عرشه اسب مناسب است و هر چه زو يمعتمد و تعداد ينماراه كيبكند دادن  مانيتواند برا يكه م يكار

 .بهتر است ميمان برس

 يكه غژ غژ كنان توسط گاو نر يگار كي يرو يسلطان و چهار افسر زخم ياصطبل شخص ياسب ها يسالم بر رو افراد

شب  ييشدند كه برا يآماده م نيسلطان بدون توجه به تلفات و مصدوم يروهايشد بازگشتند پشت سرشان ن يم دهيكش

 .چادر بزنند
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را به حال خود گذاشتند تا با درد و زحمت  انيرها كرده بودند و زخم يشكسته مارس يها وارهيكنار د نيزم يرا رو مردگان

 .بكشند يهوا به كنار يكيخود را در پناه تار

 يمياز دست داده بودبخش عظ ياديناراحت كننده و سخت بود دان كه خون ز يآرام ول ايتانيبر يروهاين يبازگشت برا سفر

لنگراه منعكس شده بود افتاد  يخودش كه بر آب ها خاكستر يكشت يچشمش به نور چراغ ه يشد وقت هوشيرا ب ريمساز 

شد كه زخمش شسته و پانسمان شود و  ميصبرانه تسل ياو ب تاحساس نمود كه راحت و آسوده خاطر شده اس يبا شگفت

 ياما او اشتباه م ديرامتر باشد به تختش گز ياميا ندهيآ يآرزو كه حداقل روزها نيگرفتن عمل نامطبوع با ا انيبمحض پا

 .شد به كار برد جز آرامش  يرا م يبعد هر صفت يروزها فيتوص يكرد چون برا

 شانيگذاشته و كركره ها لهيم شانيدر مقابل درها يشهروندان عصب ليشهر همچنان تعط يباد بود و مغازه ها يداغ و ب صبح

كردند در  يم شنهاديپ رهيخروج از جز يبرا ياديز يلنگرگاه را پر كرده بودند و پول ها ياديز تيقفل شده بود و جمع

به  يفور ياميناكام ماند پس پ يشرويبه پ شيروهاين بيسلطان همچنان در ترغ حضرتياعل يمارس كياردوگاه نزد

 .حضرت ملكه را نمود ايعل يروهيفرستاد درخواست كمك ن ايتايبر يكنسولگر

 ستياگرچه معلوم ن ميكنم ناچار هست يم اليخب خ مياز آب بكش شيرا ما برا مشيخواهد گل يم ديرد غرادوا سرهنگ

 .عاقبت كار چه خواهد شد

و شصت تن از  يپر درد سر شده است چهار تن از مردان خودمان زخم يلياش هم خ يطور نيهم: گفت هيآس ي فرمانده

 ستيچندان بد ن يكشمكش جزئ كي يداند تلفات طرف مقابل چقدر است برا يشده اند و فقط خدا م يزخم ايافراد او كشته 

 ؟!قربان ديبفرست شيبرا ديخواه يم يچه كمك

ام  دهيطبق آنچه كه شن: فرمانده با تنفر گفت ديبدان يمحل مقتض ريتسخ يبه شما داد فرمانده هر تعداد كه شما برا يبستگ

ساعت وقت داشته اند  24از  شيب انيتوانستند كار را تمام كنند اما شورش يعصر م روزيملوان د نيدو ج كيافسر جز و  كي

شما فردا  يتوانم جمع كنم با اجازه  يچند نفر م نميكنند اوه خب بب يرا بازساز شانيروهايكه خود را جمع كرده و دوباره ن

 .بامداد آنها را روانه خواهم كرد ياشعه  نيصبح پس از طلوع اول

 12بار شامل  نيبه قصد اردوگاه سلطان بود گروه ا گريد ييايدر يرويگروه ملوان ن كي متيد شاهد عزدم روز بع دهيسپ



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٩

را  ديبود انها سلطان مج هيافسر ارشد آس يقبضه خمپاره انداز به فرمانده 12جزء ملوان مسلح به  كصدافسريافسر ارشد و 

 يكمك يروهاين دنيبا د يجو به طور قابل مالحظه ا ينيگافتند و گرچه سنيراعبوس و ناراحت  روانشيو خجل و پ يعصبان

 ي هيشكست خورده شدند و بق يروهايآنها در مله به ن يحاضر به همراه شيتنها سلطان و سه تن از وزرا يسبكتر شد ول

 ياصد چيه يول شدندگلوله  كيشل دنيمنتظر شن يو با نگران دينما يحركت م يسربازان تماشا كردند كه به سمت مارس

 رانيدر كنار نخلستان مكث كردند افسر فرمانده با دقت ت از تلسكوپ خود به ساختمان و شرويپ يروهايبلند نشد ن يكيشل

چون وجود  ندياز منافقان بب ياثر چيكرد و او نتوانست ه يحركت نم يزيحال چ يالشخور ب يشده نگاه كرد اما جز تعداد

اندازان به جلو  ازهيرا در پناه خم قهينگه داشت و ب رهيز مردانش را به عنوان ذخا يميمحتمل بود لذا ن يتدافع نگاهيكم كي

روز تمام  مي يوحش ياز مردگان هم نبود چون كالغ ها و ال شخورها و سگ ها ياثر يمتروك بود و حت يفرستاد اما مارس

ها در شب كار نا تمام آنها را  گيا و پلو روباه ه ييحراص يموش ها كهيكردند در حال يم هيبود كه از اجساد خاك نشده تغذ

 كي كنواختيبال زدن  يداغ پخش شده بود و دا يتهوع آور فساد در هوا ينظافت منطقه به اتمام رسانده بودند بو يبرا

 .شكست  يمگس سكوت را م ونيليم

هم تنها با خودش  ديشا ايسكوت را بشكند و  ديترس يم نكهيبه اطراف انداخت و زمزمه كرد مثل ا ينگاه ديمج سلطان

 .در خلع او داشتند يكه سع ياو بودند برادر و خواهران يهمباز يكه در بچگ يزد با كودكان يحرف م

 .بود شاد بود چقدر زنده و پر تحرك بود بايچقدر ز يخانه زمان نيا

 :بلند فرمان داد ييبرگشت و با صدا ييايدر يرويمردان ساكت و منتظر ن يبه سو بعد

 رانيو ديبماند بگذار يآن باق يذره ز سنگ ها كي يخواهم حت ينم ديكن كسانشيبا خاك  تانيو با توپ ها ديكن منفجرش

برجسته  ريو غ رانهيحق يكنند بعد با ژست يدرختان و علف ها دوباره رشد كنند و آن را در خود مخف يروز ديشود و بعد شا

در انفجارات  يخون آلود مارس يايبقا يكرد و صبر نكرد كه شاهد نابودترك  رامنطقه  شيآفتاب به اتفاق وزرا ديدر نور شد

 .انداخت باشد هيدر روز روشن سا يلحظه ا يكه برا يكينابود كننده و تار

كرده بودند قبل از  يالراس همراه تيرا تا ب ييايدر يرويكه ن هيآس يشهر سرهنگ ادواردز و فرمانده آدامز از كشت در

در پناه  انياز شورش يشدن مارس يشهروندان به عمل آورند با خبر خال تيامن يبرا يله برگردند تا اقداماتبتوانند باعج نكهيا
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او را ترك  روانشيكه اكثر پ هعديول نكهيخبر ا زيو ن دنديسلطان هستند مواجه گرد هب مياكنون آماده تسل نكهيو ا يكيتار

 .است يمخف زيون نبه منزلش در شر برگشته و اكن انهيگفته و ناچار مخف

 .تست عهيشا كيها تنها  نيا ديكن يشما كه فكر نم: ديآدامز پرس فرمانده

كه برغش برگشته  دياست كه تا كنون داشته ام و اگر او بگو يجاسوس نيبهتر روزينه ف: ادواردز سرش را تكان داد  سرهنگ

بهتر  ميمانده و هر چه زودتر انجام ده يدادن باق انجام يكار برا كيخب تنها  يبه صحت داستان مطمئن باش يتوان ياست م

 .است

 قربان؟ يكار چه

 اريرا با اخت يحضرت بفرست و بخواه كه كس ياعل يبرا يفور ياميسلطان دم در خانه بگذار و پ ياز بلوچ ها يگارد قو كي

 گريشب بگمار تا د يبه نگهباناز افراد خودت را هم  نيدوج ميافسر و حدود ن كي يتوان يبفرستد اگر م هعديول يريدستگ

كنم افراد  ينم اليخ مينباش ديو بازد ديدسته از زنان به قصر تحت عنوان د كيورود  يشاهد تكرار چرند و مسخره اجازه 

 .ورود دهند ياجازه  يتو به كس

است كه از دوشم  يمتشكرم بار.االن رفته و دستورش را خواهم داد نيهم يخروج كس يحت اي: گفت بيمه يبا لحن فرمانده

گردم تا  يو بعد به قصر بر م سمينو ياز چنگمان در برود فورا آن نامه را م گريبار د كيكه  ميبگذار ديبرداشته شد نبا

 يآنقدر عقل داشته باشد كس دوارمينخواهذد بود ام يشوم كار ساده ا يريتگانجام عمل دس يحضرت برا ياعل دهيمنتظر نما

را كه اصال  يدربار سلطنت ريتدب ياز پسر بچگان خام و ب يكينه  زديت بوده و حس احترام بر انگرا بفرستد كه صاحب شهر 

 .به درون هم راهش ندهند 

 اريسال و بس انهيمهربان م يمرد ليسعود بن جل ديس كشانياز اقوام نزد يكينفرستاد بلكه  يپسر بچه سلطت كي ديمج

 ريز يفرستاد ول يمتيبه هر ق يشورش عهديول يريبر دستگ يمبن يمرد و فرمان ستياز دو ياسكورت ايشب  مهيمحترم را در ن

 .برسد انيمحترمانه به پا عهديول يبرا ميسلت نيشده بود تا آنجا كه ممكن است ا ديفرمان ق

برغش خواهد فورا به منزل  يم نكهيبر ا ياعالم محترمانه اش مبن يموقرانه سالم كرد ول يسعود به سرهنگ با نزاكت ديس

 .بروند و آ ن هم تنها سرهنگ را از جا پراند
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 بشياجر را نص نيكه خداوند باالتر دمانيسلطان است و پسر اما فق نيكه او هنوز جانش زيسرهنگ عز ميفراموش كن دينبا ما

 .باشد يم ديحساب او را وارد بهشت فرما يكند و ان شا ءاهللا بدون آوردنش به پا

 يتنا و ب دياست كه من با ليدل نيمحترمانه داده شود و به ا ميتسل تيت كه به برادرش موقعاس نيحضرت ا ياعل ي خواسته

 رويبا خود دارند و اگر من بخواهم او را با ن ياريبس ياسلحه ها روانشيبرغش و پ ذيكه س ميدان ياسلحه به آنجا بروم ما م

انجام شده است من  اديز يزيهم خونر يطور نيشود هماز آن اجتناب  يتيبه هر ق ديكه با ديبگشا يآتش ديكنم ش ريدستگ

و به  رديمرا بپذ ديشا يدارم و نه محافظ مسلح يكه نه سلحه ا نديبرغش هستم و اگر تنها به منزلش بروم و بب ديمسن تر س

 دواريماست كه من ا يزيو آن چ كند ميحضرت خود را به من تسل ياعل طيگفتن دارم گوش دهد و با قبول شرا يآنچه برا

 .هستم

 .نخواهد كرد يكار نياو چن: گفت نانيبا اطم يكوتاه ول ييتند و صدا يادواردز با لحن سرهنگ

كار داده شود و در  نيامجام ا تيبه او موقع ديبه هر حال با يول ديشما اشتباه كن ديدارم كه شا نانينكند؟ اطم ديكن يم فكر

راه عقب  شنهاديپ يآنكه اگر به دشمن ديبه ام يغرور ول نيكار به توهآش نيتوه كيرسد جز  ينم يبه كس يمورد ضرر نيا

دهد و انجامش دهخد و اگر رد  حيترج يشتريب يخشونت و گرفتن جان ها يادامه  بهآن را  ديشا يبده يمحترمانه ا ينينش

 د؟يبنما

 .كرد ميشب به روش من اقدام خواهسپارم اما ام يامر را به شما م نيكه ا ميجز گرفتنش بزور ندار يآن موقع چاره ا در

حضرت  ياعل: ديشده بود عوض كرد سرهنگ ادواردز ناگهان پرس يزر دوز شيتر كه رو يرسم يلباس سفرش را با لباس او

 داده اند؟ شنهاديبرغش پ ديرا به س يطيچه شرا

حضرت سلطان كه  ياعل: اش را صاف نمود و گفت يخاكستر شيشانه اش مرتب كرد و ر يرا رو شيعبا ليبن جل سعود

نكند  يرقم هر چه كرده اگر قول بدهد در آنده شورش يعل ميخداوند حفظشان كند از من خواسته اند كه برادرشان بگو

 .خواهد شد دهيبخش

امكان ندارد و  نينامعقول تر از ا يشنهاديشما را رد كند چون پ شنهاديباشم كه پ دواريتوانم ام يپس فقط م: ديغر سرهنگ

 گريحضرت د يكردم اعل يم اليساعت خ كي ينخواهد بود اگر نه حت بنديهفته به آن پا كياز  شتريرا بپذرد ب طيرااگر ش
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 .بشوند ليمتوجه مسا

 .است  ييحضرت سلطان مرد صلح جو ياعل: لب گفت ريكوچك و خسته ز يرا باال انداخت و با لبخند شيشانه ها سعود

صلح محرك خشونت  هي لشياست كه م يمردان پيآن ت قايحضرت دق ياعل :گفت يو بدرشت ميادواردز خشمگ سرهنگ

حفظ  يبرا يمنطق يها اطياحت ديبه آن هستند با يابيدر طمع دست صانهيحر گرانياست كه د يزيكه صاحب چ ياست هر كس

دزد  قينخ تعداد افراد صد نكهياز كشف ا ديكارها را نكند شا نياز ا كي چيه يووقت ديآن را واگذار نما ايآن را انجام دهد و 

 .رديبگ يراديهم خلق شده ا

كرد تكان داد و  يدانست و هم قبول م يم حيرهنگ را هم بئد و هم وق يكه گفته ها يدستانش را با ژست ليسعود بن جل ديس

شكست  بود جهينت يپروا مطرح كند كه ب يناچار خودمنش و ب يرا با مرد شيشب با آرامش رفت كه تقاضا انيبعد در م

وتاج و تخت را  زذيبرادرش بر انگ هيرا عل رهيتواند جز يمعتقد بود كه م اننداده بود و او همچن عهديبه ول يدرس چيه يمارس

 . گريد زيدانست نه چ يمساحبه اشتباه م كي جهيرا نت يبدست آورد و شكست مارس

فاحش بوده و  ييخطا تشيمأمور نكهيو با افسوس از ا كننده بود و سعود ناچار شد با حقارت ريزده گزافه گو و تحق جانيه او

سلطان تنها و  ريموضوع كه سف نيقضاوت غلط كرده بوده است بر گردد چون ا عهديو هم خود ول تيهم نسبت به موقع نكهيا

به نظر  نهمايكر ياديز يهم نظر داشته بود كه احمقانه ا ايتانيبر يكنسول گر كهبود  يطيبدون سالح آمده است و حامل شرا

 يخودش نامطمئن است و گرنه به اقدامات جد تيترسد و بر هم موقع يرسد برغش را متقاعد كرد كه برادرش از او م يم

 .را ببرد يتواند باز يو لجاجت بالخره م يداريزد پس با پا يدست م يتر

گرفت و اكنون  يا با ضعف اشتباه مآنها ر شهيكرد و هم يگاه آنها را درك نم چيبودند كه برغش ه يو شفقت كلمات اغماض

كرد كه  ينبود كه به طلب رحم آمده بود و التماس م ديمج نيمطمئن بود كه حق داشته چون مگر ا شياز پ شيب يحت

گولش زده اگر برادرش  ينيريشود با ش ياست كه م يطانيش يبچه  وا نكهيمعذرت بخواهد و قول بدهد كه خوب باشد مثل ا

 .قرار گرفته باشد يخطرناك تيدر موقع ديباشد پس با ريسختگ نيااز  شيتواند ب ينم

 نيتواند به ا يكرده م اليكه اگر خ: و گفت دياو در صورت سعود خند ديترس ياصال نم گرينبود و اكنون د مانيپش برغش

اندوه به قصر بازگشت  سلطان در طلوع زرد رنگ صبح با ندهياحمق باشد نما ديبا ديمج يگولش بزند او هم به اندازه  يراحت
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 .را بدهد تشيتا گزارش شكست مامور

ناراحت را پشت سر گذاشته بود و به طور نامنظم در اتاقك كفش كن قصر چرت زده بود و به  يادواردز كه شب سرهنگ

ن مرد كه آ يزيكه متأسف هستم تنها چ ميگو ينم ليدل نيبه شما گفته بودم و به هم: نداشت گفت ياخالق خوش ليدل نيهم

حضرت ارز اول سخت گرفته بود  يآن احترام قائل است اگر اعل يفهمد و اصال باور دارد قدرت است و تنهاهم برا يجوان م

 يصحبت ايدن نيبا امثال برغش در ا ديكرد اصال نبا يم داينجات پ يشمار يب يافتاد و جان ها ياتفاق نم عيوقا نياز ا كي چيه

 يم د؟يبكن ديخواه يآن را به حساب ضعف م گذارند حاال چه م شهيكنند و هم يدرك نم از رحم و شفقت كرد چون آن را

 .توانم وارد عمل شوم ياز سلطان نم ميدستور مستق كيكه من بدون  ديدان

 يكارها را به شما م ديشدم با يدارم كه آن دستور را به شما بدهم اگر موفق نم اريمن از طرف سلطان اخت: گفت  سعود

 .ديانجام ده ديدان يموفق نشدم و اكنون نوبت شماست كه آنچه صالح مسپردم 

كرد و با عجله قصر را به قصد  يميوقتش هم بود در عوض تعظ گريد ديخودش را گرفت كه نگو يادواردز جلو سرهنگ

 .رنديرا غفاتا بگ عهديبدهد كه منزل ول يباتيرا بخورد و ترت يوقت ريبخوبد نهار د ياش ترك نمود كه چند ساعت يكنسولگر

و ستوان الرمور هنوز در لشگرگاه بودند و سرهنگ ادواردز  ليدافود يالراس برنگشته بود ول تيهنوز از ب ييايدر يروين

 كي تيشده باشد تا بتواند مسئول رومندين تيجوان تا آن وقت حالش بهتر شده باشد و بقدر كفا موريبود كه الر دواريام

به او سر زد تا از  سيهول ليناتان يبه ستوان بود كه آقا ياميپ هياو در حال ته رديبر عهده بگ يخشكدر  يرهبر يگروه را برا

 .مطلع شود يشورش يروهاين تيموقع

هستند پس  يدد همه با هم متفاوتند و هر كدام بدتر از قبل حيتوض سيهول يدر شهر پراكنده بود و آقا عهيشا 50 حداقل

 .مرتب كرده است يشما اوضاع را تا حد ييايدر يرويام پسران ن دهيكنم شن قيآنها تحق فكر كردم بهتر است در مورد

 نياول يشده برا شنهادياقدامات پ دييشد گوش كرد و پس از تأ انيكه توسط سرهنگ ادواردز ب يعيبا دقت به شرح وقا او

شاد كند آنجا را ترك كرد  يانش را با اخبار خوشنگر يتواند خانواده  يم نكهيراحت از ا اليبا خ ياپيروز پ نيبار پس از چند

و اتاق را  ديفورا ترك يسيمنتظره بود چون بغض كر ريدخترش كامال غ يبر رو براثر خ ياما گرچه همسرش خوشحال شد ول

 .با عجله ترك كرد
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شده؟ همسرش  ضيدختر آمده؟ مگر مر نيسر ا ييچه بال: ديتكان خورده بود پرس يكه به طور قابل مالحظه ا پدرش

شد كه خانه را  يها نم كيناراحت كننده بود با تمام آن شل يليهمه ما خ يباشد برا يفكر كنم فقط عصب: عذرخواهانه گفت

 .بودند دهيو ترس يعصب الو مستخدمان هم كام ميهم نداشت ريترك كرد و كره و ش

 .هم ناراحت شد ليدل نيهمخواسته آن مردك برغش برنده شود و به  يم دياگر از من بپرس: گفت يكل

كرده بود به طور  فيرا تعر يبه مارس عهديفرار داستان مانند ول انيجر شينگفت از آن روز كه عمو چيبود كه ه رويه تنها

هرگز مسئله فرار برغش از مرگ  نكهيكرده است و ا يبود كه ساده لوح افتهيدر رايشوكه شده بود ز قايساكت و عم يمشخص

حماقت شان داده  نكهيكنند و در ك ا يگفته شده تا او را وادار به همكار اودروغمطرح نبوده و عمال به  رهيبا ترك كردن جز

كالم كرده  يدر مورد آن افاضه  يبود كه تراز زمان يزيانقالب بدون خونر ينامطبوع بود اما بدتر از همه درك معنا اريبس

موجب  نكيگلوله است كه ا كي يك حتيچند ساعت و بدون شل يت طاش انتقال قدر جهيكوتاه زودگذ كه نت يكوتا كيبود 

 .شده بود يبازرگان محترم هند كي انهيشهر و قتل وحش يعاد يغارت و بلوا و فلج شدن زندگ

اش آگاه  يريناپذ ريو قدرت تسخ يتدارك مارس زانياز م رويه يبود ول دهينشن يخبر قابل اعتماد چيچند روز گذشته ه يط

گفتند به نظر آمد كه  يسلطان م انيگسترده از برغش و ترس حام تياز حما يعاتيشا يمستخدمان كنسولگر يبود ووقت

 .اش را بشنود  يريكه خبر كناره گ ديكش يتواند برنده باشد و هر ساعت انتظار م ينم ديمج

سخت در گرفته  يشده و نبرد تيانگلستان تقو ييايدر يرويدسته كوچك از افسران ن كيبا  ديمج يارتش ناراض نكهيا خبر

 ريرا وادار به ترك آنجا كرده است كامال غ ارانشيو  عهديشكسته وول يمارس يوارهايبه پادگان آمده و د يو تلفات سخت

تواند آنجا  يتوانست بفهمد كه چگونه عمو نات م ينترسانده بود او نم رااو  يسيگزارشات كمتر از كر نيمنتظره بود و ا

 يدر مورد اقدامات سرهنگ ادواردز كه قصد داشت فرمان تيرضا انيب يكند جدا انيب يبد شانس كيبه گونه  و آن را نديبنش

 .بدهد يفرار يريبه منظور دستگ

 رايبود كه اخ نيآن ا ينسبت به خبر نشان داد و علت واقع يعكس العمل كمتر احساسات يسيبا كر سهيدر مقا رويه ديشا

كرد و به محض  يم يهمدرد شيدختر عمو يشانيبا پر قايكرد اما عم يم يكمتر يهمدرد نسبت به شاهزاده جوان احساس

 يبرا رويقفل بود و به التماس ه يسيدهد اما در اتاق كر يرا دلدار وتوانست معذرت خواست و به طبقه باال رفت تا ا نكهيا
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 .داده نشد يدر را باز كند جواب نكهيا

راه  مهيدر حال حاضر در ن شيبوده و دختر عمو ياتاق خال نكهيرفت نا آگاه از ا نييپا دست از تالش برداشت و دوباره رويه

 .باشد يلنگرگاه م

 ستميب فصل

داغ معموال  اريباد بس دنيونوز دينور خورش ديها به علت تابش شد ابانيبود و خ يرنگ ييو سبز و طال يغروب صورت آسمان

خنك گردش كرده و با هم صحبت كنند اما امروز  يآمدند تا در هوا يم نرويب شانيشدن شب مردم از خانه ها كيبا نزد

در  يكم بود مردان هم ظاهرا همه عجله داشتند بقدر اريزدند بس يقدم م ها ابانيدر خ يكه با تنبل يتعداد زنان و كودكان

پوشاند و  يرا م شيموسل ناب دارش لباس يكه كالهخاكستر يپوست دينظر كنجكاوانه به زن سف كيشتاب بودند كه تنها 

 .شدند يكرد انداخته و رد م ياز صورتش را پنهان م يبخش

 يها ابانيخ انيآمدن بدون همراه از م ادهيفكر پ يحت گريبود و در مواقع د امدهين رونيب ادهيقبال هرگز تنها و پ يسيكر

 يرا تحمل كند او را م ينژاد مختلف شرق نيدو ج كيپوست از  رهيو شلوغ كه از عابران تنه بخورد و نگاه مردان ت فيكث

بود در  موريو صحبت با دان الر ليبه دافود دنيرس يكرد او تنها در فكر چگونگ يفكر نم ليمسا نياكنون به ا يتررساند ول

در سر پلكان اسكله حاضر بود و منتظر بود او خانم  ليباركش دافو ياست چون كه كرج يعمل ثابت شد كه كار ساده ا

 .برساند يشد كه او را به كشت ياضاو خورد بدون اشكال ر دنيكه از د يا كهيرقم  يشناخت عل يم افهيق يرا از رو دايسيكر

از ترس  يسيجواب داد كه كر يزد با چنان لحن تند نشيسكان دار به در كاب يدان بود كه مشكل بود چون وقت دنيد نيا

 .شد نيخود را با عجله كنار زد و وارد كابمردد  ينشود راهنما دنشيمبادا حاضر به د نكهيا

آن  يسيپنهان كردن تعجب خود نكرد و كر يبرا يتالش چيه يخورد ول كهي يسيكر دنيسكان دار از د يهم به اندازه  دان

به  يسيرا كه كر يزيو چ دهيرا نپوش راهنشيانداخته چون پ ريگ ينامناسب تيگذاشت كه دان در موقع نيرا به حساب ا

توجه  ياتيجزئ نيبود كه به چن ياز آن عبان شيب يسيكر يول ديكش شيشانه ها يحوله حمام گذاشت با عجله رو كيحساب 

 يرسم ريخالف قاعده بود كه لباس غ يكاف يساعت نامناسب روز به اندازه  نيكند و در حال حاضر بدون همراه خودش در ا

 .جلوه دهد  يتياهم يرا موضوع ب موريستوان ال
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 يم: گفت يسيرا پشت سرش بست كر نيكه ملتفت حالت مبهوت افسر فرمانده اش بود با عجله برگشت و در كاب سكاندار

 .دميد يتو را م ديآشفته شدم كه با يافتاده بقدر يكه چه اتفاق دميآمدم اما وقت شن يم ستيبا يدانم كه نم

 حالت خوب است؟: گفت يبتند يسيبود كه كر در چهره اش يشده بود حالت رهيهمچنان به ائ درسكوت اخم آلود خ دان

خوب  يزده باشد حرف يحرف فوق العاده ا يقابل باور ريبه طور غ نكهيصورت دان شد مثل ا يناگهان رييمتوجه تغ يسيكر

 .تر از آن كه بشود باور كرد

 .ينگران آن باش يكه بخواه ستين يحالم خوب است مسئله ا ستين يزيچ: لرزان گفت دان

 .من هست يبرا يمهم نباشد ول تيتو برا دي؟ شا يبزن يحرف نيچن يتوان يچطور م: داد زد يا آشفتگب يسيكر

 .يده يم تيدانستم كه اصال اهم ينم يكن يحس م نطوريدانستم كه ا يهست؟ پس ارزشش را داشت نم: ديبا عالقه پرس دان

كه در موردش چه  يدانست يخوب م يليو خ ميدموضوع با هم دعوا كر نيبر سر هم يدانست يم شهيتو هم ؟يدانست ينم

آن را انجام  دينبا يانجام ده يتوان يرا نم يكار نيچن ميآمده ام بگو نجايبه ا ليدل نينكرده ام به هم رييدارم من تغ ياحساس

 !يده

 يينجايچه ا يكرده ام برا ياشتباه ايگو: ديداد محتاطانه پرس بيغر يخود را به سكوت يدر چشمان دان جا يشاد پرتو

 ؟يسيكر

 يتواند به تو دستور يسرهنگ ادواردز واقعا نم يكه التماس كنم آن را انجانم نده ياالن گفتم كه از تو بخواهم نكن نيهم

در محل  ييو بگو يلنگرگاه را ترك كن يتوان يم شهيمثل آنكه تو هم يزيچ اي ستين ييايدر يروياو جزو ن نكهيا يعنيبدهد 

....... از آنها در راه يكي يا دهيكه شن ييبگو يتوان يم يتاجران برده را شكلر كن ديباتو  ؟يتوان ياست نم ازيبه تو ن يگريد

 يهر جا اي جيخل ايماداگاسكار . اوه 

زنگنار كشور تو  ستيتو ن ي فهيكار وظ نيا يتو هم هست مگر نه ول ي فهيووظ يتوست كه مانع شو ي فهيوظ نكهيو ا است

 !يكه دخالت كن يندار يحق چيهم به تو ندارد تو ه ياطارتب چيو ه ستين

فكر كرد كه  يسيو كر ديرس يبه نظر م ريپ اريكند دان بس يبه او نگاه م يو تو حال بيمتوجه شد كه دان به طرز عج يسيكر

 .ندهيسال آ ستيب ديشا ايشكل در خواهد آمد  نيبه ا ندهيدر ده سال آ
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شود نشست و با دست راستش حوله را محكم تر  يسيكر يمنتظر اجازه  نكهيو بدون ا نمياگر بنش يبخش يمرا م: گفت دان

انجام دهم  يخواه ياست كه م يچه كار ييروشن تر بگو يمنظورت را كم يكم ديكنم با يفكر م: و گفت ديچيبه دور خود پ

 ندهم؟ اي

به دان كرد قبال هرگز  يبا شك نگاه را دستپاچه كرد يسيدان وجود داشت كه كر يدر صدا يگانگيو ب بيحالت عج كي

 يحت اي ستيدوست ن كي گريشوك و تعجب درك كرد كه دان د يصحبت كند و با كم ييبا چنان صدا يبود كه كس دهينشن

كه با چشمان بدون احساس به او  يا بهيدانست غر ينم چيه دششده بود كه در مور ليتبد يا بهيآشنا او ناگهان به غر كي

. كامل داشت  نانياز عشقش به خود اطم يكه زمان يكرده بود نباشد مرد اليكه خ يآن فرد گرياگر او د يلكند و ينگاه م

بر آورده  راوجود داشت كه آن  يليدل چيه ايكرد آ يكند؟ و اگر در خواست م يتوانست از او در خواست لطف يچگونه م

 د؟ينما

شده است نقاب صورتش  نيشنگ شيبرا يقابل تحمل ريطور غ كوچك و شلوغ به نيدرون كاب ياحساس كرد كه هوا يسيكر

 يمانع تنفسش م ييچانه اش گره خورده بود چنان چنگ زد كه گو ريعقب زده و به روبان كالهش كه ز يعصب يرا با ژست

 .برد يروز را با خود م ييشد و رنگ طال يتر م كيبه افق نزد ديباشد خورش

 .شد يم دهينمود به وضوح شن يلنگر را لمس م ريزنج يامواج كه به نرم يصدا. شد كمرنگ  يپر از نور آب نيكاب ناگهان

 خب؟: ديپرس دان

 شروع كرد نانيبا عدم اطم يسيكر

 .كالهش را تا زد يبعد دوباره مكث كرد لبانش را گاز گرفت و با دقت روبا نها... به ما گفت.... باب گفت ك

 بله؟ ديقصد هم نداشت كه باد پرسكه اصال كمك كننده نبود و  ييبا صدا دان

 .سرهنگ ادواردز به او گفته كه افراد سلطان حاضر نشده اند به افراد شاهزاده حمله كنند: سرخ شد و گفت يسيكر

 !است؟ انيمنظورت شورش: كرد  حيتصح يبا خشك دان

شاهزاده  انيمنظورم حام ستيزد به او انداخت و جسورانه گفت نه منظورم آن ن يبرق م تيكه از عصبان ينگاه يسيكر

رانده و  رونيب يو آنها را از مارس دياز مردانت آتش گشود ينكردند تو و گروه يآنها كار يبرغش است او گفت وقت
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 ؟يكار را كرده ا نيا ديرا كشته ا ياريبس

 ؟يبپرس يخواست يرام نيهم ميكرد بله

 ياش خواه يريدستگ يتو فردا برا نكهيبه منزلش برگشته اس و ااو سرهنگ ادواردز به پاپا گفته كه شاهزاده ....... من  نه

 ؟يكرده ا يگشود همان طور كه در مارس يرفت او گفت كه تو درست در مقابل منزلش سنگر گرفته و بر او آتش خواه

 ير العمل هادستو نيبه ا ينگفت بخش چيدان انكار كند مكث نمود اما او ه ديكه شا دوارانهيام يدوباره به گونه ا يسيكر

گفتن  يبرا يكه حرف ليبه دل شتريب يول ديشن يبار بود كه آن را م نياول نيبود و ا دهيهنوز بدستش نرس ايتانيكنسول بر

 .نداشت

حال  نيكه قلبش پاره شد ودر ع يرا بلند كرد و به دان التماس نمود به نحو شيبچه گانه دست ها يناگهان به روش يسيكر

تووانست به  يكه او نم ييزهايممكن بكند چ ريغ يو از او در خواست ها ديايحق نداشت به آنجا ب يسيبود چون كر يعصبان

 يكرده بود با خوشحال يگرياز او متنفر خواهد كرد اگر هر درخواست د نبخ خاطر نگرفتنشا يسيكه كر ييزهياو بدهد چ

 ......را نينداشت اما نه ا يتياهم يسيكر ينمود اگر اصال برا يجانش را فدا م يكرد حت يآن را بر آورده م

ندارند و  يكه با تو جنگ ييچون آدم ها يكار را بكن نيا يتوان يكنم نم يكنم خواهش م يدان خواهش م: گفت يم يسيكر

را  يگريحاكم آنها باشد و آنها كس د ديبا گريمرد د كي يكن يم اليفقط چون كه تو خ يبه توندارد بكش يامورشان هم ربط

ندارد كه دخالت  يكشور آنهاست نه تو و لزوم نجايحل كنند ا گرين همديرا ب لشانيدهند بگذار خودشان مسا يم حيترج

 .يكن

 .اطاعت كنم نياز فرام ديتند و كوتاه گفت من با يبا لحن دان

 كنم ياطاعت م نيكنم از فرام يدخالت نم. يتو حق دخالت ندار اما

 باشد چه؟ رمنصفلنهياگر دستور نادرست و غ يول

منصفانه بودن  ريتواند در مورد غ يم يسيفكر كرد كه چطور كر يدياز خشم و نا ام يگريد يمنصفانه؟ دان با حمله  ريغ

 ؟يو دوست داشتن نيريمستأصل با قلب شكسته جوان ش دهيرنگ پر نطوريصحبت كند آن هم ا

 ريسخت است كه در برابرش مقاومت كند غ شيابداند كه او چقدر دوستش دارد و چقدر بر ديداند با يم يهم وقت آن
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به  دنيرس يبرا يمنيآماده اند كه از عشق مردان به عنوان اهر يدانند وقت يچه م يانصاف يمنصفانه زن ها از انصاف و و ب

 .نديسوء استفاده نما الشانيام

در  يتو دار يسيكر يزن يف محر يدر چه مورد يدان يكند ؟ تو؟ اصال نم يقضاوت م يو چه كس: . با خشونت گفت دان

 اي يخواهم در مورد درست ينه با مغزت نم يكن يبا قلبت فكر م يكن يرفتار م ياحساس يبه روش يفهم يكه نم يزيمورد چ

 .يبود كه مرا آزرد نياش ا جهيو تنها نت د؟يآ يم ادتيكرده بودم  يمسئله بحث كنم قبال سع نيا ينادرست

با خواهران شاهزاده دوست شوم چون تو و  يخواست يتو نم يكرد يمتعصبانه رفتار م يتچون داش: با حرارت گفت يسيكر

را  ليهم كه شده مسا كباري يبه تفع او بشنوم و برا ييكه من حرف ها يديترس يو م ديآ يسرهنگ ادواردز از او خوشتان نم

 .نميچشم او بب چهياز در

و فقط  يشو يقابل نجات ريخطرناك و غ يرابطه ا ريكه در گ دميرست ينه م: و بدون احساس گفت كنواختي ييبا صدا دان

 .نشده باشد نيباشم كه چن دواريتوانم ام يم

كنم و معتقد هستم كه او از برادر وحشتناكش كه همه  يم ياست كه با شاهزاده همدرد نياگر منظورت هم! شده است خب

 يخودش م يكند و تمام پول ها رافقط برا يمردمش نم يابر يكار چياست و ه يو پست و خودخواه فيدانند آدم ضع يم

 ........خواهد بهتر است و

خوب  اصاليگرفته باش اديحرف ها را از خواهرانش  نيكنم ا يفكر م: مكث كرد و دان خسته گفت دمينفس كش يبرا او

نداشت چون اگر  يا دهيفا توانستم ياگر هم م يتوانم كمكت كنم حت ينم يبهتر است كه به خانه بر گرد يسيكر ستين

 .خواهد كرد جرارا ا نيفرام يگريامشب هم خارج شوم كس د ليبا دافو يحت

 رياست كه سا دهيبابا از سرهنگ ادواردز شن دميد يتو را م ديبود كه با نيهم يآمده ام برا نجايا نيهم يكنند برا ينم نه

جهت است كه سلطان  نيشوند به هم كيبه ساحل نزد ليدافو يتوانند به اندازه  يسلطان نم يها يها شما و خود كشت يكشت

 يكن ينم ؟يتوانيشود دان نم يدرست م زيهمه چ ينباش نجايشود پس اگر ا تفادهتو اس ياز سرهنگ ادواردز خواسته از كشت

 .يبرا ي؟ برا

 !خاطر من؟ يم نمود براشد حرفش را تما يم دهيشن يكه بسخت يو ملتمسش زد و او با زمزمه ا بايداغ به صورت ز خون
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نزد تنها نگاهش كرد و سكوت  يحرف يخورده است ول يضربه ا ييجمع كرد كه گو يمتوجه شد كه دن خود را به گونه ا او

 يكه رو ييطال يبيتاك ساعت ج كيت يكنند صدا ينواختن قبال آن را كوك م يكه برا يولنيو ميدرست مثل س افتيادامه 

 .را پر كرده بود ضاامواج ف يداشت و زمزمه آنها قرار  نيب ريتحر زيم

 گريعالمت رد شدن خواسته اش بود كه به كالم آمد اكنون بار د نيسكوت سنگ نيبدهد اما هم ينداشت به او جواب اليخ دان

 يفرد يبودند كه داغ بودند بلكه تمام كل بدنش از شرم سرخ شده بود و در حال سوختن بود او امر يسيكر يتنها گونه ها

 .درا داخل خواسته اش كرده بود كه رد شده بو

كرده اگر  يم اليطور هم خ نيكرده است و هم يم اليفقط خ يسيوقت نبوده و كر چيدان عاشقش نبود احتماال هم ه پس

انجام دهد فقط چون  شيخواهد برا يكه م يانگشتانش بچرخاند ووادارش كند كه هر كار يكند به خاطر آن دان را رو يسع

 .كرد يكه در خواست م سيهول داياو بود كه كرس نيا

 

و تحت  ديدرخش يكه در چشمانش م ييبه هم فشرد با اشك ها ديلرز يم ريو تحق نيدستانش را كه از شدت توه يسيكر

دانستم كه  يم ديكنم با يفكر م: سخت و شكننده گفت  ييمبارزه كرد و با صدا ختير يم رونيب ستيبا ينم يطيشرا چيه

 برند مگر نه؟ يلذت م يها از گردن كلفت ييايتانيكنم بر ياز تو خواهش دينبا

مقابله با مخالفانشان  يمسلح برا يها يو فرستادن كشت نيريسا يكشورها يو اداره  گرانيطور از دخالت در امور د نيهم و

فكر  يلحظه ا يبرا يحت يشودبه تو نزده بودند آتش گ يصدمه ا چيدفاع كه ه يچند صد انسان ب يكه بر رو شيچند روز پ

توجه  نكهيداد بدون ا يكار را فردا انجام خواه نيهم قايدق يرا كشت آنهاو  يتو فقط دستورات اطاعت كرد ؟يكرد ينكرد

 شود؟ يشود م يكه مانع تو نم نهايپسر دوازده ساله اما ا كيآنجا هستند و  نيكند مسخدم يم يدر آن خانه زنهم زندگ يكن

 .كه در كنار او و نسبت به وفادار باشند يكشت همراه شاهزاده و تمام كسان يخواه يدون مالحظه اآنها را ب تو

 .نمتيهرگز نب گريكه د دوارميام يندار يجالد فرق كيچون به تو دستور داده شده است تو اصال با  فقط

 .انه برساندتف رستم كه به خ يرا م يكس: خسته گفت ييو دان باصدا ديصورتش كش ينقاب را رو او

 .ندارم كه مرا به خانه برساند متشكرم يبه كس ياجياحت
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 !؟يشنا كن يبخواه نكهيمگر ا يدار اجيكه احت قيقا كيبه  يول: كرد و گفت يتلخ يخنده  دان

چپ  يبار چشمش به بازئ نياول يبرا يسيرفت و كر يحركت حوله به كنار نياز جا بر خاست و با ا يبا تالش محسوس دان

چطور ! يا دهيصدمه د: نفس گفت يبود كه قلبش متوقف شده باشد ب نيلحظه مثل ا كي يكه وبال گردنش بود افتاد برا دان

 !؟....در جنگ يشد يشد كجا زخم

و چون ظاهرا دشمنان آنها دشمن تو هم هستند  ينگرانشان هست نقدريكه ا يا چارهيدفاع ب يتوسط همان موجودات ب بله

از شصت نفر از مهاجمان را به  شتريدادند كه ب يبينشدم چون آنها ترت يتنها من زخم يباشد كه بدان يتسل ديبا تيپس برا

فرستاد و به او  لسونيو يرا باز كرد و به دنبال آقا نشيگذشت و در كاب يسيرمجروح كنند دان از كنار ك ايقتل برسانند و 

 .برسد به منزل پدرش سيكه خانم هول ديدستور داد كه مراقبت نما

سرهنگ اواردز بود اتاق ستوان  يكه حامل نامه  يگذشت ملوان ايتانيبر يكنسولگر يبرد از كنار كرج يرا م يسيكه كر يقيقا

دست  يبازو انيو در م زيم يافسر فرمانده اش نشسته بود و سرش را رو كهيدر حال افتيشفق  قيعم يكيرا در تار موريالر

 .شده اش پنهان كرد دهيراست خم

مسجد  يمؤذن از مناره ها يشد صدا يآرام پر رنگ م يايسر سبز و در ي رهيجز يكمرنگ صبح رو ييروشنا كهيحال رد

و با  ستادنديرا ترك كرده و رو به مكه ا شانيخواند مسلمانان رختخواب ها يرا به نماز فرا م نيبرخاست كه مؤمن

 .اهللا يقربتا ال..... تو تيرضا يآورم برا يم ينماز بجا.. زمزمه كردند كه  يفرمانبردار

دانستند كه آن  يخواب دوباره به رختخواب برنگشت چون م يپس از خواندن نماز ش برا يبرخاست ول نيريهم با سا شعله

بود او از پنجره اش شاهد رفتار  ختهياز دو شب گذشته گر يهمان طور كه در بخش اعظم. زديگر يروز خواب از چشمانش م

 يج يدر آن شب م يرا نمود كه برغش كرده بود ووقت يريبود و از آن همان تعب ديمج ي ندهينما زيبرانگ ييو رسوا رانهيحق

كرد او هم به اندازه برغش مطمئن بود  يم فيمالقات سعود را تعر اتيخم شده بود و جزئ يكيپنجره اش در تار ياز شبكه 

بلكه رفتار  ستيدست برنده را دارد ن يبود كه آن رفتار مردبزدالنه را رد كند چون واضح  يشنهاديكه حق داشته چنان پ

 .به دست آورد ستيآن ن ليزور قادر به تحص قيآنچه را از طر متياست با مال دواريترسد و ام ياست كه م يكس

نشد و حاضر  ديبرغش نقشه كش يكد و برا يبود و فكر م داريب يكيشد و در تار يشعله دوباره قو ي هيروح دهيعق نيا با
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و از او متنفر بود را بر  دهياش جنگ هيكه عل يبرادر يروزيقبول بود كه پ ابليق ريغ شيهنوز برا رديشكست را بپذ يدورنما

 .وجود داشت ديام يبرا ييجا يهم پس از شكست مارس زهنو يكه دوستش داشت باور كند حت يبرادر

 رييتغ نيمخمصه وجود داشته باشد ا نيخروج از ا يبرا يراه ديرا ثابت كرده بود با نيسعود ا ي جهينت يب تيمامور

 .كند يمبدل م يروزيسرنوشت است كه شكست را به پ

 دهيدو ساعت خواب يناراحت فرو رفت حاال در سحر گاه كه بسخت يتا بالخره به خواب ديو غلت ديچيتمام شب را بهخود پ شعله

 يكند و هوا هيپنجره تك يسمت پنجره لنگرگاه رفت تا به آستانه شده بود نمازش راخواند و به  دارياش ب مهيبود توسط ند

كه تمام شب فكر او را بخود مشغول  يا دهيچيمشكالت درهم پ يبرا يخود راه حل باصبح  دكهيتازه را تنفس كند و آرزونما

 .اورديكرده ب

 ريانعكاس تصو يبر رو يه به آرامبود ك يمختلف يها ينمود و لنگرگاه پر از انواع كشت يرنگ م يريدر سحرگاه ش ايدر

 يكردند بسخت يلنگرگاه محافظت م يكه از ورود يكيتار ي رهيها به جز يخوردند در پشت كشت يخودشان در آب تكان م

تماشا  يدو لحظه با تنبل يكي يشد شعله آن را برا يم كيو نزد ديامخر يامواج م يكوچك رو يبادبان قيقا كيشد  يم دهيد

 يشد شعله تنها م يبود پس دشمن آنها محسوب م ديدوست مج راگويصاحب و نيا شناختنش اخم نمود اكرد وناگهان ب

مقابله دشمن  يراب يكاف يبازگشت انتخاب نكرده باشد چون به اندازه  يلحظه را برا نيتوانست آرزو كند كه فراست عمال ا

شعله را در بر گرف و فورا نگاهش را از  يخرافات يشفكر لرز نيبا ا. بود يعالمت شوم گريد يكيرو داشتند وورود  شيپ

ساحل درست  كيتعجب كرد كه چراقبال متوجه آن نشده است چون نزد.ديرا د ليبرگرفت و دافود يگريبه سمت د راگويو

ودند ب دهيرا كش شيكه كركرها ييدار و پنجره ها لهيرا به سمت در م شيبود و توپ ها تهدر مقابل منزل برادرش لنگر انداخ

 قتماشايشدن مردان را از قا ادهيبهت زده پ يپر از مردان مسلح پاروزنان از آن جدا شد شعله با حالت يقينشانه رفته بود قا

نگهبان بلوچ سلطان كنار رفت كه او داخل شود  تبه سمت دروازه رف يياز آنها جدا شد و به تنها ييايافسر در كيكرد 

 ديافتاده است مج يزمان بود كه متوجه شد چه اتفاق نيتنها درا ديخواند شن يدن فرا مش ميبرغش را به تسل ديكه س شيصدا

 .رفته بود نيدر واقع از ب زيو همه چ ندينما ريها خواسته بود كه برادرش را دستگ ييايتانياز بر

كند  يم هيلزرد و گر يم دهد و دستانش يوار تكان م وانهيكه بدنش را د افتي يكه وارد اتاق شد خواهرش را در حالت سلمه
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 هياز شدت بغض گرفته بود شعله گر شيقابل شناختن بود و صدا ياز غصه درهم رفته بود كه بسخت يبقدر شيبايصورت ز

 د؟يĤيچه بر سر ما م ميشد حاال چه كن مامت!  ميتمام شد ما شكست ورد زيهمه چ: كنان گفت

ها  ديام انيو پا ديرا د شانينقشه ها انيسلمه با نگاه از پنجره پا.د وكنان بدنش را به جلو و عقب تكان دا هيدوباره گر او

بزرگوارانه است و  ديمج طيبود كه حق داشت گفت كه شرا يحق داشت او تنها كس يج يسلمه زمزمه كرد م شانياهايرو

 يگلوله ها محو م كيشل يصدا انيدر م شيو حاال صدا ميبود وانهياحمق و د ام يعاقالنه تر است كه برغش قبول كند همه 

شد تنفگ داران كركره ها را  ليپر از سر و صدا تبد يمارستانيبه نظر نقدر آرام بود به ت شيپ يكه تا لحظه ا يشد صبح

زنان  غيمردان و ج اديفر يگلوله ها چندان بلند تر از صدا ريصف يشكستن آنها و صدا يهدف قرار داده بودند و صدا

 .نبود دهيترس

رفت  رونيگرفن و از اتاق ب شيگوش ها يرا بر رو شيتر شد و دست ها ديشعله هم شد يعصب يها يآتش گر شيافزا با

 يزنان در گوشه ا غيج يزنان يكرد يشد آن ها را خاموش كرد به هر طرف كه نگاه م يبود كه نم ياما تمام خانه پر از اصوات

 يب كيزنان و شل غيج يصدا انيكنند در م يها مخف زيو آوپرده ها  تكردند كه خود راپش يم يچمپاته زده بودند و سع

 يو دانست كه برا ديدرخشان را شن يها يتب دار و جاه طلب ياهايتمام رو انيزنگ پا يرحمانه گلوله ها باالخره او صدا

تفاده نكرده بودند بودند اس هآنها هنوز توپ ها را رو به خانه نشانه رفت. وجود ندارد يديها ام يسيبه انگل ميبرغش جز تسل

 يشده در پشت آنها را به تكه ها يكردند ومردان مخف يشد باالخره از آن هم استفاده م ينم مياگر همچنان برغش تسل يول

كه تنها  فهمانديبه برغش م ديآن را متوقف كند او با ديو او با افتدياتفاق ب دينبا نجايا ينمودند ول يم ليگوشت خون آلود تبد

 .شدن است ميتسل انسشش

تا بالخره به او جواب دادند و صورت از  ديكش غيآنقدر ج كيبار يفاصله  انيخم شد و از م ديدو يكنار يسمت پنجره  به

 .گفت ظاهر شد يم يا انهيكلمات وحش كهيشكل افتاده و در هم برادرش در حال

 زيعز يج ينشود م ميكند اما تسل ينو قربا رنديدهد تمام افراد منزلش بم يم حيشد مرگ را ترج ينم مياو تسل نه

كه  يانتيتوانند انجام دهند ان هم بعد خ ياست كه م يكار نحداقليا رنديبم ديآنهاهم با. را  انشيمستخدمان برده ها و حام

 يب يكه آن اسلحه ها يپوست نقشه كش ديذره اش را او آن مرد سف كي ياو نبود نه حت ريكدام تقص چيه انتيبه او شد بله خ
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استفاده  ديجد يمردان الحارث بودكه بلد نبودند از آن اسلحه ها يابله ليارزش را به او فروخته بود كلك خورده بو به دل

بعد تازه او را به خاطر حماقت خودشان  اورديب يگريمهمات د ايدهد  حيتئض شانيو برا ديايكردند كه او ب يم اليكنند خ

 يدارد آنها مطمئنا صدا ياورانير همه بدانند كه او هنوز در شهر ها و روستاها حرامزاده بگذا يمونهايسرزنش كنند آن م

 ندرا بركنار كن ديكرده مج يرا قصاب يشتابند كه ملوانان خارج يسو و آن سو م نياند و با عجله به ا دهيگلوله ها را شن كيشل

 .ديشعله خواهد د

 انيشكافت و در م يكه فضا را م ييآتش و گلوله ها يغوغا انياز م وار وانهيبرادرش كه به طور د اتيگوش دادن به چرند با

ها شعله وحشت زده متقاعد شد كه برادرش  نهيشكستن گلدان ها آ يصدا دنينشست و شن يفرو م لياسباب ها و وسا

كه به  ييكرد و دوباره با صدا ستنيشده است شروع به گر وانهياز دست داده است و د تيبرغش تسلط خود را بر واقع

 .تناوب در اثر اشك و لرزش از ترس گرفته بود شروع به التماس و البه نمود

تواند  يخانه محاصره شده م نكهينحس مرگ و ا يبو ديشا ايكرد و  ياو بود كه باالخره برغش را راض يالتماس ها  ديشا

حالت برغش و چهره اش شد آن  رييخواست باشد او متوجه تغ يآن هر چه م ليدل يآتش گرفته و بسوزد بود ول يبسادگ

 برغش را ترك نمود يبه آرام يوانگيد

 .و جاي خود را به بي حسي و سستي يك مرده داد و شعله دانست كه موفق شده است  نمود

اما نه به مجيد ، من هرگز به مجيد ... به آن ها بگو ديگر شليك نكنند ، من تسليم مي شوم  ": ، با سنگيني ، گفت  برغش

 ". م نخواهم شد ، فقط به كنسول بريتانيا تسليم مي شوم و يا هيچ كس تسلي

منتظر كلمات بيشتري نشد ، با عجله پنجره را ترك كرد و در اتاق و راهرو ها دويد و به سبكي از صندوق ها و بسته  شعله

ي مكس كرد ، تا چادري از برده اي هاي پراكنده لباس رد شد و زنان زانو زده را به كناري زد و تنها روي آخرين پله لحظه ا

را كه از ترس دوال شده بود به كناري زد و از ميان خيابان ها به سمت كنسولگري  دربانبعد از حياط گذشت و . در دعا بقاپد

 .بريتانيا به دويدن پرداخت

 

و تمام قوانين حيا و مي دانست كاري كه در حال انجام آن است مخالف تمام اصول و آداب و رسوم و سنن عرب است  او
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حجب زنانه را نقص مي كند ، اما شعله هم مانند برغش ، تحقير التماس كردن براي كمك به ميانجي گري خارجيان را به 

صداهاي االمان ، االمان ، كه بلند تر از صداي تفنگ ها بود ، شنيده  شفروتني در برابر مجيد ، ترجيح مي داد، در پشت سر

ن فرياد ها از خانه برغش برمي خيزند ؛ آن ها به ملوانان التماس مي كردند كه شليك را متوقف نمايند مي شد و دانست كه آ

شده و باالخره متوفق شد  يف، براي لحظه اي نفس زنان در خيابان مكث نمود كه گوش كند ؛ شنيد كه صداها كم كم ضع

 .صبح به طور ناگهاني و به طرز غريبي ساكت شده بود 

ولي اكنون آرام تر ، چون به . دوباره شروع به دويدن كرد  "... همه چيز تمام شد ، ما شكست خورديم ": كرد فكر  شعله

خاطر اشك هايش هيچ كجا را نمي ديد و وقتي به درون كونسولگري بريتانيا راهنمايي شد ، چنان به شدت مي گريست ، كه 

 .نمايد او چه مي گويد تا كشف يدبراي آن مرد خجول ، پنج دقيقه تمام طول كش

جرج ادواردز ، الغر و باريك در نور شديد خورشيد ، به چابكي خود را به در كنده كاري ، ولي سوراخ شده از گلوله  سرهنگ

وقتي باالخره در با صداي غژ غژ بلندي باز شد ، برغش گريان بيرون . منزل وليعهد رسانيد و قاطعانه با عصايش به در كوفت 

 . ادرش را به كنسول تحويل دآمد و شمشي

و گروهي از مردان دافوديل ، شورشي شكست خورده را تا عصر همراهي كردند و او را تحت نظر سلطان گذاشته ، به  دان

تنها وقتي دافوديل به سمت لنگرگاه حركت مي كرد ، بود كه دان ويراگو را ديد و متوجه بازگشت . كشتي خود بازگشتند 

 .اهميتي قائل شود  برايش، اما خسته تر از آن بود كه كاپيتان فراست شد 

به كشتي كوچكي كه در ميان دو كشتي ديگر ، لنگر انداخته بود ، نگاهي كردو با خود انديشيد ، اين بار صاحبش مشغول  او

ي او خودش در شرايط عاد. چه كار مبهمي در ساحل شمالي موساسا بوده است ، مطمئنا محموله اش بي ايراد خواهد بود 

، هيچ عالقه اي به ويراگو يا مبادالت غير قانوني يا از هر نوع ديگر كاپيتان  هبازرسي را بر عهده مي گرفت ، اما در آن لحظ

او حس مي كرد كه بيمار و عصباني است و ادامه زندگي را كاري دلتنگ . يا به طور كلي به هيچ موضوع ديگري . نداشت 

چون حاظر نشده بود آن را وبال گردن كند و آن روز صبح ، با . بازويش حسابي درد مي كرد . كننده و بي فايده مي ديد 

 .فشار در آستيني فرو كرده بود كه مناسب يك دست باندپيچي شده نبود

روئت جوان مي گفت . حيف شد از دستش داديم . مي بينم كه روزي برگشته است  ": جراح ، متفكرانه ، به او گفت  كمك
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دوجين اسب از جايي در آفريقا آورده و اين كه حدود يك ساعت پيش ، درست قبل از اين كه از قصر برگرديم ، تخليه نيم 

. معامالت روزي معصومانه است و بويش است كه نادرست مي باشد  اهرولي هميشه ظ. شده اند ظاهرا كه بي ايراد است 

 "خيال مي كنيد مشغول چه كاري بوده است ؟ 

هيچ نظري ندارم ، و به كابين خودش رفت تا قبل از اين كه يك بار ديگر به ساحل رفته و سرهنگ  ": تفاوت گفت  ، بي دان

 .ادواردز و فرمانده آدامز را تا قصر همراهي نمايد ، كمي استراحت كند 

ايش و اسكورت نيروهايش همان روز بعد از ظهر به شهر بازگشت ، و با روشي كامال احساسات برانگيز، با همراهي وزر مجيد

شهروندان متشكر ، . و نيروي دريايي بريتانيا ، كه شهر را بري نبرد ترك كرده و براي منفجر كردن مارسي مانده بودند 

آن ها پذيرايي كردند ، كه گويي ارتشي پيروز هستند و از نبردي پر افتخار  ازخوشحال از پايان گرفتن خصومت ، به نحوي 

آنها در ميان جمعيت شاد و باراني از گل و برنج ، كه از تمام ايوان ها و پنجره ها و پشت بام ها بر سرشان مي . باز مي گردند 

تماشا كرده و كاله هايشان را هنگام گذشتن سلطان  ااروپائيان هم بيرون آمده بودند كه شادماني مردم ر. ريخت ، رژه رفتند 

موسيو رنه دوبيل و خانواده و اعضاي كنسولگري اش هم قرار داشتند ، چون هر چند كه ، به احترام بلند نمايند ، در ميان آنها 

 احساسات دروني شان مخالف اين موضوع بود ؛ ولي موسيو دوبيل ، به 

 ستميب فصل

وال معم. داغ اريباد، بس دنيو نوز دينور خورش ديبه علت تابش شد ابانهايرنگ بود و خ ييو سبز و طال يغروب، صورت آسمان

اما  ند،يخنكتر، گردش كرده و باهم صحبت نما يآمدند تا در هوا يم رونيب شانيشدن شب، مردم از خانه ها كيبا نزد

 يمردان هم ظاهرا همه عجله داشتند بقدر. كم بود اريزدند بس يقدم م ابانهايدر خ يكه با تنبل يامروز تعداد زنان و كودكان

پوشاند  يرا م شينقاب دارش، لباس موسل يكه كاله خاكستر يپوست ديوانه به زن سفنظر كنجكا كيدر شتاب بودند كه تنها 

 .شدند يكرد، انداخته و رد م ياز صورتش را پنهان م يو بخش

 يابانهايآن خ انيرفتن، بدون همراه، از م ادهيفكر پ يحت گريدر آن مواقع د. بود امدهين رونيب ادهيقبال هرگز تنها و پ يسيكر

را تحمل كند، او را  ينژاد مختلف شرق نيدو ج كيپوست از  رهيمردان ت رهيغ، كه از عابران تنه بخورد و نگاه خو شلو فيكث

در . بود موريو صحبت با دان الر ليبه دافود دنياو تنها در فكر چگونه رس. كرد يفكر نم مسائل نياكنون به ا يترساند ول يم
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كه خانم  يدر سر پلكان اسكله منتظر بود و سكاندار كرج ليباركش دافود ياست، چون كرج يعمل ثابت شد كه كار ساده ا

 يشد كه او را به كشت يبدون اشكال راض خورد،او  دنيكه از د يا كهيرغم  يشناخت، عل يم افهيق يرا از رو دايسيكر

 .برساند

از ترس  يسيجواب داد، كه كر يتند يزد، با چنان لحن نشيسكاندار به در كاب يدان بود كه مشكل بود، چون وقت دنيد نيا

 .شد نيزد و وارد كاب يمردد خود را با عجله كنار ينشود، راهنما رفتنشيمبادا حاضر به پذ نكهيا

آن را  يسيپنهان كردن تعجب خود نكرد و كر يبرا يتالش چيه يخورد، ول كهي يسيكر دنيهم به اندازه سكاندار از د دان

به  يسيرا كه كر يزيبود و چ دهينپوش راهنيانداخته، چون پ ريگ ينامناسب تيرا در موقعاصل گذاشت كه دان  نيبه حساب ا

 ياتيجزئ نيبود كه به چن ياز آن عصبان شيب يسيكر يول ديكش شيها هشان يحوله حمام گذاشت، با عجله رو كيحساب 

 ريخالف قاعده بود كه لباس غ يافساعت از روز، به اندازه ك نيتوجه كند و در هر حال، حضور بدون همراه خودش در ا

 .جلوه دهد يتياهم يرا موضوع ب موريستوان الر يرسم

 يسيكر. را پشت سرش بست نيكه ملتفت حالت مبهوت افسر فرمانده اش شده بود، با عجله برگشت و در كاب سكاندار

 ».دميد يتو را م ديآشفته شدم كه با يرافتاده، بقد يكه چه اتفاق دميشن يآمدم، اما وقت يم ستيبا يكه نم دانميم« : گفتيم

 »حالت خوب است؟« :ديپرس يبتند يسيدر چهره اش بود كه كر يحالت. شد رهياخم آلود، خ يهمچنان به اون، در سكوت دان

خوبتر  يزده باشد، حرف يحرف فوق العاده ا يباور رقابليبه طور غ نكهيصورت دان شد، مثل ا يناگهان رييمتوجه تغ يسيكر

 .ن كه بشود باور كرداز آ

 ».ينگران آن باش يكه بخواه ستين يمسئله ا.ستين يزيچ« : لرزان، گفت دان،

 يم تياصال اهم دانستمينم ،يكن يحس م نطوريدانستم كه ا يهست؟ پس ارزشش را داشت، نم«: داد زد ،يبا آشفتگ ،يسيكر

 ».يده

كه در موردش چه  يدانست يخوب م يليو خ ميدعوا كرد موضوع با هم نيبر سر هم. يدانست يم شهيتو هم ؟يدانستينم -

 .يآن را انجام ده دينبا! يكن يكار نيچن يتوان ينم ميآمدم كه بگو نجايبه ا ليدل نينكرده ام، به هم رييمن تغ. دارم ياحساس

چه  يبرا. كرده ام ياشتباه ايگو« : محتاطانه گفت. داد بيغر يخود را به سكوت يدر چشمان دان، جا يشاد پرتو
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 »؟يسي،كريينجايا

 يسرهنگ ادواردز واقعا نم. يرد كن يتوانيم. يكه التماس كنم آن را انجام نده ،ياالن گفتم، كه از تو بخواهم نكن نيهم -

لنگرگاه را ترك  يتوانيم شهيتو هم. مثل آن يزيچ اي...  اي ستين ييايدر يروياو كه جزو ن يعنيدهد،  يتواند به تو دستور

كه  ييبگو يتوانيپس م ،يتاجران برده را شكار كن ديتو با ؟يتوان ينم. است ازين وبه ت يگريكه در محل د ييوو بگ يكن

 فهيو وظ. يتوست كه مانع آن شو فهيوظ نكهياستو ا يگريد يهر جا اي جيخل ايماداسكار ...اوه...از آنها در راه يكي يا دهيشن

 يندار يحق چيتو ه. هم به تو ندارد يربط چيو ه ستيزنگبار كشور تو ن. ستينتو  فهيكار، وظ نيا يول! تو هم هست، مگر نه

 .يكه دخالت كن

فكر كرد  يسيو كر ديرس يبه نظر م ريپ اريدان بس. كند يبه او نگاه م يو تو خال بيعج يمتوجه شد كه دان به طرز يسيكر

 /ندهيآ سال ستيهم ب ديشا ايشكل در خواهد آمد،  نيبه ا ندهيكه در ده سال آ

شود، نشست و با دست راستش حوله را محكم تر  يسيمنتظر اجازه كر نكهيوبدون ا» .نمياگر بنش يبخش يمرا م« : گفت دان

 ايانجام دهم؟  يخواهياست كه م يچه كار. ييروشن تر بگو يمنظورت را كم ديبا كنميفكر م« :و گفت  ديچيبه دور خود پ

 »انجام ندهم؟

قبال . به دان انداخت يرا دستپاچه كرد، با شك نگاه يسيدان وجود داشت كه كر يدر صدا يگانگيو ب بيحالت غر كي

 ست،يدوست ن كي گريشوك و تعجب درك كرد كه دان د يو با كم ديصحبت نما ييبا چنان صدا يبود كه كس دهيهرگز نشن

كه با چشمان بدون  يا بهينست؛ غردا ينم چيدر موردش ه هشده بود ك ليتبد يا بهياو ناگهان به غر.آشنا كي يحت اي

 نانياز عشقش به خود اطم يكه زمان يكرده بود، نباشد؛ مرد اليكه خ يآن فرد گرياگر او د يول. كرد ياحساس به او نگاه م

كه آن را  اشتوجود د يليدل چيه ايكرد، آ يكند؟ و اگر درخواست م يتوانست از او درخواست لطف يكامل داشت، چگونه م

 د؟ينمابراورده 

نقاب صورتش . شده است نيسنگ شيبرا يقابل تحمل ريكوچك و شلوغ به طور غ نيدرون كاب ياحساس كرد كه هوا يسيكر

 يمانع تنفسش م ييچانه اش گره خورده بود چنان چنگ زد كه گو ريعقب زده و به روبان كالهش، كه ز يعصب يرا با ژست

 يصدا.كمرنگ شد يپر از نور آب نيناگهان كاب.برد يبا خود م اروز ر ييشد و رنگ طال يم كتريبه افق نزد ديخورش.باشد
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 .شد يم دهينمود به وضوح شن يلنگر را لمس م ريزنج يامواج كه به نرم

 »خب؟«:ديپرس دان

 يلبانش را گاز گرفت و با دقت روبان ها.بعد دوباره مكث كرد »...به ما گفت...پاپا گفت «:شروع كرد نانيعدم اطم ،بايسيكر

 .كالهش را تا زد

 »بله؟«:دي، كه اصال كمك كننده نبود و قصد هم نداشت كه باشد،پرس ييبا صدا دان

 »...كه افراد سلطان حاضر نشده اند به افراد شاهزاده حمله كنند...سرهنگ ادواردز به او گفت كه«:سرخ شد و گفت يسيكر

 ».است انيمنظورت شورش«:كرد حي،تصحيبا خشك دان

شاهزاده  انيمنظورم حام!ستينه،منظورم آن ن«:چون برق بود،به او انداخت و جسورانه گفت تياز عصبان كه،ينگاه يسيكر

رانده و  رونيب يو آنها را از مارس دياز مردانت آتش گشود ينكردند تو و گروه يآنها كار ياو گفت وقت.برغش است

 »؟يكار را كرد نيا.ديرا كشت ياريبس

 ؟يبپرس يستخوا يرا م نيم،هميبله كرد-

 ياش خواه يريدستگ يتو فردا برا نكهيسرهنگ ادواردز به پاپا گفته كه شاهزاده به منزلش بازگشته است و ا...او...نه ،من -

 .يكرده ا يگشود،همانطور كه در مارس ياو گفت كه تو درست در مقابل منزلش لنگر انداخته و بر او آتش خواه.رفت

كه دستور العمل  ليدل نيبه ا ينگفت،بخش چياما او ه.دان انكار كند،مكث نمود ديشا رانه،كهدوايام يدوباره به گونه ا يسيكر

 يبرا يكه حرف ليدل نيبه ا شتريب يد،وليشن يبار بود كه آن را م نياول نيبود و ا دهيهنوز به دستش نرس ايتانيكنسول بر يها

 .گفتن نداشت

حال  نيكه قلبش پاره شد و در ع يرد و به دان التماس نمود،به نحورا بلند ك شيبچگانه دستها يناگهان به روش يسيكر

 يكه نم ييها زيممكن كند،چ ريغ يو از او درخواست كارها ديايب نجاينداشت به ا يحق چيه يسياش كرد،چون كر يعصبان

كرده بود با  يگرياگر هم درخواست د. از اون متنفر خواهد شد نشانبه خاطر نگرفت يسيكه كر ييزهايچ. تواند به بدهد

 ...را نياما نه ا! داشت يتياهم يسيكر ياگر اصال برا. نمود يم ميجانش را تقد يحت كرد،يآن را برآورده م يخوشحال

ندارند  يرا كه با تو جنگ ييآدمها يتوان ينم ،يكار را بكن نيا يتوانينم! كنميخواهش م...كنميدان، خواهش م« :گفتيم يسيكر
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 يگريحاكم آنها باشد و آنها كس د ديبا گريمرد د كي يكنيم اليفقط چون كه تو خ ،يندارد بكش يبطو امورشان هم به تو ر

ندارد كه دخالت  يكشور آنهاست نه تو، و لزوم نجايا. حل كنند گريكدي نيرا ب لشانيابگذار خودشان مس. دهند يم حيرا ترج

 ».يكن

 ».طاعت كنما نياز فرام ديمن با« :تند و كوتاه گفت يبا لحن دان،

 .ياما تو حق دخالت ندار -

 .كنمياطاعت م نياز فرام. كنميدخالت نم -

 منصفانه باشند؟ رياگر دستورات نادرست باشند چه؟ اگر غ يول -

بودن  رمنصفانهيتواند در مورد غ يم يسيفكر كرد كه چطور كر ،يدياز خشم و ناام يگريدان با حمله د »رمنصفانه؟يغ«

داند،  يم يآن هم وقت ؟يو دوست داشتن نيريمستاصل، با قلب شكسته، جوان، ش ده،يرنگ پر نطوريصحبت كند، آن هم ا

زنها از انصاف و ! رمنصفانهيغ...دياست كه در برابرش مقاومت نما تسخ شيبداند كه او چقدر دوستش دارد و چقدر برا ديبا

 .نديسوءاستفاده نما الشانيبه ام دنيرس يبرا ياهرم آماده اند كه از عشق مردان به عنوان يوقت دانند،يچه م يانصاف يب

در  يتو دار ؟يسيكر يزنيحرف م يدر چه مورد يدانيتو؟ اصال نم كند؟يآن را قضاوت م يو چه كس« :با خشونت گفت دان،

 اي يدر مورد درست خواهمينم. نه با مغزت يكنيبا قلبت فكر م. يكنيرفتار م ياحساسات يبه روش يفهميكه نم يزيمورد چ

 ».يبود كه مرا آزرد نياش ا جهيو تنها نت د؟يآ يم ادتي م،كرده بود يمسئله بحث كنم، قبال سع نيا ينادرست

با خواهران شاهزاده دوست شوم، چون تو و  يخواستيتو نم. يكرديمتعصبانه رفتار م يچون داشت« :باحرارت گفت ،يسيكر

را  ليبار هم كه شده، مسا كي يبه نفع او بشنوم و برا ييكه من حرفها يديترس يو م ديآ يسرهنگ ادواردز از او خوشتان نم

 ».نميچشم او بب چهياز در

 يو فقط م يشو ينجات رقابليخطرناك و غ يرابطه ا ريكه درگ دميترسينه، م« :و بدون احساس گفت كنواختي ييبا صدا دان،

 ».نشده باشد نيباشم كه چن دواريتوانم ام

و معتقد هستم كه او از برادر وحشتناكش، كه همه  كنميم ياست كه با شاهزاده همدرد نيمنظورت ااگر ...! خب شده است -

خودش  يكند و تمام پولها را فقط برا يمردمش نم يبرا يكار چياست و ه يو پست و خودخواه فيآدم ضع داننديم
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 »...بهتر است و  خواهديم

اصال خوب  ،يگرفته باش اديحرفها را از خواهرانش  نيا كنمير مفك« :كرد و دان، خسته گفت يمكث دنينفس كش يبرا او

نداشت، چون اگر  يا دهيتوانستم هم فا ياگر م يتوانم كمكت كنم و حت ينم. يبهتر است به خانه برگرد ،يسيكر ستين

 ».من اجرا خواهد كرد يرا بجا راتدستو يگريامشب هم خارج شوم، كس د ل،يبا دافود يحت

است كه  دهيپاپا از سرهنگ ادواردز شن. دميديتو را م ديبود كه با نيهم يآمدم؛ برا نجايبه ا نيهم يراب. كندينه، نم -

جهت اصت كه  نيشوند، به هم كيبه ساحل نزد ليتوانند به اندازه دافود يخود سلطان نم يها يشمل و كشت يها يركشتيسا

دان، . شود يدرست م زيهمه چ ينباش نجاياگر ا ينيب يس مپ. تو استفاده شود يسلطان از سرهنگ ادواردز خواسته از كشت

بود،  دنيقابل شن يكه بسخت يو ملتمسش رد و او با زمزمه ا بايخون داغ به صورت ز» ...يبرا...يبرا ؟يكنينم ؟يتوانينم

 »خاطر من؟ يبرا« :حرفش را تمام نمود

نزد، تنها نگاهش كرد و  يحرف يول. خورده باشد يضربه ا ييجمع كرد كه گو يمتوجه شد كه دان خود را به گونه ا او

 ييطال يبيتاك ساعت ج كيت يصدا. كنندينواختن ، قبال آن را كوك م يكه برا يولنيو ميدرست مثل س افت؛يسكوت ادامه 

 .فضا را پر كرده بود واج،آنها قرار داشت و زمزمه ام نيب ريتحر زيم يكه رو

تنها گونه  گرياكنون د. سكوت عالمت رد شدن خواسته اش بود كه به كالم آمد نيهم دهد، اما ينداشت به او جواب اليخ دان

 يرا داخل درخواست يفرد ياو امر. نبود كه داغ بودند، بلكه كل بدنش از شرم سرخ شده و در حال سوختن بود يسيكر يها

 نطوريو هم. كرده است يم اليخ يسيكروقت هم نبوده و فقط  چياحتماال ه ود،پس دان عاشقش نب. كرده بود كه رد شده بود

كه  يانگشتش بچرخاند و وادارش كند كه هركار يتواند دان را رو يكند، به خاطر آن م يكرده كه اگر سع يم اليخ

 .كرديكه در خواست م سيهول دايسياو بود، كر نيانجام دهد، فقط چون ا شيبرا خواهديم

و تحت  ديدرخش يكه در چشمانش م ييبا اشكها. به هم فشرد د،يلرز يم ريو تحق نيدستانش را، كه از شدت توه يسيكر

دانستم كه  يم ديبا كنميفكر م« :سخت و شكننده گفت يمبارزه كرد و با صدا خت،ير يم رونيب ستيبا ينم يطيشرا چيه

و اداره  گرانير امور داز دخالت د نطوريبرند، مگرنه؟ و هم يلذت م يتها از گردن كلف ييايتانيبر. كنم ياز تو خواهش دينبا

 يچند صد انسان ب يكه بر رو شيمقابله با مخالفانشان چند روز پ يمسلح برا يها يو فرستادن كشت نيريسا يكشورها



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٢

از دستورات  طتو فق ؟يكرد ،يفكر نكرد يلحظه ا يبرا يحت ،يبه تو نزده بودند آتش گشود يصدمه ا چيكه ه يدفاع

 يدر آن خانه زن هم زندگ نكهيداد، بدون توجه به ا يكار را فردا انجام خواه نيهم قايو دق يو آنها را كشت ياطاعت كرد

شود؟ تو آنها را هم بدون  يشود، م يمانع تو نم نكهياما ا. پسردوازده ساله كيو مستخدمان آنجا هستند و  يج يم كند،يم

او و نسبت به او وفادار باشند، فقط چون به تو كه در كنار  يهمراه با شاهزاده و تمام كسان ،كشت يخواه ديترد يلحظه ا

 ».نمتيهرگز نب گريكه د دوارميام ،يندار يجالد فرق كيتو اصال با . دستور داده شده است

 ».فرستم كه به خانه برساندت يرا م يكس« :گفت يخسته ا يو دان، با صدا ديصورتش كش ينقاب را رو او

 .برساند، متشكرمندارم كه مرا به خانه  يبه كس ياجياحت -

 ».يشنا كن يبخواه نكهيمگر ا ،يدار اجيكه احت قيقا كيبه  يول« :كرد و گفت يخنده تلخ دان

چپ  يبار چشمش به بازو نياول يبرا يسيرفت و كر يحركت، حوله به كنار نياز جا برخاست و با ا يبا تالش محسوس دان

! يا دهيصدمه د« :نفس گفت يب. بود كه قلبش متوقف شده باشد نيلحظه مثل ا كي يبرا. دان، كه وبال گردنش بود، افتاد

 »؟يشد يدر جنگ زخم...كجا...چطور شد

و چون ظاهرا دشمنان آنها دشمن تو هم هستند،  ينگرانشان هست نقدريكه ا يا چارهيدفاع ب يبله، توسط همان موجودات ب -

از شصت نفر از مهاجمان را به  شتريدادند كه ب يبينها ترتنشدم، چون آ يتنها من زخم يباشد كه بدان يتسل تيبرا ديپس با

فرستاد و به او  لسونيو يرا باز كرد و به دنبال آقا نشيگذشت و در كاب يسيكر ناردان از ك» .مجروح كننئ اي دهيقتل رسان

 .بسالمت به منزل پدرس برسد سيكه خانم هول ديدستور داد كه مراقبت نما

كه حامل نامه سرهنگ ادواردز بود،  يملوان. گذشت ايتانيبر يكوچك كنسولگر ي، از كنار كرجبرد يرا م يسيكه كر يقيقا

 انيو در م زيم يافسر فرمانده اش نشسته و سرش را رو كهيدر جائ. افتيشفق  قيعم يكيرا در تار مورياتاق ستوان الر

 .شده اش پنهان كرده بود دهيدست راست خم يبازو

مسجد  يموذن از مناره ها يشد، صدا يآرام، پررنگ تر م يايسرسبز و در رهيجز يصبح رو كمرنگ ييروشنا كهيحال در

 يو با فرمانبردار ستادنديرا ترك كرده و رو به مكه ا شانيمسلمانان رختخوبها. خوانديرا به نماز فرا م نيبرخاست كه مومن

 ...اهللا يتو، قربتا ال تيرضا يآورم برا يم ينماز بجا....زمزمه كردند كه
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دانست كه  يخواب دوباره به رختخواب بازنگشت، چون م يپس از خواندن نمازش، برا يبرخاست ول نيريهم با سا شعله

او از پنجره اش شاهد . بود ختهياز دوشب گذشته گر يهمانطور كه در بخش اعظم زد،يگر يآن روز خواب از چشمانش م

 يدر آن شب، م يرا نمود كه برغش كرده بود و وقت يريو از آن، همان تعب بود ديمج ندهينما زيبرانگ ييو رسوا رانهيرفتار حق

كرد، او هم به اندازه برغش، مطمئن بود كه  فيمالقات سعود را تعر اتيخم شد و جزئ يكياز شبكه پنجره اش در تار يج

بلكه رفتار  ست،يدارد ن رارنده كه دست ب يرا رد كند، چون واضح بود كه آن، رفتار مرد يبردالنه ا شنهاديحق داشته چنان پ

 .به دست آورد ست،يآن ن ليزور قادر به تحص قيآنچه را از طر مت،ياست با مال دواريترسد و ام ياست كه م يكس

و حاضر نشد  ختيبرغش نقشه ر يماند و فكر كرد و برا داريب يكيشد و در تار يشعله دوباره قو هيروح ده،يعق نيا با

و از او متنفر بود را بر  دهياش جنگ هيكه عل يبرادر يروزيقبول بود كه پ رقابليغ شيهنوز برا. دريشكست را بپذ يدورنما

 .وجود داشت ديام يبرا ييجا ،يپس از شكست مارس هم،هنوز  يحت. كه دوستش داشت باور كند يبرادر

سرنوشت  ريينغ نيا. ود داشته باشدمخمصه وج نيخروج از ا يبرا يراه ديبا! سعود آن را ثابت كرده بود جهينت يب تيمامور

 .كرديمبدل م يروزياست كه شكست را به پ

دو ساعت  يحاال در سحرگاه، كه بسخت. ناراحت فرو رفت يتا باالخره به خواب د،يو غلت ديچيرا به خود پ چيتمام پ شعله،

شد رفت، تا به آستانه  يلنگرگاه باز مكه به  يشد، نمازش را خواند و به سمت پنجره ا داريب شيها مهيبود، توسط ند دهيخواب

 دهيچيمشكالت در هم پ يبرا يكه صبح با خود راه حل ديرا تنفس كرده و آرزو نما يتازه صبحگاه يكند و هوا هيپنجره تك

 .اورديكه تمام شب فكر او را مشغول كرده بود، ب يا

 ريانعكاس تصو يبررو يبود كه به آرام يمختلف يها ينمود و لنگرگاه پر از انواع كشت يرنگ م يريدر سحرگاه، ش ايدر

 يبسخت كردند،يلنگرگاه محافظت م يكه از ورود يكيبار رهيها، سه جز يدر پشت كشت. خوردند يخودشان در آب تكان م

تماشا  يدولحظه با تنبل يكي يشعله آن را برا. شد يم كيو نزد ديخراميامواج م يكوچك رو يبادبان قيقا كي. شند يم دهيد

 يشعله تنها م. شد يبود، پس دشمن آنها محسوب م ديدوست مج راگو،يصاحب و نيا. رد و ناگهان با شناختنش اخم نمودك

مقابله، دشمن  يبرا يافبازگشت انتخاب نكرده باشد، چون به اندازه ك يلحظه را برا نيتوانست آرزو كند كه فراست عمال ا

شعله را در برگرفت و فورا نگاهش را از  يخرافات يفكر، لرزش نيبا ا. ودب يعالمت شوم گريد يكيرو داشتند و ورود  شيپ
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 ....ديرا د ليبرگرفت و دافود يگريبه سمت د راگويو

را به  شيساحل و درست در مقابل منزل برادرش لنگر انداخته و توپها كيكرد كه چرا قبال متوجه آن نشده، چون نزد تعجب

پر از مردان مسلح، پارو زنان از  يقيقا. شده بودند، نشانه رفته بود دهيكش شيركره هاكه ك ييدار و پنجره ها لهيسمت در م

از آنها جدا شد و به  ييايدر يرويافسر ن كي. را تماشا كرد قيشدن مردان از قا ادهيبهت زده، پ يشعله با حالت. آن جدا شد

فرا  ميبرغش را به تسل ديكه س شيصدا. داخل شودرفت كه او  ينگهبان بلوچ سلطان به كنار. به سمت دروازه رفت ييتنها

ها خواسته بود كه برادرش را  ييايتانياز بر ديافتاده است، مج يتنها در آن زمان بود كه متوجه شد چه اتفاق. ديشن خواند،يم

 .رفته بود نيدر واقع از ب زيو همه چ ندينما ريدستگ

 يم هيلرزند و گر يدهد و دستانش م يوار تكان م وانهيبدنش را د كه افتي يكه وارد اتاق شد، خواهرش را در حالت سلمه

شعله . از شدت بغض گرفته بود شيقابل شناختن بود و صدا ياز غصه درهم رفته بود كه بسخت يبقدر شيبايصورت ز. كند

 :كنان گفت هيگر

 »د؟يآ يهمه ما م چه برسر م؟يحاال چه كن...! تمام شد! ميما شكست خورد! تمام شد، تمام شد زيهمه چ «

 انيو پا دهايام د،يرا د شيتمام نقشه ها انياز پنجره، پا يدوباره ناله كنان،بدنش را به جلو و عقب تكان داد و سلمه با نگاه او

بزرگوارانه  د،يمج طيگفت كه شرا. بود كه حق داشت ياو تنها كس. حق داشت يج يم«: سلمه، زمزمه كرد. شانياهايتمام رو

 »....و حاال ميبود وانهيهمه ما احمق و د. دينه تر است كه برغش آنها را قبول نمااست و عاقال

پر از  يمارستانيبه نظر آنقدر آرام بود، به ت شيپ يكه تا لحظه ا يصبح. گلوله ها محو شد كيشل يسروصدا انيدر م شيصدا

گلوله ها، چندان  ريصف يستن آنها و صداشك يتفنگ داران كركره ها را هدف قرار داده بودند و صدا. شد ليسروصدا تبد

 .نبود دهيسزنان تر غيمردان و ج اديفر يبلندتر از صدا

. ديدو رونيگرفت و از اتاق ب شيگوشها يشد، او دستانش را رو دتريشعله هم شد يعصب يها هيآتش، گر يغوغا شيافزا با

 يزنان در گوشه ا غيج يكرد زنان يهر طرف كه نگاه م به. شد آنها را خاموش كرد يبود كه نم ياما تمام خانه پر از اصوات

 رحمانهيب كيو شل غيج يصداها انيدر م. ندينما يمخف زهايپرده ها و آو پشتكه خود را  كردنديم يسع ايچمباتمه زده و 

برغش،  ياو دانست كه بر ديدرخشان را شن يها يتب دار و جاه طلب ياهايتمام رو انيزنگ پا ياسلحه ها، باالخره او صدا
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 .وجود ندارد يديها، ام يسيبه انگل ميجز تسل

شد، باالخره از  ينم مياگر برغش همچنان تسل يكه روبه خانه نشانه رفته بود، استفاده نكرده بودند ول ييهنوز از توپها انها

شده پشت آنها را  يمخفكردند و مردان  يرا خراب م وارهايتمام د. شده بود يهمانطور كه در مارس. شد يآنها هم استفاده م

به  دياو با. كرديآنها را متوقف م دياو با. افتدياتفاق ب نيا دينبا نجايا ينمودند ول يم ليگوشت خون آلود تبد يبه تكه ها

 ...است ميفهماند كه تنها شانسش تسل يبرغش م

به او جواب داده شد و صورت از  تا باالخره ديكش غيآنقدر ج كيفاصله بار انيخم شد و از م د،يدو يسمت پنجره كنار به

 .گفت، ظاهر شد يم يا انهيكلمات وحش كهيشكل افتاده و در هم برادرش در حال

 يم! نشود ميتسل يكند، ول يدهد تمام افراد منزلش را قربان يم حيدهد، ترج يم حيمرگ را ترج. نخواهد شد مياو تسل نه،

ان هم . توانند انجام دهند ياست كه م يحداقل كار نيا. رنديبا او بم ديباآنها هم ...انشيمستخدمان،برده ها و حام ز،يعز ،يج

پوست نقشه  دياو از آن مرد سف! ذره اش كي ياو نبود، نه حت ريتقص نهايكدام از ا چيه! انتيبله خ...كه به او شد يانتيبعد از خ

مردان تجارت بود كه بلد نبودند از  يابله ليبه دل. ارزش را به او فروخته بود، كلك خورده بود يب يكه آن اسلحه ها يكش

. اورديب يگريمهارت د ايدهد،  حيتوض شانيبرا توانديم دياياو ب يكردند وقت يم اليو خ ندياستفاده نما ديجد يآن اسلحه ها

ز شكست بگذار همه بدانند كه او هنو! حرامزاده يمونهايآن م...بعد هم تازه او را به خاطر حماقت خودشان سرزنش كردند

 يسو م نيبا عجله به ا واند  دهيرا شن كهايشل يآنها مطمئنا صدا. دارد ياديز اورانياو هنوز در شهر و روستاها . نخورده است

 ...!ديشعله خواهد د نديرا بركنر نما ديكرده و مج يرا قصاب يشتابد كه ملوانان خارج

شكافت و در  يكه فضا را م ييآتش و گلوله ها يغوغاها انيم وار از وانهيبرادرش، كه به طور د اتيگوش دادن به چرند با

ها، شعله وحشتزده متقاعد شد كه برغش تسلط  نهيشكستن گلدانها و آ يصدا دنينشست و شن يفرو م هياسباب و اثاث انيم

از اثر اشك و  كه به تناوب ييكرد و دوباره با صدا ستنيشده است، شروع به گر وانهياز دست داده و د تيخود را به واقع

 .شد، شروع به التماس و البه نمود يلرزشش از ترس گرفته م

اواند  يخانه محاصره شده م نكهينحس دود و مرگ ا يبو ديشا ايكرد و  ياو بود كه باالخره برغش را راض يالتماس ها ديشا

 ،يوانگيآن د. چهره برغش شدحالت  رييخواست باشد، او متوجه تغ يآن هرچه م ليدل يآتش گرفته و بسوزد، ول يبسادگ
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 .مرده داد و شعله دانست كه موفق شده است كي يو سست يحس يبخود را به  يبرغش را ترك نمود و جا يبه آرام

نخواهم  ميتسل ديهرگز به مج د،ياما نه به مج...شوم يم مينكنند، من تسل كيشل گريبه آنها بگو د« :گفت ينيبا سنگ برغش

 ».كس چيه ايشوم و  يم ميتسل اينتايشد، فقط به كنسول بر

 ياز صندوقها و بسته ها يبه سبك. دينشد، با عجله پنجره را ترك كرد و در اتاق و راهروها دو يشتريمنتظر كلمات ب شعله

در حال دعا  ياز برده ا يمكث كرد، تا چادر يپله لحظه ا نيآخر يزد و تنها رو يپراكنده رد شد و زنان زانو زده را به كنار

به  ايتانيبر يبه سمت كنسولگر ابانهايخ انيزد و از م يكه از ترس دوال شده بود به كنار راگذشت و دربان  اطيبعد از ح. قاپدب

 .پرداخت دنيدو

و  ايح نيكه در حال انجام آن است مخالف تمام اصول و آداب و رسوم و سنن غرب است و تمام قوان يدانست كار يم او

را به  انيخارج يگريانجيكمك به م يالتماس كردن برا ريد، اما شعله هم مانند برغش، تحقكن يحجب زنانه را نقض م

شد  يم دهيتفنگها بود، شن ياالمان، االمان، كه بلندتر از صدا ياهادر پشت سرش صد. داد يم حيترج د،يدر برابر مج يفروتن

 يبرا. نديرا متوقف نما كيكه شكل كردنديالتماس مآنها به ملوانان  زند؛يخ ياز خانه برغش برم ادهايو دانست كه آن فر

صبح به . شده و باالخره متوقف شد فيكه صداها كم كم ضع ديمكث نمود كه گوش كن،شن ابانينفس زنان در خ يلحظه ا

 .ساكت شده بود يبيو به طرز غر يطور ناگهان

اكنون آرامتر، چون به خاطر  يول. كرد دنيودوباره شروع به د» ...ميتمام شد، ما شكست خورد زيهمه چ« :فكر كرد شعله

آن مرد  يكه برا ستيگر يشد، چنان بشدت م ييراهنما ايتانيبر يبه درون كنسولگر يو وقت ديد يكجا را نم چيه شياشكها

 .ديگو يكه او چه م ديتا كشف نما ديتمام طول كش قهيخجول، پنج دق

سوراخ شده از گلوله  يول ،يخود را به در كنده كار يبه چابك د،يرشخو ديدر نور شد ك،يجورج ادواردز، الغر و بار سرهنگ

 رونيب انيباز شد، برغش گر يغژغژ بلند يباالخره در با صدا يبه در كوفت، وقت شيو قاطعانه با عصا ديرسان عهديمنزل ول

 .داد ليرا به كنسول تحو رشيآمد و شمش

 

كردند و او را تحت نظر نگهبانان سلطان،  يا تا قصر همراهشكست خورده ر يل،شورشياز مردان دافود يو گروه دان
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و متوجه  ديرا د راگويكرد، بود كه دان و يبه سمت لنگرگاه حركت م ليدافود يتنها وقت. خود بازگشتند يگذاشته، به كشت

 .قابل شود يتياهم شيفراست شد، اما خسته تر از آن بود كه برا تانيبازگشت كاپ

بار صاحبش مشغول چه  نيا ديشيكرد و با خود اند يلنگر انداخته بود، نگاه گر،يد يدوكشت انيدر مكه  يكوچك يبه كشت او

 ياو خودش بازرس يعاد طيدر شرا. خواهد بود راديا يموساسا بوده است، مطمئنا محموله اش ب يدر ساحل شمال يكار مبهم

 اينداشت،  تانشيكاپ گرياز هرنوع د اي يرقانونيمبادالت غ اي راگويبه و يا قهعال چيگرفت، اما در آن لحظه ه يرا برعهده م

 دهيفا يدلتنگ كننده و ب يرا كار ياست و ادامه زندگ يو عصبان ماريكرد كه ب ياو حس م. يگريموضوع د چيبه ه يبه طور كل

فرو  ينيدر آست چون حاضر نشده بود آن را وبال گردن كند و آن روز صبح، با فشار كرد،يدرد م يحساب شيبازو. ديد يم

 .شده نبود يچيدست باندپ كيكرده بود كه مناسب 

 ميگفت كه ن يروئت جوان م. ميشد از دستش داد فيبرگشته است، ح يكه رور نميب يم« :جراح، متفكرانه به او گفت كمك

شده  هيتخل م،ياز قصر برگرد نكهيدرست قبل از ا ش،يساعت پ كيحدود  نكهيدرآورده و ا قايدر آفر يياسب از جا نيدوج

 يم اليخ. باشد ياست كه نادرست م شيمعصومانه است و بو يرور امالتظاهر مع شهيهم ياست، ول راديا يضاهرا كه ب. اند

 »بوده است؟ يمشغول چه كار ديكن

دواردز به ساحل رفته تا سرهنگ ا گريبار د نكهيخودش رفت تا قبل از ا نيو به كااب» .ندارم ينظر چيه« :تفاوت گفت يب دان

 .استراحت كند يكم د،ينما يو فرمانده آدامز را تا قصر همراه

 يرويو اسكورت ن شيوزرا يبا همراه ز،يكامال احساسات برانگ يهمان روز بعد از ظهر به شهر بازگشت؛ با روش ديمج

شهروندان . ه بودندماند يمنفجر كردن مارس ينبرد ترك كرده و برا يكه شهر را برا ا،يتانيبر ييايدر يرويو ن ييايدر

 يهستند و از نبرد روزيپ يارتش ييكردند كه گو ييراياز آنها پذ يگرفتن خصومت، به نحو انيمتشكر، خوشحال از پا

و پنجره ها و پشت بامها برسرشان  وانهاياز گل و برنج، كه از تمام ا يشاد و باران تيجمع انيآنها در م. گردند يپرافتخار بازم

را هنگام گذشتن  شانيمردم را تماشا كرده و كالهها يآمده بودند كه شادمان رونيهم ب انيياروپا. درژه رفتن خت،ير يم

اش هم قرار داشتند، چون هر چند  يكنسولگر يو خانواده و اعضا ليرنه دوب ويآنها موس انيدر م. نديسلطان، به احترام نما

قصد  چيكشورش، ه كيپلماتيد ندهيبه عنوان نما ل،يبدو ويموس يموضوع بود، ول نيشان مخالف ا يكه احساسات درون
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 يم حيترج يخاص ليدولت مطبوعش موافق طرف بازنده بود و به دال نكهيرا كوچك كند ولو ا رياخ قابلر نينداشت برنده ا

وست و زمان به نفع ا.. خب، هنوز هم امكان سلطنت او وجود دارد« :وار فكر كرد لسوفيكنسول، ف. شود رونيدادند برغش ب

 »!به ارث برد يتخت برادرش را به طور عاد يروز ديباالخره شا

كالهش را  ليدوب ويشود، پس موس رايپذ يرا با شكوه مناسب ديمج يروزيكرد كه جشن پ ياقتضا م استيدر حال حاضر س اما

 .نمود ميبلند كرد، لبخند زده و به سلطان در هنگام گذاشتن از مقابلش تعظ

 يبا برادر شورش رنديبگ ميداد كه تصم لياز شاهزادگان، روسا و اشراف تشك يدر قصرش بود، جلسه ا رگيد كباريكه  ديمج

آنها  ميخراخوانده شد تا تصم ا،يتانيكنسول بر تايزندان نشد، و نها ايچون مرگ  يياو حاضر به قبول مجازاتها ند؛ياش چه نما

 ديقرار گرفت كه برادرمان، س نيما بر ا ليو م....«نداشت  تي واقعكه البته كامال» ...ميهست دهيما همه هم عق« :را بشنود

 ».ديانجام ده ديدان يو شما با او هر آنچه مناسب م رديشما قرار گ تيبرغش تحت مسئول

نمود كه به  شنهاديكرد و پ مينداشت و واكنش نشان نداد، در عوض تعظ يآمادگ يمسئول ميانتقال مال نيا يسرهنگ برا اگر

برغش بخواهند  ديخواهد بود كه از س نيو بازگرداندن صلح و آرامش به كشور، ا عهديمقابله با ول يروش برا نيو بهترنظر ا

و بعد سلطان  ديجنگ ننما جاديا ايسلطان اقدام به توطئه  هينكه هرگز دوباره عليبر ا يامضا كند مبن يتعهدنامه رسم كي

 .ترك كند ايتانيبه انتخاب كنسول بر يرا به قصد بندر نينش

برغش، . آن، همراه گشت شتريتعهد ب يبر قرآن، برا يقسم رسم كيدربار امضا شد و بعد با  يدر حضور اعضا يرسم سند

سلطان  يروهاياز ن يو بعد با اسكورت ديرا شن هيآس يكشت ايبه مقصد هند  رهيبر ترك جز يمبن ديدرسكوت، دستور مج

 .ديمان يخارج شد تا با خواهرانش خداحافظ

 ارياما چشمان خشكش بس. نداشت ختنير يبرا ياشك گريبود كه د ستهيگر يوار گذشته، بقدر وانهيد يساعتها يعل شعله،

 ديو با غصه و احساس خشم غر ديبرغش هم نال تاينها. شكسته سلمه بود يبغضها اي يج يم يپرصدا يدلخراش تر از عزادار

آن افراد نبود، چون  انيكوچك در م زيعبدالعز. و قصور كردند، داد سخن راندنسبت به ا كهيسرنوشت و تمام كسان هيو عل

 .موافقت نموده بود ديرود و مج ديدرخواست كرده بود با برادرش به تبع

و به  ديكش يلنگر م هيآس كهيرا در حال متشانيعز يالثان تيب يشدند، و خواهرانشان از پنجره ها يبا هم سوار كشت آنها



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٩

 يآب، چون روبان يرو يو اثر عبور كشت. رنگ بود يدر غروب صورت شانيت در آمد، تماشا كردندو بادبانهابه حرك يآرام

 .ديدرخش يرنگ م رهيت يايدر يرو ينقره ا

 ».است زيهمه چ انيپا نيا....تمام شد زياو رفت، همه چ« :زمزمه كرد شعله

كه  دانستيشعله نم يشدند و حت ياعمالشان مواجه م جيبا نتا ديهنوز با يتمام شده و برغش رفته بود، ول اتياگر چه عمل اما

 تيحما ياز بردگانشان را كه برا ياريپراكنده شده و بس شانيها ييدارا.خود را از دست خواهد داد يچقدر از حقوق اجتماع

منانشان با حسادت، از دوستانشان از آنها دور شده و دش. شده بودند يزخم ايكشته  ياز برغش، مسلخ كرده بودند، در مارس

 تيشب، به ب يكيجز در تار گر،يمغازه داران شهر هم د يحت. مراقب آنها بودند زند،يبرانگ يديمبادا توطئه جد نكهيترس ا

 يها و ناخواهر يو مهر تمام آن نابرادر يداراز برغش موجب شده بود كه وفا تشانيبدتر از همه حما. زندند يسر نم يالثان

هرگز  گريآنها د. دادند، را از دست بدهند يم ليرا تشك ديكه خانواده گوناگون و شادمان سلطان سع يانيناها، اقوام و آش

از  شتاز همه حق دا شيبود كه ب يماند و آن هم دست بر قضا كس ينفر در كنار آنها باق كيشدند و تنها  ياز آن نم يعضو

 .آنها متنفر باشد

نشانه ضعف اوست و مردم شهر كه  نيگرفتند كه ا راديا ليكند، گرچه وزرا و فامحاضر نشد خواهرانش را مجازات  ديمج

و . دنديخند يگفته بودند، اكنون در بازارها به او م تيگل تهن ختنيبا ر روزيورودش را به عنوان ژنرال پ شيچند روز پ نيهم

 .كردند ير مياش تحق يونرم دل متياو را به خاطر مال

سلمه تازه آغاز  يبرا يول. است، و جدا هم به آن اعتقاد داشت زيهمه چ انيپا نيتمام شده و ا زيچگفته بود كه همه  شعله

بر برغش و  نكهيا يفرصت داشت كه پس از غروب آفتاب به پشت بام برود، نه برا گريبار د كيچون اكنون، . ماجرا بود

كه از دوستانش در منزل آن  يا مرد جوان هامبورگرفت ت يبلكه م كرد،يكه شعله م يكار يعني. ديبگر شيآرزوها يرانيو

 .نديرا بب كرد،يم ييرايپذ ابانيخ يسو

 يمالقات سلمه و خواهرش نم يبرا يكس گريچون د. بود دهياكنون به آرامش رس. بود كيو آنتر تيو فعال جانيه سوزان

 ...و كسل كننده بود يخال ،يطوالن شانياكنون روزها. آمد

و  دينال يم يج يبرد و م يم نياش را از ب ييبايز ستنيشعله با گر. افسوس خوردن فرصت داشتتفكر و  يبرا اكنون
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به آنها گفته ...خواهد افتاد ياتفاق نيدانسته چن يم شهيگفت كه هم يم داد،يكرد و دوباره به هركس كه گوش م يم يعزادار

 ياديكركره ها بود و فرصت ز انياز م شين و تماشاروئت جوا لهلميسلمه زمان ففكر كردن و و ياما برا. بود و حق داشت

بود كه اگر  كينزد يكه بقدر يپشت بام. كرديپشت بام تماشا م يكيشبها او و دوستانش را در تار. كار داشت نيا يهم برا

از آن  همان كار را قايدق...را لمس كند كه يتوانست دستان يم بايكرد تقر يشد و دستش را دراز م يجان پناه خم م يرو

 .كوچه كرده بود يسو

 رغم فاصله دورتان يعل ،يرا كه دوست دار ييكن آنها مالقات

 .نديشما نيب يكيابرها و تار گرچه

 يم يحاضر به ازدواج با زن يچون كدام عرب آراسته ا. گفت يبه او نم يكلمات نياكنون چن گرياز نژاد خودش، د يمرد چيه

ها  يكيكه ابرها و تار يهم ندارد و توسط خانواده اش طرد شده است؟ براست يوتثر گريدست داشته و د يشد كه در شورش

 .ديدياش را م يافتنيدست ن ياهايروئت رو لهلميو يتنها بود، با تماشا اريو بس نيبودند و سلمه كه جوان و غمگ انيدر م

*** 

احساس  چارهيآن موجود ب يبرا تواندينم آدم« :گفت د،ينوش يم سهايقهوه اش را در منزل هول كهيگردول، درحال ايوياول

نسبت به او نامهربان  يليشعله ظاهرا خ زند،يكدام آنها حرف نم چيبا ه گريخانواده سلطان د ياز اعضا كي چيه. تاسف نكند

 ليدر مورد همه مسا يكه به طرز وحشتناك دينيبب ديتوان ينم. متهم كرده است نآ هيشب يزيچ اي ييوفا ياست و او را به ب

 نگيپس از خانم لس. رديبگ اديهم  يدهم و خودش گفته كه دوست دارد آلمان يم يسيدارم به او درس انگل. است شانيپر

شما خوشحال  دنيچقدر از د. دييايبشما دونفر هم  دوارميام. با او داشته باشد يمالقات يچا يخواهش كردم كه پنچشنبه برا

 .خواهد شد

كه دارند با او صحبت  داندياصال نم نكهيشد، مثل ا رهيهم به باغ خ يسينكند و كر جاديا يتعهد شيداد كه برا يپاسخ رويه

چون گفت اكنون . ديآ ينم ياز ترز خواهش كرده ام، ول« :گفت ينگران يانها نشد و با كم يتفاوت يمتوجه ب ايوياما اول. كننديم

كس كه مربوط به  چيه ايو  ميدور بمان يالثان تيبشورش است،ما بهتر است از  ورمشكست خورده است، منظ اتيكه عمل

به او ...بفهمم چطور توانمينم ميداشته ا يچون خودمان هم در ماجرا دست يول. مينداشته باش يرفتار دوستانه ا يليآنجاست، خ



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩١

 »....!است، اوه، خب هعاقالن اريداد كه در واقع بس نانياو اطم ياست ول ياديز يريگفتم كه سختگ

 يول م،يترسم كه خودم هرگز عاقل نبوده باش يم« :بكشد و بعد با صداقت همراه با تاسف گفت يكرد كه آه يمكث ايوياول

 يشود نسبت به سلمه كوچولو يتا آنجا كه م ميكن يسع ديما همه با كنميواقعا حس م. مهربان بودن بهتر است كنميفكر م

 ».نطوريهم هم هيبا بق م،يمهربان باش چارهيب

 

 ».را كامال روشن كرده اند نيا. خواهنديما را نم يمهربان هيبق« :فتگ رويه

 يبرا يوقت يدانيم ايآ...ميانجام داد شانيبعد از تمام آنچه برا يكنيبله، واقعا، تو فكر م« :كرد قيتصد يگريبا آه د ايوياول

 يول. نديرا بب ياست كه بتواند كس يآن طبعا در آن موقع فكر كردم ناراحت تر از ند؟يرفتم، شعله حاضر نشد مرا بب يدلدار

 ديرا فرستاده كه بگو يبوده است، چون از آن موقع به بعد هم هردفعه كه آنجا بودم كس يكامال عمد كنمياكنون دارم باور م

از تمام رفتار كند، آن هم بعد  يبيروش عج نيبه چن ديفهمم چرا با ينم! ادبانه يب اريبس يآن هم با روش ند،يمرا بب توادينم

 ».متاسف هستم اريبس شيگرچه البته برا م،يانجام ده شانيبرا ميكرد يآنچه سع

است كه  نيا ايويمشكل اول« : گفت رويه. شد، آنجا را ترك نمود رفتهيپذ شيچا يدعوت مهمان نكهيكردول بعد از ا خانم

 ».ندياو را بب خواهديبفهمد چرا شعله نم توانديواقعا نم

 »؟يتوانيتو م« :ديپرس يحاليبا ب ،يسيكر

 .ديرا فراموش نما نيا تواندياست و شعله نم يسيانگل ايويچون اول كنم،يفكر م -

كردند،  يو رزش پرواز م اسمني يگلها يرو يكه پروانه ها با لــــل ياز پنجره به باغ آفتاب نديبب نكهيهمچنان بدون ا يسيكر

 ».كرد كمكشان كند يسع ايوياول« :گفت شد،ينم دهيشن بايكه تقر ييبا صدا قهيدق كيپس از . شد رهيخ

و تفنگداران بودند كه برادرش را شكست دادند و در  ايتانياز شعله است كه فراموش كند كنسول بر ياديتوقع ز دانميم -

شك او را  ياز مستعمرانشان برد و ب يكيها بود كه او را به  يسيانگل ياز مردانش دست داشته اند و باز كشت ياديقتل عده ز

كه برآن خانه آتش  كنميفكر م يآنها حق دخالت نداشتند و وقت. خودشان مناسب شود ندهيآ ينقشه ها يتا برا دارندينگاه م

 »...گشودند
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 »!بس است«: گفت يخفه ا يبا صدا يسيكر

سرزنش  يبرا يليچون دل يخود را مقصر بدان يتوانيتو مطئمنا نم يول يتو هم به اندازه من ناراحت هست دانميم. متاسفم -

و  يكردن به منزل شاهزاده كرد كيممانعت از شل يتو حداقل تمام تالش خودت را برا رايز! من دارم يول ،يخودت ندار

 .يده يخودت را با آن تسل يتوانيم

 دهم، مگرنه؟ يخودم را با آن تسل توانميم شهيهم...بله...بله -

 »؟يكني،ميكنيتو كه هنوز راجع به آن ستوان فكر نم« :گفت رتيبا ح رويه. بود سيكر يدر صدا يبيعج حالت

. يعسلم، ارزش ندارد كه خودت را به خاطرش نگران كن دهم،يم نانين به تو اطم:صادقانه گفت رويه. جواب نداد يسيكر

ه زودتر آدمكش مزدور ندارد و هرچ كيبا  يروش سوءاستفاده كنند، چندان فرق نيكه اجازه دهد از او به ا يهر مرد

 يمزدور را باز كينقش  يينما ياو را راض يكرد ينبود كه سع ياكه كار قهرمانانه  ميگو ينم. بهتر است يفراموشش كن

 اريبس. باشد كه بشود دلشان را به رحم آورد يياز آن آدمها كنمياصال فكر نم. است دهيفا يكه ب يدانستيم ديبا ينكند، ول

 ».است ريتگكوته فكر و فاقد قدرت تصور و سخ

 ».رفتميم ديمن نبا« :زمزمه كرد يسيكر

كه  ستيو اصال مهم ن ميانجام ده ميدان يخود م ةفيرا كه وظ يكار ديبا شهيهم كنميبرعكس، فكر م« :محكم گفت رو،يه

 ».يكار محق بود نيتو كامال در انجام ا. چقدر درد آور است جشينتا

« :رسا گفت ييشوكه شد، با صدا رويو لرزان بود كه ه دهيرنگ پر يبقدر. كرد و از پنجره دور شد يعصب يخنده ا يسيكر

ما فقط ! هم آن را انجام داد ليدل نياست كه او گفت و به هم يزيهمان چ قايدق ؟يفهم ياست كه دان زد، نم يهمان حرف نيا

 يليخ. ا بواقع آن را دارنده يسياست كه انگل نيمثل ا يداشته باشند، ول يشناس فهيحس وظ ديكه مردم با ميزن يحرف م

 .رديخودش را بگ يتواند جلو يكرد و متوجه شد كه اصال نم دنيشروع به خند يسيكر» ...خنده دار است،مگرنه؟

 

 كميو  ستيب فصل

 

 يسياز اندازه در خانه محبوس شده اند و كر شيبود او گفت كه همه آنها ب يزن همو اب دهيا كين كيبه پ رفتن
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 بازگشته يبود و شهر به حالت عاد دهيرس انياكنون به شورش در شهربه پا ي، ول رفتيم --- ---- كم داشت  كم

 

 ، كه بر سر يبليدكتر ك. تازه استفاده نبرند  يوجود نداشت كه به حومه شهر نرفته و از هوا يليدل گري، د بود

 

 و ماندن كمتر در ترشيكرد كه ورزش ب شنهاديدخترش ، مورد مشورت قرار گرفته بود ، پ يدگيپر رنگ

 

 .كرد دييكه شوهرش قلبا آن را تا يحتيباشد ، نص ديخانمها مف يبرا توانديبسته م ياتاقها

 

 

 از عمونات ياطراف بوده است ، در واقع كس نيدر ا يادي، مناظر دلتنگ كننده ز يپرس يياز من م اگر

 

 بچه گربه غرق شده چپ و هي افهيبا ق دختر من ديشوم چرا با يبود ، دارم كم كم نگران م دهينپرس يزيچ

 

 يربط چي، ه دانميرا نم لشيشده است ؟ به خدا دل دينخور، نبع ----- عرب  يشورش كيبرود، فقط چون  راست

 

 مورد عالقه اش شكست خورده ، يدايكاند نكهيبه خاطر ا ديكن و اصال نبا يرياو نداشت كه از اول جبهه گ به

 

 و قهر آلود در اطراف پرسه بزندحس و حال باشد  يب ينطوريا

 

 

 با يليآن باشد گرچه البته خ لشيدل كنميفكر نم: ، گفت  ديشياند يكه به موضوع م يدر حال همسرش

 

 نا مطبوع بود اريكه كل ماجرا بس يقبول كن ديبا يدوست شده بود و به خاطر انها ناراحت بود ، ول خواهرانش

 

 ،.. رونيدر ب يدر ترس خطر احتمال كه در خانه يمحسوس شد نطوريو هم... 
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 شوند و همه شما يشروع م يموسم يباران ها يرفتن است ، بعالوه بزود رونيب يبرا ليدل نيبهتر نيا پس

 

 ، ناچار به دي، چه نخواه ديچون با شروع باران ها ، چه بخواه د،يبرو رونيب ديتوانيكه م ياست تا زمان بهتر

 

 تاسف است كه دختر تو ي، جا ديدر خانه هست ماندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كه خودش را مشغول كند رديبگ اديمثل برادرزاده ام  تواندينم

 

 زيعز يرويبله وقعاه: گفت  يو با فروتن ديكش يشده بود ، اه) تو(كلمه  ----- كه متوجه سرزنش  همسرش

 

 يچندان ديشد ، عمال كار مفمسلط نشده با نجايكه به زبان ا ياست به من گفته تا زمان ييكوشا اريبس دختر

 

 به يلياست امروز صبح كه دكترك شي، مشغول مطالعه درسها اريبس تيانجام دهد و با جد ------ در  تواندينم

 

 محل يدر مورد مسائل بهداشت يكه بخواهد كار ترسمياز او كرد و م ياريزده بود ، سواالت بس يسر نجايا
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 كي يبرا يكار چندان مناسب كنمي، به هر حال فكر نم كردهيكار م نمارستايكه قبال در ب دانميدهد م انجام

 

 دهم به من گفت كه اصال وجدان رييكردم موضوع صحبت را تغ يسع يوقت يدان يجوان باشد ، م دختر

 

 احساس ليمسا نيدر مورد ا يليخ توانميكه نم كنمينداشته باشد ، اما اقرار م تيواقع دوارميندارم ، ام ياجتماع

 

 كه چه رديگيم ميگونه موارد مثل برادرت است ، او فقط تصم ني، در ا شودينم نيهم غمگ رويكنم ، البته ه غم

 

 اضافه نمود شيهم به صحبت ها ياه يدرست است و كامال در مورد ان آرام و محكم است ، سپس اب يزيچ

 

 

 در مدرسه اصال يمصمم بود حت شهيهم يارث برده ، لوس يآن را از عمه اش لوس: گفت  يبا لبخند ------ 

 

 .بحث كرد  شوديهم نم رويبا اوبحث كرد ، با ه شدينم

 

 

 ) كنميهم در بحث كردن نم يسع يكه حت كنمياعتراف م: (اقرار كرد  يبسادگ همسرش

 

 

 ------  يكل ------ : گفت  يبا خنده كوتاه شوهرش

 

 

 االن به ياست ول -----  يبرا يال دهيمهسر ا رويفكر كرده بود كه ه ياديز يمدتها ديرسينگران به نظر م ياب

 

 و اكنون در آمد ----بود ، ثروت ها انينداشت ، البته هنوز مسئله ثروتش در م نانيچندان اطم يناگهان طور
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 رغم آنچه مردم در ي، چون عل رديبگ يهمسر پولدار يكه گل يبود ه گل دواريام شهياو هم ------  يعال

 

 ينداشتن درآمد كاف ليبلند پرواز بود و به دل ي، گل دميم يبه زندگ ياديز شيآسا ي، ول نديوگيبا پول م مخالفت

 

 رويبر عدم تناسب ه --  --  -  -برادر شوهرش  دياز تاك يشود و گرچه زمان يپولك يعقب افتاده بود ، اما اب ،

 

 دخترش را بهتر از يار كلب ديكه شا شديكم كم داشت نگران م ------ . هم ، آزرده شده بود يبرا يگل و

 

 نتونيمناسب كل رويبوده كه ه نيمنظورش واقعا ا ديو شا شناختهيشناسد ، م يكه او پسرش اون را م يزانيم

 

 ستين

 

پسرش را  يكه رنگ واقع يبه رنگ گل رز به چشم زده بود به طور ينكيمادران در مورد پسرش ع ريمثل سا سيهول ليگياب

 يدارد زن ازين زشيعز تونيكند انچه كل اليدانست كه خ يپسرش انقدر م قهيو سل تياقل از شخصاما حد نديتوانست بب ينم

خطرناك و ناشناس باز  ياهايااعتماد عمل كند و او را زا راندن در در قابل ياست كه به اوسر و سامان دهدو به مثابه لنگر

اما .كند يبه ارث برده بود را خنث شياز پدر خودنما كه پسرش يخاص يثبات يزن جوان عاقل و محكم كه بتواند ب كي.دارد

 .باشد زيام تيانها موفق انيشد كه ازدواج م يمطمئن م دكمتريد يبرادر زاده اش را م اتيخصوص شتريهر چه ب

ض و اغما يبردبار يكم يسر به راه يكم ايخوب هستند اما ا اريهر دو بس يفكر كرد كه پول و بلندپرواز يبا ناراحت ليگياب

 نيفكر وجود ا.و اغماض داشته باشد ييبايشك رويشك داشت كه ه يمطلوب تر نخواهد بود؟اب يبا سبكسر ختهيام

از همه تحت  شتريبود كخ ب يباالخرا او كس.كرد يرا نگران نم يكلگر چه ظاهرا .نمود ياو را مضطرب م رويدر ه اتيخصوص

اغلب  يروزها كل نيا ديد يكرد م يفكر م يحاال كه اب.ظر كرده باشدن دياصال در مورد مسئله تجد نكهيمگر ا.ان بود ريتاث

 ياديمجاورت ز رايبود ز نيا رهم عاقالنه ت ديشا.ديد يرفت م يرا كمتر از انچه انتظار م روياز خانه بود و در كل ه رونيب
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زنانه  يمهمان كيرا فقط  نيا ديبا يبا.دياين ندهيا كين كياورد و احتماال بهتر خواهد بود اگر به پ يم شيرا پ ياحتمالدلزدگ

 هسه شنب يبرنامه اش را با برا نيبنابرا.ديساحل پرت شنا نما كيرا به كار بسته در  يليدكتر ك حتيعنوان كند تا بتواند نص

 .كرد نييگذاشته بود تع يانداز ريبرنامه ت نچيبا جول يكه كل ندهيا

كردپس همسرش  ديياصالح برنامه را تا نيا ينه صرف كند با گرمرا خارج از خا شيكه دوست نداشت غذا سيهول ياقا

سرد  يرا با اماده كردن پا شيپالت فرستادو دلشوره ها نيو ج اكردوليوياو ل'نگيسيخانم ل'يليخانم ك يبرا ييدعوتنامه ها

قابل اعتماد گارد  يرا كه خومه اش اعضا "گرته"خود بنام  يكشت لمانكنسول ا.سپرد يبه بوته فراموش وهيدسر و شربت م

 يبا كشت كين كيپ يو گروهش همراه با سبدها يخانمها قرض داد و روز سه شنبه بعر اب يمهمان يبودند برا يكنسولگر

گرچه .نديمسافران گرته را فراهم نما شيازاد بگذرانند و موجبات عدم اسا يمفرح را در هوا يگرته از ساحل گذشتند تا روز

انقدر گرفتار نبود كه متوجه رفتار دخترشهنگان حركت گرته از لنگرگاه  يبود ول همانانشيم يحتبه را يتوجه اب نيشتريب

گذشت و با  يم لياز كنار دافود اردي 12گرته با فاصله كمتر از .بداند يرا اتفاق لشيو انقدر هم ساده نبود كه دل.نشود

توانست  ينم ايگو يول.برد ينقه كشت نيبه دورتر داد و ريياش را تغ يبه سرعت محل صندل يسيگر انشدن به  كترينزد

 ييافكارش را با صدا ييگو. تمام او را لو داد يبه عقب برگشت و صورتش به روشن ارياخت يچون ب رديخودش را بگ يجلو

 .بلند داد زده بود

 يم يلب در جوانق يچقدر شكستگ. باشد نيترسدم كه چن يم! است نيا لشيپس دل! زمياوه غز"با خود فكر كرد ليگياب

همان  ديگرچه عادالنه نبود كه فرد با. توانست درداور باشد و چقدر باعث ارامش بود كه ان دوران را پشت سرگذاشته بود

 ديرس يهم طبق نظر مادرشان به نظر نم چكدامشانيكه ه يسيو االن كر ياول كل. ديفرزندانش هم تحمل نما قيدرد را از طر

 .خوشبخت شوند چندان كينزد ندهيكه در ا

اشكار او نسبت به دخترش را  تيميبود و صم دهيپسند شهيامد چون رفتارش هم يبدش نم موريالر ليشخصا از دان ليگياب

 ليو ناتان نتونيداشت اگر ترس كل يدوستش هم م يحت ديداشت و شا ينسبت به او احساس گرم يبود اب افتهي زيدل انگ

 .دينما قياو را تشو دينبا كندرده بود كه حس او را وادار نك يسينسبت به دادن كر

اش  ندهيا اعتي كي يط كايامر يدر كنسولگر موريستوان الر داريانتظار د شيبه لنگرگاه معنا ليبود كه ورود دافود يزمان
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با در نظر كه .باشد افتهيخاتمه  يعيشده بود كه كل ماجرا به طور طب دواريام يو اب امدهياكنون هفته ها بود كه ن يبود ول

 يم اليدانست دخترش انطور كه خانواده اش خ يم شهيدش هم.ن خ.بود چ اليخ يگرفتن نظر شوهر و پسرش موجب راحت

 .ستين ليم يكنند چندان نسبت به توجهان ستوان ب

 چه نشانيكرد مطمئن شد كه شكش درست بوده و نگران شد كه ب ينگاه م يسيشده كر دهيكه با دقت به صورت كش اكنون

را وادار به گفتن كند و  يسيدعوا كرده اند اما چون اعتقاد نداشت كه به زور كر يافتاده اشكار بود كه درمورد موضوع ياتفاق

باشد كه موضوع به  دواريامدجز انكه ام ياز دستش برنم يپس كار چندان وداو هم هنوز مادرش را محرم اسرارش نكرده ب

... نتونيو كل يسيكر.باشد يقبول ان مشكل م يدانست در جوان يت بگذرد گرچه مگذش يامور م ليقب نيكه ا يقيهمان طر

به همان اندازه تكان  رويه تبزدواج با او بود انداخت و از حالت صور يكه پسرش در ارزو يبه دختر يو نگاه ديكش ياه ياب

 .ناراحت شده بود يسيخورد كه از چهره كر

 ديبا نيبرد كه ا يفورا پ يرا بشناسد ول راگوينداشت كه و يليدل شيچه زنعموشده بود و گر رهيخ يكشت كيهم به  رويه

 ينم يريد زيچ چيه.بود دهيان گذران يرو ايروز ناراحت كننده را پس از نجاتش در در 10 رويباشد كه ه يهمان كشت

 راگويدر مورد صاحب و رويه كامال در نظر ليگياش باشد وگر چه اب هصورت برادر زاد زيتوانست مسئول ان حالت نفرت انگ

كه قرار  يمخصوصا زن.انطور سرد و سنگدالنه داشته باشد...انطور يجوان نگاه يكه زن رديتوانست بپذ يبود نم دهيهم عق

 يرفتار يكل مثل يتوانست با كس يبود كه صاحب ان نم ينگاه نشان دهنده مشرب و اخالق نيا.است همسر پسرش شود 

خودش بود كه به زور تالش  نيچون ا ديانها با احساس دلتنگ كننده گناه بر خود لرز يهر دو يبرا يخوش داشته باشد و اب

 .ندياينموده بود برادرزاده شوهرش به رنگبار ب

 .من يمن خدا يخدا:فكر كرد ياوري يبا احساس ب او

گذشت لذت  يمقابل چشمانش م از يكه به ارام يريتوانست از مناظر دلپذ ينم گريدرخشانش كامال خراب شده بود د روز

 .از لنگرگاه خارج شده بود و از كنار ساحل به سمت شمال در حركت بودند گريد يببرد كشت

احتماال كاپتان فراست سود .زدم  يحدس م ديپس برگشته است با:شده بود فكر كرد؟ رهيخ راگئويبه و كهيدرحال رويه

مراقبت كرده  يحال متوجه شد كه روز نيدر ع رويبرده است اما ه رياخ اميسلطان جهت مقابله با ق ياسلحه برا هياز ته يخوب
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گرم و  ديدوستش مج تيافتاب حما ريز گريد كباريباز گشته بود تا  دوبارهباشد و اكنون  بيكه در هنگام وقوع حوادث غا

نگران شده بود فكر كرد كه محموله او همانطور كه دان . توانا شده و با حداقل خطر و حداكثر بهره به تجارت برده ادامه دهد

 .تفنگ ايبوده  سانان ايحمل كرده چه بوده؟و بعد احتمال داد كه قاعدتا  يكشت نباريكه ا يقابل سوال

وارد كند چون  نيچشم مسئول ريفراهم كرده بود كه هر تعداد برده كه بخواهد ز يعال يتيموقع شيبرا رحتماياخ شورش

 يبه موضوعات كوچك يتوجه گريبرغش بودند كه د ديبدبخت س انيبه حام كيانقدر مشغول شل ايتانيبر ييايدر يرويافراد ن

 .كرد يديخشم شد حساسا ياور ادي نيبا ا رويه!چون تجارت برده نداشتند

جنبه  نياز بدتر يكي رويفراست شده بود به نظر ه تانيسلطان بر برادرش موجب باال رفتن اقبال كاپ يروزياصل كه پ نيا

چون . بود  ايتانيكنسول بر فهيوظ نيا حايترج. درمورد ان انجام دهد  يكار يبود كه كس دهيامد و وقت ان رس هيقض يها

را متوقف كنند  يداشتند كه برده دار ارياز دولتشان اخت ييايتانيبر نيكه مسئول ابود و از انج يسيانگل كيهرچه باشد ان مرد 

 اورنديعدالت ب شگاهيصاحب برده باشد را به پ ايو  فتديب ريفروش برده گ اي ديخر'كه در حال حمل شانياياز رعا كيو هر 

به عدالت بود  يشخندياو نه تنها ر يرا ازاديازادانه بگردد ز يدادند چنان مرد يتوانست بفهمد كه چرا اجازه م ينم رويه

 .خودشان بود ياقتيل ياعتراف اشكار به ب اي يمتعصبانه از هموطن ياشكارا از طرفدار يدييبلكه تا

 موريدان الر كروزيمنتظر مدرك هستند و باالخره  نكهيبر ا ياظهار شده بود مبن تيتوسط نادئوس فولبرا كباريكه  يا هينظر

پس واقعا  رديخوب اگر ستوان نتوانسته او را تا كنون بگ. رد كرد يرا با مسخرگ كنديم رشياست دستگ يكه ادم پشتكار دار

دانست كه بر ان مراقبت  يخود م فهيدرواقع ان را وظ.ديدخالت نما يگريكه شخص د دهيوقت ان رس گريدو  كنديتالش نم

 .انجام دهد يتواند كار ياگر خودش عمال نم يحت دينما

و مشكل را  شدينديكرد تا ب هيبه باغدبان تك هيسا ريز.مجعدش بگذرد  يموها انيكالهش را برداشت تا باد از م رويه

و  كنديم يرسد مخف يبه فكرش نم چكسيكه ه يمحموله برده نداشته باشد مطمئنا انها را در محل راگويو تانيكاپاگر .بسنجد

همه اتباع  ينفوذ سرهنگ ادوارد برا ليچون به دل شيغر انياز اشتا يكي منزلاحتماال .است  رهيدر جز ييمطمئنا ان محل جا

 ديگرفت پس تنها با يقرار م يمرود بازرس ديكنند چون شا يخودشان مخفخطرناك بود كه برده ها را در منازل  ييايتانيبر

 .بزرگ نبود يليخ رهيباشد چون جز يچندان كار مشكل ديكه نبا.ابديو كجا؟ را ب ؟يجواب سواالت چه كس
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 ديو شات ديشن يبازار را م عاتيتمام شا دهيفر.صحبت خواهم كرد  دهيمورد با فر نيدر ا:گرفت ميبا خود تصم رويه

اطالع از  يبرا. از سخنان ترزه در مورد استخدام جاسوس توسط شعلع و خواهرانش  نيهمچن. جمع كند ياطالعات توانستيم

شد اطالعات را  يداشت و م تيوافع نياست و اگر ا يعاد يكار زنگباررا گرفته بود كه در  يمفهوم ضمن نينقشه دشمنان ا

اورد انها را به  يبدست م يمدارك كاف يو وقت ديخر يخودش اطالعات م كردويمورد با ترز صحبت م نيپس در ا ديخر

 دهد كه يبيتا او ترت داديسرهنگ ادوارد م

 حايانجام بدهد ترج يمورد كار نيدر ا يكس يبود كه كس دهيآمد و وقت آن رس هيقض يجنبه ها نياز بدتر يكي روينظر ه به

از دولت شان  يي ايتانيبر نيبود و از آنجا كه مسئول يسيانگل كيد آن مرد بود چون هر چه كه باش ايتانيكنسول بر فهيآن وظ

 ايافتاده  ريو فروش برده گ ديرا كه در حال حمل خر شانياياز رعا كيرا متوقف كنند و هر  ياجازه داشتند كه برده دار

 يآزادانه م يمرد نيدهند كه چن يتوانست بفهمد كه چرا اجازه م ينم رويه اورنديعدالت ب شگاهيصاحب برده باشد را به پ

اعتراف آشكارا  اي يمتعاصبانه از هموطن يفدارآشكاا از طر ي دييبه عدالت بود بلكه تأ يشخندياو نه تنها ر يآزاد رايگردد ز

 .خودشان بود ياقتيل يبه ب

كه  موريروز دان ال كي منتظر مدرك است و بالخره نكهيبر ا يشده بود مبن تيبار توسط تادئوس فولبرا كيكه  يا هينظر

ان تاكنون نتوانسته است او را .رد كرده بود خب اگر ست يكند را بت مسخره گ يم رشياست دستگ يآدم پشتكاردار

 يخود م ي فهيدر واقع وظ ديدخالت نما يگريكه شخص د ستا دهيوقت آن رس گريكند و د يپس واقعا تالش نم رديبگ

 .انجام دهد يتواند كار ير خودش عمال نماگ يحت ديدانست كه بر آن مراقبت نما

و مشكل را بسنجد  شديانديكرد تا ب هيبه باد بان تك هيسا ريمجعدش بگذرد ز يموها انيكالهش را برداشت تا باد از م رويه

و  كند يم يرسد مخف يبه فكرش نم يكه كس ييبرده داشته باشد مطمئنا انها را در جا يمحموله  راگويو تانياگر كاپ..... 

همه  ينفوذ سرهنگ ادواردز برا ليعربش چون به دل انياز آشنا يكيمنزل  ماالاست احت رهيدر جز ييمطمئنا آن محل جا

گرفتند پس تنها  يقرار م يمورد بازرس ديكنند چون شا يخطرناك بود كه برده ها را در منازل خودشان مخف ييايتانياتباع بر

 .بزرگ نبود يليخ رهيباشدچون جز يچندان كار مشكل دينبا ابديو كجا؟ را ب ؟يپاسخ سواالتچه كس ديبا

 .مورد صحبت خواهم كرد نيدرباره ا دهيبا فر: گرفت ميبا خود تصم رويه
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طور از سخنان نور در مورد استخدام  نيرا جمع كند هم يتوانست اطالعات يم ديو شا ديشن يبازار را م عاتيتمام شا دهيفر

 يعاد يرا گرفته بود كه در زنگبار كار يمفهوم ضمن نيدشمنان ا ياطالع از نقشه  يش براجاسوس توسط شعله و خواهران

كرد و خودش اطالعات  يمورد با ترز صحبت م نيپس در ا ديرا خر اطالعاتشد  يداشته باشد و م تيواقع نياست و اگر ا

فراست را  يدهد كه روز يبيتا او ترتتداد  يآورد آنها را به سرهنگ ادواردز م يبدست م يمدارك كاف يووقت ديخر يم

 .نخواهد بود يمشكل دشيدر محاكمه و تبع گريآن وقت د رنديسربزنگاه بگ

كند  يم جاديقابل مالحظه در تجارت برده ا يرييتاجر برده تغ كيكند كوتاه كردن دست  اليآنقدر احمق نبود كه خ رويه

فروخته شدن و  يسرنوشتشان برا رييكه ساالنه سر راه تغ يبدبخت رانيدر كمتر كردن تعداد اس ياثر جزئ كياز  شتريبا ب

كار  نيدانست كه ا يمسأله آگاه بود و م يشدند دارنئ او كامال از بزرگ يآن م زخارج ا ايدر اسارت به زنگبار وارد و  يزندگ

از  يكي يحت هيتنب زيانگ تجارت نفرت نيپوستا در ا ديمداخله سف هيكوچك بود عل ياست اما حداقل مقابله ا ليحضرت ف

 .بود يگناه بود كه خود كار مهم نيا يمسبب ها

اش معتقد  يغرور غرب ليبه دل رويمانده باشند ه يهنوز باق تيخراب كردن انسان يبرا گرياگر نهصد و نود ونه نفر د يحت

 كي يحت عملشان را بفهمند ولتوا ن انتظار داشت كه قبا يپوست به خاطر جهالتشان نم نيرنگ يبود كه از تاجران برده 

 ؟يغرب ديتاجر برده فروش سف

كاله آراسته به گل رزش را  گرشيكه دست د ياست و با دست به آن اشاره كرد درحال يآنجا موتون: گفت  يداشت م ايوياول

 هيو شعله و بق است كه او يگفت كه قصر محبوب پدرش بوده است و محل يسلمه م يالموتون تي: بوذد او ا دامه داد  دهيچسب

كرده اند و اكنون كه بزرگ شدهاند از  يم يرابا هم باز يانها زمان نكهيتصور ا كنميفكر م. در آن بوده اند يآنها در كودك

 است مگر نه؟ زيغم ا نگ يليمتنفر هستند خ گريهمد

 ؟يبود چه گفت يگريد يحواسم جا ايويمتأسفم او ل: گفت  يمانيتصوراتش را كنار گذاشت و با پش روشرمندهيه

در آنجا و خانه  يآن عمارت كاله دفرنگ كردمينبود فقط داشتم به مناظر اطراف اشاره م ياقرار كرد مطلب چندان جالب ايوياول

 يم دهيد نجاياز ا تيآنطرف تر است بب يهم كم گريد يكياست  يسلطان قبل ياز قصرها يكينخلستان  نيبلند مرتب ب يها

ساختمان بنا  ديگفن كه در هنگام مرگ سلطان سع ياست برادرم هربرت م تاللراسين بلند آن بشود درست پشت آن درختا
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 است مگر نه؟ فيهر گز تمام نخواهد شد ح گريد نكهيكاره بود و ا مهين

در آن روز اردو زده بود بله و حتما  ديكه ارتش مج ستين ييطور باشه همانجا نيكنم هم يفكر م: گفت يبا كالفگ رويه

خود به هم  يكنم به خود ياند پنج هزار مرد و آن همه اسب و ارابه وآتش و غذا اما بعد فكر م ختهيآنجا را بهم ر يبحسا

 دايپ ياز آن اثر يجواهر كنده اند تا كنون كس فتني يالراس را برا تيگفت گوشه گوشه ب يبود چون هربرت م ختهير

 نكرده است

 .قرنها بود كه اثر بر تمام آدم ها داشت ييكلمات جادو نيچه بود ا توجهش جلب شد چون هر ؟يچه جواهر جواهر

 يافسانه است ول كي ديگو يم وبرتيدانند ه يكنم همه م ينگفته است ؟ چرا فكر م يزيدر مورد آن به تو چ يكس هنوز

آن را در  نكهيرد جز اداند با آن چه ك يكس نم چيجمع كرده بود كه ه ياديگنج ز ديسع ديس ياعراب باور دارند سلطان قبل

را به  شينمرده بود محل اختفا ايت الراس پنهان كرده استو اگر در دريمعتقدند كه در ب يارينمود اما بس يمخف يمحل

داند كه آن گنج كجاست گرچه  يكس نم چيبود ه دهينرس نجايكنم اما چون زنده به ا يفكر م ديمج يعني.گفت يم نشيجانش

كه دوست  يبلكه كنسول قبل زداند البته نه سرهنگ ادوارد يمحل آن را م ايتانيهستند كه كنسول برافراد خانواده اش معتقد 

 يكنند ول اليباعث شده كه خ نيگرفت و هم يكه سلطان در بستر مرگ مدام سراغ او را م نديگو يسلطان بود آنها م كينزد

 .در كار نبوده است ينجاست و احتماال اصال گ اتيچرند نهايتمام ا ديگو يالبته هربرت م

 .....دانم چرا جس ياست و اصال نم ييايرو ريغ يزيبه طور غم انگ وبرتياگر هم بوده خرج كرده است متاسفانه ه اي و

آن طرف تر نشسته بود حرف خود را قطع كرد و برگشت و با عجله  يحضور زن برادرش كه كم يادآوريناگهان با  ايوياول

چانه اش برد و  ريكه از اخبار مكالمه آزاد شده بود دستش را به ز رويكرد ه نگيخانم الس يه هااز بچ يشروع به احوالپرس

قرار  يديخشونت و پل نهمهيدر كنار ا ستيبا يم ييبايكه آن همه ز ودب بيشد چقدر عج رهيخ يبه ساحل ددوست داشتن

 . رنديگ

به رنگ  نجايدر ا ايدر يشهر دور شده بودند ول يبد بو يرنگارنگ لنگرگاه و كوچه ها ياز آبها ليما كياز  شيزحمت ب به

 .داشت خكيخوش م يبو ميرنگ بود و نس يشميكبود و  اقوتي

از  يتر وار نييپا ايشدند و حدود هجده  يم دهيو سرخ د ديبنفش سف يبه رنگ ها يمرجان يصخره ها يكشت يبدنه  ريز
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شد در  يم دهيد ديدرخش يم شانيكه پولك ها انيماه رهيت هيشده بود و سا دهيرنگ پوش يليتوسط آب ن ديسف يماسه 

 .شد ينم دهيآب آورده د تزش ياز كاالها ياثر شانيبودند و رو زيامواج تم نجايا

دست نخورده و  ييبايخنك بود و ز شيها هيداغ و سا رشياز درختان نخل و گل بود و نقاطĤفتاب گ دهيعوض ساحل پوش در

 .كرد يمعصومانه بهشت را القا م

 راگويو نيفرو رفته بود ناگهان به كاب يبه خواب سبك نيگرم و عطرآگ ميخواب آور امواج و نس يدر اثر زمزمه  رويه

بود را جابجا كند  دنشيمقابل پنجره را گرفته بود و مانع د رونيكه از ب نيسنگ ريكرد كه حص يبازگشته بود و داشت تالش م

درختان انبوه قرار داشت و  انيدر م ديسف يآسمان پر ستاره و خانه ا ريبزرگ ز يايدر كي ريدانست كه پشت آن حص يم

 يچه كس ديد يم ديمرده او با يمردان يكرد بدنها يحمل م يبرد و بعد به خانه خال يبه ساحل م يكه با كرج ياجساد يكس

كمرنگ تر شد و او توانست  ها يكيتاربوجود آمد و  يزبر را آنقدر فشار داد و پاره كرد تا باالخره سوراخ رياست پس حص

گفت فكر كنم  يداشت م شيكرد؟ زن عمو يچه م راگويدر و شيرو اما زن عمو شيزن عمو يرا بشنود صدا ييصداها

 .صخره ها يآن سو يدر محل ديشا ميتوقف كن يبزود

 بود دهيخشن كالهش را چسب يريحص يشد انگشتانش محكم لبه  داريتكان ب كيبا  رويه

 .كرد ينشده بودند او هنوز داشت به هان منظره نگاه م ديشدنش ناپد داريهنوز آنجا بود و با ب شيايور يول

و سه  يواقع ريساحل سااخته تصوراتش نبود بلكه تصو يتا متوجه شد كه خانه و درختان و انحنا ديكامل طول كش قهيدق كي

 داشت يبعد

 .كرد يبود و اكنون هم در خواب مجددا شاهد آن بود نگاه م دهيد لينارگ نيسنگ ريحص كيكه  يداشت به محل او

كرد البته منازل عرب به  يروز آشكار م مهين ديرا پنهان كرده بودندكه خورش ياتيدر كار نبود ستارگان جزئ ياشتباه چيه

 همان شكل ساخته شده بودند

 يكه م يمانند داشته باشند درست مانند منزل با سقف مسطح و قلعه ديهم هر دو بلند و سف نيامكان نداشت دو منزل ع اما

 .درختان وجود داشته باشد انيمحصور در م ديد

 يمرجان يصخره ها گريبود و از جهت د يميدژ قد كياز  يكه ظاهرا بخش يمحكم واريتوسط د ايطرف در كيكه از  يمنزل
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 .ه شده بود نگهبان منزل ساخت يهم برا يياتاقك ها گريد يساخته شد و در سو ايساحل در

 افتهي شيفرسا يمرجان ها  يبلند و بدقواره  يكه از هر طرف به صخره ها يدار ماسه ا بيساحل ش كيهم آشنا بود  ساحل

 دهييكردند رو ينخل ها كه در باد به هم برخورد م فيو رد يياستوا اهانيكه بر سرش گل ها و گ يشد و پرتگاه يم يمنته

كه بتوانند آنها  يتا زمان راگويو ياموال قاچاق گاهيمخف نجايو آن همان منزل بود ا جيهمان خل نيتوانست اشتباه كند ا يبود نم

 .كنند بود عيتوز دارانيخر انيرا به سالمت م

 نيباشد ا شتريب دياتفاق ساده بود با كياز  شتريب نيبود ا دهيترس ايلحظه تقر كي يبرا ديكش يقيبا انزجار نفس عم رويه

معجزه  نكهيگذشت و ا يم ريمس نيروز از ا كي ديحوادث قاعدتا با يعيطب ريكه در خط س رديتوانست بپذ يمبود او ن ريتقد

 يكرد تا تعداد يم تينقطه هدا نيبه ا مايپروردگار بود كه او را مستق نينظر او ا هوجوود ندارد بر عكس ب انيجر نيدر ا يا

 ينجات بخشد تنها كار يتار شده بودند را از فروخته شدن به بردگمسلك گرف يرذل ب كيمرد و زن و بچه كه توسط  ياديز

بهتر  يحت اي. برود ايتانيبر يبه كنسولگر استانبعد با تمام د ابديبود كه اسم صاحب آن خانه را ب نيكرد ا يم ديكه اكنون با

فراست و صاحب خانه  تانيكاپ انيماثبات ارتباط  ديداد شا يرا از دست نم ياطالعات نيكه هرگز چن ديبگو موريبه ستوان ال

 يبعد يبه آنجا خواهند زد و بعد محموله  يخدمه اش سر ياز اعضا يكيبا  تانيزود كاپ اي ريد يول رديوقت ستوان را بگ

محموله اش  نيكند آخر ادهيپ اياش سوار  يبه كشت جيفراست بخواهد در آن خل يكه امور يو ب پناه دهيترس رانياس

 .خواهد شد

 ي؟ چه كس ستيآن خانه در آنجا متعلق به ك:  ديرا گرفت و پرس يليخانم ك نياز جا برخاست و آست ديبر خود لرز نناگها

 صاحب آن است؟

 .ندارد ياطالع چيه: به آن انداخت و گفت ينگاه يعالقگ يبا ب يليك خانم

بخش متعلق به اعراب ثروت مند  نيمنازل اتمام  يمحل نياز مالك يكياحتماال : بود گفت دهيكه تصادفا سؤال را شن ايوياول

 .يشو يآفتاب سوخته م يكالهت را بگذار و گرنه به طور وحتناك روياست ه

بلند و  ياحاطه كرده بود نوار يرا چون سپر جيصخره ها كه خل يدر آن سو شانيرو شياز خانه گذشتند و پ بايتقر آنها

در  ييو استخرها اديز قيكوچك و عم يها جيانداخته بودند و خل هين سابر آ لينامنظم از ساحل قرار داشت كه درختان نارگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٥

 .بود ندهما يصخره ها قرار داشت كه از جذر باق انيم

 كيدانست آن خانه  يكس نم چياما ظاهرا ه ستيبداند كه صاحب خانه ك ديبا يمطمئنا كس يبود ول دهيمجددا پرس رويه

در آن وجود نداشت  ياز زندگ يشده بودند و اثر دهيكش شيه و كركره هابود چون پنجره هاش بست يخانه به ظاهر خال

لب  رياز آنها ز يكياطالع هستند گرچه  يكه به همان اندازه ب دمورد پرسش قرار گرفتند اظهار داشتن يخدمه كشت يووقت

 .پنهان نمود شيدست ها لهيرا به وس شخندشين يگريو د دينفهم يزيچ رويگفت كه ه يزيچ

 ؟يچه چه گفت: دياز ملوان پرس يه تندب رويه

 يتو بپرس مطمئن هستم كه م ايويشد اول ايويدواره دست به دامن اول رويبه نظر مبهوت آمد و سرش را تكان داد پس ه مرد

 .داند

منزل  نيآن مرد ا يطبق گفته : و بعد گفت  رفتيآن را پذ يبا مهربان ياصرار كرده بود ول نيكه از ا يرغم تعجب يعل ايوياول

 معروف است يميواليبه ك

 است؟ نينام صاحبش ا اي؟ آ يميواليك خانه

 .مييتوقف كن نجايا ميخواه يشمارش است اوه خوب شد م يدرختان ب ليها احتماال به دل هيخانه سا يعني يميال ويفقط ك نه

 يكنند كه نم يكنم وانمود م يمن با آنها صحبت م يوقت ست؟ياز او بپرس خانه ك ست؟يصاحب آن ك ياصرار كرد ول رويه

داند چرا  يظتهرا نم: گفت ايويرا از هم گشود اول شيرا باال انداخت و دستها شيپرسش مرد تنها شانه ها نيفهمند در پاسخ ا

 .ستيآن كه ن هيشب يزيچ ايقصر  كي اي ياناثر باست كي؟  رويه يعالقمند هست نقدريا

 .ام دهيكنم آن را قبال د يم فكر

 نيكنم تمام ا يفكر م شهياما من هم ياز كنارش رد شده باش دي؟ قاعدتا با يآمد لياست كه با دافود يه منظورت وقت؟ او يك

 .ميكن دايشنا پ يبرا يمحل مناسب ديحاال فقط با يهم هستند چه ساحل دوست داشتن هيشب قايخانه ها دق

به ساحل برده  يقيتوسط قا كين كيپ يانم ها با سبدهاشد و لنگر انداخت خ كيتوانست به ساحل نزد يتا آنجا كه م يكشت

 يپنهان م يمردان درون كشت ديهم آنها را از د يمرجان يدرختان نخل انتخاب كرد كه صخره ها هيسا ريرا ز يمحليشدند ان

در  يليك تسيليو م ايوياول رويه يسيخاردار كر انيو ماه ييايستارگان در ايشان در مورد هشت پا  يرغم نگران يكرد عل
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 .كردند يمانده از جزر آبتن يباق قيعم ياز استخرها يكي

كند غذا صرف شد و  ياحساس لرز يهنوز داغتر از آن بود كه كس ينمود ول ليتعد يبعد از ظهر حرارت هوا را كم مينس

 يهم با كتاب يسيكر ش را در آورد ينقاش يكه از همه هنرمند تر بود جعبه رنگ ها ايويبر جمع حاكم شد اول يمطبوع يسست

 يكه كم دنديافكار پر درد خودش شد چهار خانم مسن تر دراز كش غولداد و مش هيتك ييكه در دست داشت به كنده خرما

 .در ساحل انجام دهد يرا گرفته بود بلند شد كه گردش كوتاه مشيتصم شيكه از دو ساعت پ رويبخوابند و ه

 يكه نم يامن نباشد مطمئن هست ديشا! عسلم  يرو يم يرو يدور كه نم يليخ: ديلب پرس ريخواب بود ز باليتقر شيعمو زن

 كند ؟ يتو را همراه يكس يخواه

 .فورا بر خواهم گشت نميبب يخطرناك زيدور شوم و اگر هر چ يليكامال مطمئن هستم قصد ندارم خ: با صداقت گفت رويه

 

 .مانش را بستخوب عسلم و بعد چش اريكرد بس دييخواب آلود تأ شيعمو زن

 دار حركت كرد هيمجعدش بست و از كنار ساحل به سمت خانه سا يموها يپهن را محكم رو يريكاله حص رويه

كرد تا  ادهيمهمان ها ها را عقب تر پ قيقا يجلونر بود ول ليما مهين يچون گرچه كشت ديبه آنجا چندان طول نكش دنيرس

 يداده بودند بسخت ليرا تشك جيخل يشمال يكه انتها افتهي شيفرسا يه هاشنا كنند صخر يبتوانند دور از چشم افراد كشت

 .داشت صلهفا شيزن عمو ياز محل انتخاب ليچهارم ما كي

 نيخانه نگاه كرد و به ا يشده پنجره ها دهيكش يقلعه مانند و كركره ها يرونيب واريزد و با دقت به د يمحتاطانه دور رويه

 يآرام برخورد امواج به ساحل همراه يآرام و متروك پشت سرش صدا ياز سكنه است خال يخال يكه كال محل ديرس جهينت

برخورد  يبا زمزمه  يمطبوع ينخل داشت و هر دو سكوت گرم و خواب آور و خوش بو يبا زمزمه برخورد برگ ها يمطبوع

در  زيچ چيكردند ه يم ديبعد از ظهر داغ تاك ينخل داشت و هر دو بر سكوت گرم و خواب آور و خوش بو يبرگ ها

 .كرد يكوچك حركت نم ديسف يماسه ا يجز امواج و خرچنگ ها جيخل يدگيبر

در  يبكند ول يگريكار د يمرجان يبه خانه آن هم از پناه صخره ها  كياز نزد ياز نگاه ريعنوان قصد نداشت غ چيبه ه او

پرده  داياگر جد ريخ ايدال بر صحت شكش وجود دارد  يمدرك ايتر شد تا بفهمد آ كينشود نزد دهيكرد د يم يسع كهيحال
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 يبد بدن ها يخفه شده بو يزار هيباشد صدا گر دياز آنها با ينشانه ا ئناشده باشند پس مطم يزندان واريپشت آن د ييها

بر  كه دال ييصدا اي هياثر گر چيسلول قفل شده محصور شده باشند اما ه كيو عرق كرده كه در  دهيترس فيو كث اهيس

 يبيعج طوربه  يآشپز يبو اياز دود  يرشته ا زيچ چيدر خانه آرام باشد وجود نداشت و نه ه يحضور كسان

پنجره ها با كركره  يحت يكردول يمتفاوت م يرفتار رويه ديدر آن جا وجود نداشت اگر بود شا ينكته شوم و منحوس چيه

 واريكه به درختان و د يمثل آدم يحالت خواب آور و منزو كياز صلح داده بودند  يبيكور شده به خانه حالت غر يها

 ايگذشت گوش داده  يم يخال يگذر طاق ها ريساكت و ز ياتاق ها انيمباد كه از  يكرده باشد و به صدا هيمحافظ منزل تك

 ريا چند بار زخود نموده بودآن ر ريرا اس رويدر خود داشت كه ه ييكلمه جادو نيا يها البيس يوالميبه خواب رفته باشدك

باد موزون است و به خاطر پرورش چنان  رياس يحركت امواج و ترنم نخل ها يكه به اندازه  ديشيلب تكرار نمود با خود اند

 كياز آنتر يدر سكوت خانه درست مانند نامش حالت ياز خود خجالت زده بود ول يمتعجب و كم يو نامعقول هودهيافكار ب

صخره ها در  يماسه ها بگذرد و در البال يصخره ها راند و وادارش نمود كه از رو نيا هيساوجود داشت كه او را به سمت 

 .ستديمنزل جا گرفته بودند با يخارج واريد يفرو رفتگ كيدر  قايكه عم نيآهن ييها خيم باگوچك  يمقابل در

با نگاه  يمطمئن بود ول يليشد خ ينم گشت گرچه يخود را گرفت اگر در بسته بود احتماال بر م ميباز بود پس تصم مهين در

 .نديرا بب شيبايز يياستوا يبايز يدرختان و گل ها يها هيسا ينظر احتمال كيتوانست در  يكردن به داخل آن خانه م

بود چند ) ديكلمات نامفهومه اگر اشتباه شد ببخش(  يآب شيپاندورا همسر ر اينبود بلكه حوا ء  سيهول رويه گرياو د ناگهان

پس  ديجز برخورد امواج به ساحل و باد را نشن ييصدا چيوش دادن و چون ه ينه با شك بلكه برا ستاديكامال آرام ا يا قهيدق

 .از پله ها باال رفت يبه آهستگ

داد تا  يرا فشار م يدر آهن كهيرا سوزاند در حال شياش گذشت و پا ييآفتاب خورده از كف ننازك دمپا يسنگ ها يگرما

ساحل و  يدرخشندگ انيمتوقفش نكرئ او از م يكرد گرچه صدا او را تكان داد ول ياش ناله ا يآهن يند لوالهاكامال باز ك

شمار  يفراوان و درختان ب يخنك و گل ها ريباد گ يها ابانيپر از خ ياغبه درون قدم گذاشت و خود را در ب يخنك يسبز

بودند و گذرگا  شيطرف خزندگان رو نيو از ا ديرس يتر به نظر م يميقد اريخانه بس واريد نكهيظاهرا حدسش در ورد ا ديد

اتاق نگهبان و انبار غله و اصطبل اسب ها بوده باشد فضا را پر كرده بود  يزمان ديسوراخ كه با ييطا ق دار و اتاقك ها يها
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برده زنده شد پس با  يدار نگه يبرا يا رهيت يسنگ يتصور آنها به عنوان سلول ها ايموقتا فراموش شده اش  يتمام شك ها

در آنها نبود و  يزيز عنكبوت و خفاش چ رياما غ دياز آنها سر كش يگذشت و با دقت به تعدا واريد يمواز ابانيپنجه از خ

 يطاق ها يكه در مدخل ها يهرزه ا يداخل آنها نشده است چون علف ها يزيچ يمدت قابل مالحظه ا يبود كه برا ممعلو

كه در آنها را  يپوريو گل ش اسمني يياستوا ياز گل ها ينيد بلند و دست نخورده مانده بود و پرده سنگدر رشد كرده بو يب

 .نداشت ياز شكستگ يپوشانده بود هم كنار زده نشده و اثر

 يادامه داد كه به لب استخر يگريد ابانيتوجهش را جلب كرد پس راه خود را از خ يآب يصدا يبرگشت كه برود ول رويه

 ياز گل ها يقرار داشت انواع يوحش ياز گل ها ياستخر انبوه يدر آن سو ديزنبق رس يمق در كنار گلبرگ هاكم ع

به تنه درختان و  يپر كرده بود نگاه ينيسنگ ينيريرا با ش هيسا اسمنياز  يو آبشار يمرجان اهانيگل آهار رز و گ يياستوا

 .ديخانه قرار داشت رس يكه در جلو ينگآنا كرد و با چند قدم به تراس بلند س يشبكه برگ ها

گرم و پر گل را  ياما آرامش فضا ديوز يو پرتقال و تمبر م اسمنيو  يهند ريشاخ و برگ درختان انج انيدر م متيبا مال باد

دان به چن هيظر نيبود ا) خفته  يبايز( باغ تراس و خانه متعلق به شاهزاده خانم افسانه ها آروا  رويزد به نظر ه يبر هم نم

كالم  نيا دنيبا شن رويه. دينام يخفته م يبايز ياو را به شوخ نيكرا يپر حرارتش هارتل يينظر جالب نبود چرا كه پسر دا

از  يدر باغ يهارتل ير.آو اديآمد چقدر  يخاطرات لبخند به لبانش م يآور اديحاالبا  يشكلك در آورده بود ول شيبرا

 .رز بود نهمهيا ليرنگبار نامعقول بود حتما به دل

كه خم شد كه  يخواست از كنار استخر برگردد به دامنش گرفت ووقت يم كهيزرد و خوشبو در حال ياز رزها يكي خار

منجمد شده و لبخندش بر لبانش خشك شده بود با  اهشيس سيلباس پول هيكند ناگهان خشكش زد دستش بر حاش شيجدا

بود  ستادهيرز ا يبوته ها يدرختان آن سو يها هيسا انيحركت در م يچكمه پوش كه صاحبش ب يجفت پا كيبه  يناباور

 .شد  رهيخ

و  ديتپ يوار م وانهيقلبش د كهيتمام قدرت فكر و حركتش را از دست داد در حال ايلحظه ترسناك و سخت گو كي يبرا

 اينگاهش را بلند كرد و  ديشنجر خوردن دامنش را  يراست شد و صدا يشد باالخره به آرام رهيخ يآمد مدت ينفسش باال نم

 .بود روبرو شد نگسرد و كمر يجفت چشم كه به طور مشوش كننده ا كي
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به زحمت  رويه يپس درست حدس زده بودم صدا يمنتظره ا ريمودبانه ادامه داد چه سعادت غ يرور سيخانم هول عصر

 ديدانستم كه با يهمان خانه است م نيا خواست بزند نبود يكه م ييحرف ها نهاينفس نفس بود و ا كياز  شتريب يزيچ

 .باشد

 شينديكردم اگر دوباره بب يفكر م: فراست كامال روشن بود چون بدون تعجب گفت تانيكاپ يربط برا يجمله ب نيا ظاهرا

 . ديآمد نجايروشن بود كه به ا يشناخت چون شب ديآن را خواه

چقدر  ديزد نجايهم به ا يسر كيمالقات  ين را شنناختم و براو هنگام گذشتن از عنارت آ ميآمد يبا كشت كين كيپ يبرا

 .بود نيفراست زهر آگ تانيلحن كاپ ديمحبت دار

 .كرده است ياو را عصبان زيمرد نفرت انگ نيا گريبار د كيسرخ شد و فورا متوجه گشت كه  رويه

تسلط كامل  تشيخود و موقع يد ماند و روخواه يرا نشان نخواهد داد حداقل بر حسب ظاهر آرام باق تشيبار عصبان نيا خب

زودگذر و دستپاچه متوجه شد كه افكارش را به  يجمع شده است با حالت يمتوجه شد كه گوشه دهان رور رويخواهد داشت ه

 .فراهم كرده است رااش  يخوانده است و موجبات سرگرم قيكامل و دق

نبود فقط عالقه مند شدم كه صاحب خانه را  نياصال هم چن: را كنار گذاشت و آرام و مودبانه گفت شيشك ها رويه پس

 نه؟ ايهست  نجايا يكس نميآمدم كه بب نجايدانست قدم زنان از كنار ساحل به ا يكس نم چيبشناسم چون ظاهرا ه

 ؟ سيبود خانم هول يفكر يب يكم ديكن يفكر نم ديقدم زنان وارد خانه شد ستين نجايا يكس ديكه مطمئن شد يووقت

 .شود يممكن بود از آن برداشت غلط يحتبرا

 .بود ناراحت شد افتهيخودش را در حال دفاع  نكهيناگهان سكوت كرد از ا رويدر باز بود ه يورود نداشتم ول قصد

توجه بوده كه در را چهار  يكه صاحبش آنقدر ب يورود به هر خانه ا ديفهمم اما اگر بخواه يكامال م يكن يمقاومت ينتوانست و

ناگهان خود  ديانداخت مثال شا ديخودتان را در دردسر خواه ايبخش از دن نيدر ا ديباز بگذارد را عادت خود قرار دهطاق 

 .نگهتان دارند هيهد يشده و برا دهيدزد يحت اي ديابيب ريپذ ريتاث انياز آقا يكيرااضافه شده به حرم 

كه  يطعنه با آرامش نيماند و صرف نظر كردن از ا يباق مشيجمله شد اما بر سرر تصم نيآخر يمتوجه استهزاء ضمن رويه

 يا بندهيبودم كه اعراب رفتار فر دهيشن شهييشدم چون هم وسيما ديكن يطور فكر م نيظاهرا لطمه نخورده بودگقت ا
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 .دارند

ه شك كنند ك يهم دارند و از حضور كس يو اخالق تند يقو يياشتها نيدرست است اما همچن يقانون كل كيبه عنوان  بله

 .كردم ينم يمن جاسوس: شعله ور شد  رانمهيمتغ رويشوند ه يم نيآمده است خشمگ يجاسوس يبرا

 دهيعق نيا واريد ريز يمينگهبان قد يبه آن اتاقك ها قتانيشما موقع ورود و نگاه دق ادياحتماال توجه ز ديمرا ببخش ديبا نه؟

 .ديكن دايدر آنها پ ي زيچ نيچن ديانتظار نداشت يمن القاء كرد راست يرا برا

 . اديم يميقد يليبود محل به نظر خ يفقط كنجكاو. يعني زيچ چيه: گفت نينسبتا خشمگ ييبا صدا رويه

قدرتمند  يقدرت مستعمره ا كيها  يكنم در آن روزها پرتغال يباشد فكر م يخارج واريهم هست اگر منظورتان د يميقد

شد داد  يم يكه به رفتارش هر صفت يتوسط عرب شيسال پ يس اي ستيه تنها حدود بخود خان يدژ بود ول كي نجايبود اند ا

 .ساخته شد يبندگيجز فر

 توجه بود يب يزيانگ بيبه طرز فر رويه يبود؟ صدا ياو ك اوه

 .جالب است  تانيبن حامد اگر برا يبه نام عل ييآقا

نه  نكهيتاطانه اسم را به حافظه اش سپرد و خوشحال شد از انزد او مح يحرف يواقعا هم جالب بود و قبال توجه ول رويه يبرا

 لفتهي زيفراست و صاحب خانه ن تانيكاپ يمناسبات عال يبرا يشتريرده بلكه اثبات ب.آمده بود را به دست آو شيتنها انچه برا

را حساب كنند باعث تعجب دو دو تا چهار تا  ايقضا نيا دنيتوانستند با شن يو سرهنگ ادواردز نم مورياست اگر ستوان الر

 يدارد و از رو ياديفراست هم كه آشكارا در مورد خانه اطالعات ز تانيرا كه كاپ يامور يبود با خود فكر كرد كه حت اريبس

 .به آن اقرار كرده است تعجب زده خواهد شد يمالحظه گ يب

دانم  ينم: متفكرانه گفت ير گرفته بود رورنظ ريشد كه با دقت او را ز يرور يو آفتاب سوخته  كيمتوجه صورت بار رويه

 يچي؟ احتماال دوباره ه ديكن ياالن به چه فكر م

 ديكن يچه م نجايكردم كه شما ا يداشتم فكر م ابدا

 يكنم ؟ مطمئنا شما مرا بهتر م يم ادهيرا در روز روشن پ زيمحموله سؤال برانگ كيكه دارم  ديكه فكر نكرده باش دوارميام

 .ديشناس
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 بله مطمئنا: كرد دييقلبا تا رويه

در  يوسواس خانمانه ا چيه سيخانم هول ديآ ياست كه در مورد شما خوشم م يزيچ نيا: و گفت ديفراست خند تانيكاپ

نبودم جز لذت بردن از  يكار شوم چيمشغول ه ديبدان ديخواه يمنصفانه اگر م ريمورد نبرد غ نيدر ا اي يندار يمورد الپوشان

 افتهي يصلح آور است و تا امروز بعد از ظهر آن را خصوص يطور مطبوع هب شهيكه هم يآرام در نقطه ا زمرويخواب ن كي

 .بودم

 يزمان يحت ديايبه آنجا ب شهيكه مگر او عادت دارد كه هم ديپرس يكلمه بسرد نيآخر يانگاشتن اشاره ضمن دهيبا ناد رويه

 .ندارد است و دوست عربش در آن سكونت يكه آشكارا خانه خال

 دوست عربم؟ كدام

 !بن حامد يعل

ساده در خانه  يتله  كيكار گذاشتن  ليسال است كه به دل 15است؟ متاسفانه او  امرزيخداب ديبن حامد فق يعل منظورتان

هم اصال راحت و  شيكنم جزا يم اليرا گرفت و مرد خ شيدر آن افتاد جزا يتوجه يمهمان خودش در عوض ب كي يبرا

 .مناسب نباد

 .كه اكنون صاحب خانه است  يهر كس ايپس پسرش : گفت يصبر يكرد و با ب ياخم رويه

 .خانه هستم  نيصاحب ا من

 شما؟؟

 يكه نم نميتوانم بب يبرد نه م يم انيجر نيبود كه از ا يلذت ينشان دهنده  يچشمان رور يدانست ينم ييبگو يخواهيم واقعا

 مگر نه؟ ديكرد ناراحت شد وستانيحد ما نيع تا ااطال نيدوست دارم بدانم كه چرا ا ديدانست

 .ديدوباره حرفش را قطع كرد و لبش را گز رويه ؟يشما ك يعنيبله  نه

 .شش سال قبل  ايمالك آن شدم ؟ اوه حدود پنج  يك

آن را  دينه تنها با موريچون سرهنگ ادواردز و دان ال يدرباره ن وجود نداشت و كسان يراز چيپس ه شيشش سال پ اي پنج

كند  يم يرا مخف شيكه برد ها ستين يمحل نجايسراسر آن را گشته اند پس ا يبهانه ا نيشك به كوچكتر يبدانند بلكه ب
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اش وجود  هيبر عل يقانون چيخورد چون ه يآنهم بدرد نم يول ديبگو ديفقط با تگذاشته اس نجايوجود تفنگ ها را ا نيبا ا يول

 .خودش است خانه و ساحل نجايندارد چرا كه ا

است و مطمئن  يملك محسور كننده ا: گفت  يآن را انجام داد و به خشك يبود كه شكستش را پنهان كند ول يسخت تالش

دانست  يشده و مطمئنا اگر م مروزشيكند متاسف است كه مزاحم خواب ن يممكن را از ملكش م ياست كه او تمام استفاده 

 .گذشت يهم نم نجاياز كنار ا ابدي يم نجايكه او را در ا

كنم بتوانم حدس  يجون فكر م يكن يچه م نجايپرسم كه ا يفراست بر آشفته گفت كامال از آن آگاهم و از تو نم تانيكاپ

 يكه در شب محموله  يبود دهيبار د كيچون  يكه صاحب خانه را بشناس يآمده ا نجايكنم كه به ا يبزنم فكر م يقيدق

انبار  كي ديشود در واقع شا يو پنهان م يخال نجايمحموالت در ا ريساهم  ديكه شا يشده و شك ك رد يخال نجايدر ا يخاص

 مگر نه؟ يمخالف تجارت برده هست ايبرده باشد و تو همك ه قو

م كه به دار ادي هي زيو ن ديبود دهيرا از من پرس نهايبه نظرم قبال هم ا: است و گفت  دهيوانمود كرد كه منظورش را نفهم رويه

 هستند نكاريكه مشغول ا يطور از تمام كسان نيبلكه از آن نفرت دارم و هم ستميكار ن نيشما گفتم كه مخالف ا

 چرا؟ يول يرافهمانده بود نهايقبال ا بله

 يپرسش ب نيچن ديتوان يچطور م نكهيروشن است و علت ا يهر آدم متفكر يبرا لشيدل ديدان يمطمئنا خودتان بهتر م چرا؟

 !فهمم خداحافظ آقا يرانم ديكن يرد و احمقانه امو

 ]RIGHT[/هنوز به دامنش بود را فراموش كرده بود  يشاخه خار يتكان داد و برگشت كه برود ول يسر يبتند رويه

 از آن را باور كند يحداقل بخش ايمجبور شد كه باور كند  تايها يكنم ول يكرد باور نم يتمام اصرار م يبا كله شق رويه

 .فراست گفته بود افاع كرد تانيعمو نات كه همان روز عصر مورد پرسش قرار گرفت از بخش اعظم آنچه كه كاپ ونچ

 نجاياطراف ا يها نيخواسته اند در سرزم يم شهيها هم يطور باشد فرانسو نيكنم هم يم اليخب بله خ: نات گفت عمو

هستند پس از مرگ  نجايها در ا ييايتانيبر ريدادن به تأث انيپاسلطان و  ضيعالقمند به تعو اريداشته باشند و بس يگاهيپا

 يدووباره وابستگ قايشرقافر يخالص شوند تا زگنبار و خطّه  دياز شر مج يواتبودند كه به نفع طاها دواريهم ام ريسلطان پ

حمل برده از آن بدست آورند  با حق ديو سپاسگزار جد ونياز مدافعان مد يو آنها بتوانند بندر دياش را به مسقط اعالم نما
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 .فاجعه هستند نيمقصر ا يريدر واقع آنها به تعب

: وحشتزده به اعتراضش ادامه داد رويكردند تجارتن برده را متوقف كنند ه يبودند كه سع يكسان نيها اول يفرانسو اما

 يبردگ 1700در سال  يالملل نيب ينامه عهد  يگفته بود وقت يدارم كه خانم پور اديعمو نات به  ديدان يرا م نيخودتان هم ا

مورد در كتاب ها  نيدر باره ا ديتوان يكردند م نيرا در اروپا تدو ين ضد بردگيقوان نيرا منسوخ كرد آنها اول اهانيس

 .ديبخوان

ول كه مشغ يدارد هنگام يبستگ استيچگونه است تمام آنها به س ليقب نياز ا يدان يخب تو كه م: گفت ينات بسادگ عمو

اما چند سال بعد توسط  ليقب نيو از ا يمساوات و برادر يبود آزاد يعال يليبه نظر خ يبردگ يبر انداز دهيانقالب بودند ا

 كيو از آن زمان  نيشيپ ينامه ها نييو آ نيقوان ريسا يدر مورد آن بخوان يانتو يكنسول اول دوباره مجاز شناخته شد و م

 دايكه جد يداوطلب ستميس نيا يآن را رسما بر انداخته است ول ديجد يت چون جمهورروشن به خود گرفته اس هيحالت سا

دارند و  ازيمستعمراتشان ن يراب اهيبردگان س يرويآنها به ن ميهمان روش قد يراياست  ياسم رييشده است فقط تغ جاديا

آورند  يباشند آن را راحت تر بدست م داشته نجايدر ا يياگر جا ا يزنند ول يبدست آوردنش به آب و آتش م يخود را برا

 است ليها متما يسيبر تخت نشسته است امكان ندارد چون او به انگل ديكه مج يجا تا زمان نيو داشتن ا

 عمو نات؟ نيرا قبال به من نگفته بود نهايچرا ا: خفه گفت  ييبا صدا رويه

 ؟يقه مند شده اعال نقدريچطور شد كه ا يراست يبود دهيوقت نپرس چيكنم ه يم فكر

و  ديبه مسائل خر ديهمه با رديبگ انيتجارت پا نيا يعالقه داشته ام اگر قرار باشد روز شهيهم يعنيمند نشده لم  عالقه

 تياهم يرحم يب يبرا ديمرده عالقمند باشند با ايزنده هستند  نكهيبه ا يتوجه يگاو و ب يمثل گله ا. فروش انسان ها مثل

 .دياز شدت بغض گرفت و لرز شيصدا ونيونير ريو جزا يداوطلب ستميسدر مورد  يقائل شد ول

 نيطرفدار ا شهياو هم. ياوريبه درد ب يموضوعات نيسر قشنگت را بر سر چن ستين يازين: شد و گفت نيخشمگ شيعمو

شد او  ياز خانه نمخارج  يزنانه مختصر كنند و آن كارها به وضوح شامل كارها يرا در كارها شانيروين ديكه زنان با هينظر

از  يا هيرا صاف نمود و با سا شيكردگلو يبه برادرزاده اش نگاه م نهبود پس با دقت و متفكرا رويمخالف مادر ه ايقو

 يرا را در مورد مسئله ا يملّت چيه ستيدرست ن يباشد ول هيبه موعظه شب ديشا رويه يدان يم: محتاطانه گفت يشرمندگ
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آور كه ما هم در  ادي هب يكن يخودت را عصبان نكهيقبل از ا يملل مورد نكوهش قرار ده ريااز س شتريچون تجارت برده ب

نبوده اند آن هم تا  تيمسئول يخودشان هم چندان ب اهانيس يكل انسان هاست حت ممنظورميتجارت دست داشته ا نيا

تله گذاشتند و  گريهمد يتجار برده برا هيبه منظور تغذ ييقايآفر ليقبا ستيشان ن يبردگ يها وغيخرخره شان البته منظور 

ها  يها فرانسو ييايتانيها بر يها هند ييقايبه دست آوردند اعراب افر يثروت خوب ياز فروش مردم خودشان به بردگ

 شهيو بهتر است كه هم ستيتجارت پاك ن نيكدامشان از ا چيشمال و جنوب دست ه يها ييكايها امر ييايآلمان ها اسپان

 يانگلستان م يبردگ يها تيفعال هيعل كه يتوماس جفرسون خودمان در همان رمان يحت يراست يداشته باش اديه را ب نيا

 ياقتصاد ليبه دال يمتنفر است ول ياقتصاد ستميگفت كه گرچه از كل س يم حينوشت خود صاحب هشتاد برده بود و در توض

 ياست كه در خانه ا يمصداق ما مصداق مردم.  ميمو رنگ شده اما با همان قل يخود را آزاد كند همه  اهانيتواند س ينم

از تجارت  ريغ يگريمسائل د يمطلب برا نيالبته ا ميرا بدان نيقبل از بلند كردن سنگ ا ديكنند ما با يم يزندگ يا شهيش

 .درست شده است شهيبا ش يقياست خانه ما به هر طر حيبرده صح

شب  كيدرست شده است او  شهيطور باشد خانه خودش كه مطمئنا از ش نيفكر كنم هم ..من . .... من: گفت يبا دلتنگ رويه

عمد اگر نه به  ريعمو ات از آنها گذراند و خودش را به قتل غ قيفراست و تصد تانيكاپ يها يجواب را با فكر افشاگر يب

 .عمدد دانست 

او حاضر نشد به  يكرده بود او را آگاه كند ول يسع يحق داشت كل ياحمق و كله شق بود و كل يقابل باور ريبه طرز غ او

 .كند  يدرست م رهيرا به نفع مردم جز رهيجز ندهيگوش دهد چون فكر كرده بود دارد آ شيحرف ها

 .تمام مدت مورد سوء استفاده قرار گرفت كهيحال در

 نكهيبه او كلك زده بودند مثل ا يراحت نيطور شعله و برغش به هم نياحمق جلوه داده شده بود هم كي سوتيتوسط ترز ت و

 .بوده باشد يبچه از خود راض كياو 

 يبچه م كي يرفتار كرده تبرئه كند چون مطمئنا حت يبچه از خود راض كيمثل  نكهيا ليتوانست خودش را به دل ينم يحت او

 .باز شوند را بفهمد ديكه نبا يجواهر يداستان صندوق ها يتوانست آنسو

خودش شاده  يهم به اندازه  يو كرش ايوياول نكهيآن را با ور نداشت اما فكر ا رويه ينست ؟ به گونه ادا يم ايوياول ايآ
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باهوش و  شهيگذشت چرا كه خود را هم ياز خودش نم يزاريعذاب و افسوس و ب فيدر تخف يلوحانه رفتار كرده باشند اثر 

 يبچه احمق حساب م كيرا  يسيو كر يكله پوك و احساسات احمق و يرا موجود ايوياول شهيدانس و هم يتواناتر از آنها م

 يقابل تحمل م ريفكر كردن در مورد آن را غ ياز احساسات احمقانه داشت كه حت يوجود رفتار خودش اثر نيبا ا يكرد ول

علوم نام ميكرد گل دارشوا يزيرا كه وارد نكرده بود چه چ يشده بود و چه صدمات تيكه باعث بروز جنا يكرد حماقت

 بكشد؟ رونياز آب ب شانيرا برا گرانيد

بود ؟ آن همه سال  دهيفهم سونيج يديب....يدار ياريبس يدر مرگ عده  يكرد تو دست يشك م ديدانست با يم ديبا او

 انيسوزا م يها نيو زم يمارس يوارهايد انيچند تن در م...... اريبود مرگ عده بس نيهم قايبود ومنظورش دق دهيفهم شيپ

 ست؟يبرغش كشته شدند دو يروزيشده بود به خاطر پ دهيآتش بر دانيم كي جاديا يكه برا ليو نارگ خكيه درختان مكند

بود  يهمان اندازه كوچك م ديهم با تيبود كه سهمش از مسئول يجزئ يچهارصد تن ؟ دخالت خودش در آن بقدر اي صديس

 ريدر ز يئچون مو ايآشپزخانه اندازه گزفت  يرا ترازو نبود كه بشود آن  يزيدر كل اما احساس گناه چ يجزئ ينسب

داد  يبود م گرانياش كشتن د جهيكه نت يدر كار زيناچ يداشتن سهم يبه خود اجازه  يكرد اگر حت ميتقس كروسكوپيم

و  رديكه كرده سرزنش ها را بپذ يقيآنچه كه كرده به هر طر يبرا دياست پس با نيكل عمل مسئول بود و اگر چن يپس برا

 .او نخواهد بود يبرا يا هانهكرده ب يدانسته كه چه م يكه نم ناصليا

 .فراست گفته بود تانيرا كاپ نيا.  ستيكس بهانه ن چيه ياز قانون برا جهل

 نكهيا لياز سؤاالت خود پاسخ داده است دل يكيبود متوجه شد حداقل به  دهيدراز كش يكيدر تار كهيدر حال يناگهان كامال

با شهروندان محروم زنگبار بود بلكه به  يهدرد ليوركورانه و با شتاب خود را به روابط خطرناك انداخت كمتر به دلك نقدريا

 .بود يزيآم ريو تحق يسادگ نيبود مسئله به هم راگويو تانيفراست كاپ ياز امور ينفرت شخص ليدل

 .متنفر باشدگرفته بود از آنها  اديبود كه او  ييزهايفراست نشانگر تمام چ يرور

آوردند  يدر بند پول م اهانيو زجر س يتراژد نيدست داشتند و از ا يگريوحش نيكه درادامه ا يپوستان ديو سف يبردگ

كنند  ليآزاد تحم يها ييكايخود را بر آمر رانهيشر نينمودند به زور قوان يها كه سع يسييانگل..  يو هرزه گر ييدروغگو

او را مسخره  ينبود چون اكنون رور يكاف نهايتمام ا ايبه آتش بكشند و گو راداران صلحجو را بسوزانند و مزرعه  ديكاخ سف
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شرم با  يبا او رفتا ر كرد آنقدر جسارت داشت كه به گناهانش بدون ذره ا ياحترام ينمود و با ب يسخنران شيكرد برا

 .ودب لكردهيبا اصل و نسب و تحص ياقرار كند و بدتر از همه او مرد يعذرخواه

حرامزاده بود چون  يپوست و بچه ا نيرنگ يقابل بخشش تر از داشتن معشوقه  ريغ رويهمچنان به نظر ه يصفات آخر نيا

با  يول نديبهتر را بب ريتواند خط س يخودش م ياست كه طبق گفته  يشد كه او كس يآور م اديو  كرديمبرا م ياو را از بهانه ا

 يانتقام شخص كي ريكرد چون خود را درذگ ياز خودش م يرا عصبان رويه نايا يمه است ه نيبدتر يوجود دنباله رو نيا

نامطبوع  يصفت نيكورش كرده بود و كامال باعث خراب شدن حس تناسب او شده بود ا ليمسا ريكرده بود كه نسبت به سا

 .آمد ينمخوش كرد و اصال از آن  ياش آن را در درون خود مشاهده م يبار در زندگ نياول يبود كه برا

كرد  يم اليكهخ ياول ينسبت به روزها يشتريب يبا روشن تونيليبود كه ك نيتفكرات ناراحت كننده ا نيا ييها جهنينت

از  ريكرده بود او را به خاطر خودش آگاه كند اما هرگز او را سرزنش نكرد و غ يسع يعاشق اوست در نظرش ظاهر شد كل

او را كرده بود او  تيرعا يموارد به طور قابل مالحظه ا ريودش نشان داده بود و در ساآن حنه ناراحت كننده كه در روز ور

اش  يكنون يشده  ريتحق تيقرار دهد در موقع رويننموده بود بزور خودش را متئجه ه ييبر او نكرده بود و سع ييادعا چيه

 يم نيبود و او را تحس رويه قن نه تنها عاشمتزلزل به نظرش ظاهر شد چو يايدن كيكم كم به عنوان تنها عضو محكم  يكل

و  ديپرست يكرد و م يبود او را نوازش م شيبر زخم ها ينمود و مرهم يهم م تياش او را حما ييپروا يكرد بلكه در مقابل ب

 يمدانست فقط  يكرده بود خودش نم دايو آرامش  تيبه امن ليآورد حاال چرا ناگهان م يو آر امش فراهم م تيامن شيبرا

 .كند يرده اش م.برآو يوجود دارد كه كل يازيدانست ن

شدن كه  يگفته بود كه عاشق مرد يبه لوس يمطمئن نبود ول ريهنوز غ ريخ ايخودش او را دوست دارد  ايآ نكهياز ا رويه

واحترام  هديات و نه پسند ياست و احساسات پر شور هم وجودشان نه ضرور يضرور ريقرار است با او ازدواج كند كامال غ

 يبوجود خواهد آمد از آنجا كه ازدواج خود عمه لوس يطور غر قابل اجتنبا هو محبت راحت تر است و با بودن آنها عشق هم ب

 .صحبت خواهم كرد يفردا با كل ديشيبا خود اند رويشك او حق داشت ه يبود پس ب زيآم تيموفق يكاف يبه اندازه 

بسته  يرمغان آورد و بالخره توانست بخوابد هوا كم كم داشت پشت پرده هابه ا شيبرا شياز آسا يحس يميتصم نيا

 .شد و پرندگان در باغ شروع به خواندن و جنبش كرده بودند يروشن م
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 يوقت م رينمود چون خودش تا د ينم سريم يآن طور هم كه تصور كرده بود بسادگ يثابت شد كه صحبت كردن با كل يول

گفت كه  يگردد مادرش با دلخور يبر م يدانست كه ك يكس نم چيرفته بود و ه رونيب يلرفت ك نييپا يووقت ديخواب

 .احتماال تا اواخر عصر بر نخواهد گشت

دانست و  يم يافراط يوحش كيكرد و او را  ينم دييرا تأ نچيل يچندان آقا ينهار بخورد اب نچيقرار است كه با جو ل چون

 . ستين زشيعز يكل يبرا يخوب نيمعتقد بود كه همنش

 روياش با او نگران بود كه ورود ه يپسر از او وهمراه يمعروف بود و او به خاطر طرفدار يو هرزگ يجو به قمار باز چون

 .دهد  انيپا نارتباطيبه ا ديشا

موارد مورد تماس با  يكار بلكه برا يبرود نه تنها برا رونيب اديناچار است ز يمتأسفانه كل: گفت يبا لحن عذرخواهانه ا ياب

 يرا به اندازه  يارتباط اجتماع تياست در واقع عمو يضرور اريآدم در خارج است بس يكه وقت...... نجايا انييتوجه اروپا

 ل؟يداند مگر نه ناتات يمهم م يارتباطات تجار

كه از  يزانياز آن م شتريب اريآورد بس يبه دست م ياريبس دياطالعات مف قيطر نيآدم از ا: كرد  دييتأ متيبا مال شوهرش

 يكمك بزرگ قيطر نيهم از ا يگذرد و كل يچه م نجايچون ا يكه در محل يبدان ديبا ديشود فهم يم يمذاكرات رسم قيطر

 .تا به من نديگو يم يشتريشود و آنها اغلب به او مطالب ب يم ارود و با مردم آشن يم رونيمن است او ب يبرا

 يكه عمال از تو غفلت م ينكن اليهستم كه خ دواريو ام رديگ ياز خانه م رونيوقتش را ب از يادياقرار كنم كه مقدار ز ديبا

 .اتاق باشد نيو در ا نجايداد االن در ا يم حيكه اگر دست خودش بود ترج يبدان  ديكند با

فهمد  يم رويمطمئن هستم كه ه: گفت يو بتند ستيكننده به شوهرش نگر يريجلوگ يبا نگاه يياب ديسرخ شد و خند رويه

 رويباشد اما در واقع ه يگريد يدهد جا يم حيترج نكهيبه آنها برسد نه ا دياست كه با يفيوظا ليبه دل ستين نجايا ياگر كل

دانستكه اگر  يصحبت كند و م يگرياست چون قصد داشت با كس د رونيب انهآن روز صبح از خ يچندان متأسف نبود كه كل

شده اش را ساده  يزيمالقات طرح ر بتيغ نيخواهد كرد كه متوقفش كند ا يكند بلكه سع ينم دشييبفهمد نه تنها تا يكل

 فيبه دبال شر رويه ديايخواست با او ب يكه م يسيو دست به سر كردن كر شيكرد و پس از كسب اجازه از زن عمو يتر م

 .ها روانه شد سونيت يمهتر به سمت خانه  كيفرستاد و با 
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 رويكه ورود ه يبه ارقام مخارج خانه اش بود اما وقت يدگينشسته بود و مشغول رس منيدر اتاق نش يريتحر زيپشت م ترز

 ريغ يچه خوشبخت زميعز رويه: از تعجب مهمان نوازانه به او خوشاد گفت يانداخت و با بانگ ياعالم شد قلم پر را به كنار

 مگر نه ؟ دينوش يواهكاكائو كه خ ريش كيحتما  يسر زد يچقدر لطف كرد يقابل انتظار

 !نه : و كوتاه گفت يبا تند رويه

 نيمالقات كننده اش و پاسخ كوتاه و رد دعوت شدنش متوجه شد كه ا يبال رفت و بعد از حالت چهره  سوتيمادام ت يابرو

به  يخواست يچه م رويگفت ه يكه در بسته شد با خونسرد يپس مستخدم را مرخص كرد ووقت ستيمالقات دوستانه ن كي

 كرده است؟ داياشكال پ يگريكار د ؟ييمن بگو

 !كرده است دايكه چه كار اشكا ل پ يدان يخودت خوب م: گفت يبا لحن سخت رويه

پس چرا  يهست يطور هم عصبان نيو هم يناراحت يليكه خ نميب يبوضوح م يتوانم مطمئن باشم ول يدانم در ان مورد نم م

 در آن صورت راحت تر هم خواهد بود مگر نه؟ ميحبت كنص يو با آگاه يو بعد به آرام مينيبنش

 .سرد بود خيچون  رويلحن ه ستميدهم با يم حيترج يو ل متشكرم

از  ياز درك و و اثر كمرنگ يدو لحظه سكوت مهمان ناخوانده اش را مطالعه نمود حالت يكي يكج شد برا يكم سويمادام ت سر

 .گرش مطالعه نمود لهيو ح رهينگاه كاوس گر چشمان ت حيو تغر يبد خواه

كنم چون به نظر من  ينم نيااگر من چن يمرا ببخش ديبا يول يهر طور كه دوست دار: شانه اش را باال انداخت و گفت بعد

 .تواند سخت باشد يم ستادهيصحبت كردن به حالت ا

نحو  نيصبحش را به بهتر ي لباس ساده يها نيهنرمندانه چ ارينشست و بس يصندل نيتر كينزد يبا شكوه تمام رو ترز

 يداد و به مالقات كننده  هيسمت تك كيبه هم قفل كرد و به  شيپا يرا رو شيمرتب نمود و بعد دستان كوچك و توانا

كرد كه  يتداع رويه يحالت برا نيكارها را داد كه ا نيترتب ا يا ونهمخلوط با ادب و توجه نگاه كرد و به گ يجوانش با دقت

 فيبا حر رويمدرسه فرا خوانده شده است اما ه ي رهيمد شيدادن پ حيتوض يخطاكار است كه برا يادختر مدرسه  كي

او بود و به مقدار قابل  زمسن تر ا اريترز بس نكهيا ليروبرو شد بود و اصال به دل سوتيتر از مادام ت نيبه مراتب سهمگ ييها

افسوس خوردن در مورد رد دعوت نشستن  يبرا گريچه اكنون دبا تجربه تر بود جا نزد اگر  يزندگ ليدر مورد مسا يتوجه
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 يبيكه با رق يوقت ستدديبا ميگذاشت كه مستق يم ينامساعد تيفرد را در موقع يانكار چيه يشده بود چون ب ريد يليخ

مانع  يكوچك ليمسا نياصال قصد نداشت بگذارد چن روياست اما ه دهيمبل نرم و راحت لم كي در يمواجه شده كه براحت

 يمانع گفتن حرفش به آدم ربا راگويبودن در و يهمان طور كه اصل تصور زندان. گفتن آنچه كه در ذهن داشت بشود

اش جسور  دهيدر مورد ابراز عق رويكه ه ديتوانست بگو يكس هرگز نم چيفراست نشده بود ه تانياش كه كا پ ياحتمال

 .ستين

 يبلكه با كلك مرا وادار به كار يگفته ا اريبس يه شده ام كه به من دروغ هامتوج دايمن جد: گفت يتحت كنترل يتن صدا با

 يكه قصد نداشته باش دوارميخواهد كرد ام ينيكه تاآخر بر وجدانم سنگ يكمك به مقاصدت نموده ا يوحشتناك برا اريبس

قرار بود مورد چه استفاده  قايدق نكهيو ا يخبر بود يب ميالثانب قاچاق كرد تيب هكه ب ييصندوق ها اتيكه از محتو يانكار كن

 .رنديقرار بگ يا

 نيا ايداده شد؟ آ بشانيهوشمندانه ترت يليكنم كه خ يفكر م يانكار كنم وقت ديانكار كنم ؟ چرا با: گفت يواقع يبا تعجب ترز

 ؟ييكه به بگو يخواست يتمام آنچه بود كه م

 ؟...تمام: نفس زنان گفت رويه

 نيچن يچطور توانست يدان يتو تمام آن را كامل م: بود شوكه شده بود ادامه داد دهيكه شن ييدروغ ها شتريب قتيكه از حق او

 ؟يكن

 ؟ يكه كرد يهمه كشف نيبا توجه به ا يدان يرا م لشيهستم كه دل مطمئن

تواند چنان  يم يه زنفهمم چگون ينم... گفت  ميعمو يتوانستم اما وقت يبود اول باور نكردم نم يعصبان رويواقعا كردم ه بله

 ....و پست باشد كه  ريمرام و شر يقلب و ب يب نقدريا نقدريكه ا ديبگو يبزرگ يدروغ ها

تو به طرز  يكن يكنند درك نم يرا كه مثل تو فكر نم ياست كه كسان نيبا خشم دخالت كرد اه به مشكل تو مادموازل ا رز

 نيدهد خودم در اول بيتواند تو را فر يبچه هم م كي يشود حت يم نظر متوجه كيبا  يو هر كس يزود باور يفوق العاه ا

 !است  يساده ا اريگفتن به تو كار بس غبه تو گفتم كه درو ميديرا د گريكه همد يروز

آن را به  نكهيبخصوص ا ديگفته بود از نفرت و وحشت رنگش پر ليقب نياز ا يزيترز در واقع چ نكهيا يآور اديبا  رويه
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 ؟يكش يتو از اقرار به ان هم خجالت نم: خفه گفت يبا زمزمه ا. بر صداقت ترز برداشت كرده بود يمبن يعنوان سند

 .به خاطر ساده لوح بودنت يخجالت بكش ديكه با يتو ه ست نينكرده ام كه خجالت بكشم ا يكار چرا

ما دروغ  يبه همه يتو كامال گستاخشده بود  ليتبد غيج كيبه  رويه يدارد صدا يخجالت چه معن نكهيندانست ا يتو برا و

كه منجر به مرگ  يدينقشه كش يشورش ييبرپا يدروغ بود تو عمدا برا يكه به ما زد ييحرف ها نيكوچكتر يحت يگفت

 !است صدهاتن رشد كه تنها خداوند از تعداد شان با خب ييانسان ها

تو  نكهيا ليكار دارم اما دل نيا يبرا يخوب ليدل من يكمتر ليطور مگر نه؟ آن هم با دل نيتو هم هم: گفت يبا تلخ ترز

 .تو باشد يسر گرم يفكر كنم ا يندارد نخود هر آش شد يبود كه به تو ربط يمادموزال ظاهرا فقط عشق به دخالت در امور

ام دهم انج يدادن برده دار انيپا يكنم تابرا يجهاد بود و قصد داشتم كه هر كار كيمن  يچون برا ياشتباه فكر كرد پس

نقشه  ييگو يدروغ م يده ينم يتيآن است اهم ريكه درگ يو درد و شرارت يو بدبخت يادامه ده يتو قصد داشت كهيدر حال

 ؟ ينام يدفاع م رقابليرفتار غ يخوب برا ليو آن رادل يكن مهيبو آن را  يتا ادامه ده يكن يو اقلب م يكش يم

كنم و آن هم  يم شهيكنم بلكه با مغزم اند يمن مثل تو با قلبم فكر نم تمسين يآدم احساسات كيماموزال برعكس تو من  آه

 يم ميسازم و نه در مورد آن تصم يرا م استيو من نه س يخط مش ياست نوع ياسيموضوع س كيكشورم در نظر من  يبرا

دمتگزاران دولتم اما هر كه از من عاقل تر هستند توسط دولتم و خ يسانو توسط ك شوديانجام م سيكارها در پار نيا رميگ

 يكيچون مگر  يكن يبا آن همدرد دياي رويه زمياست كه تو عز يزيكنم كه چ يم تيمن از آن حما رنديبگ ميآنچه كه تصم

 و.شد هم ياديز قيغلط و تازه تشو ايكشور ماست درست : كلمات معروف را گفت نياز هموطنانت نبود كه ا

 است ؟ ياسيموضوع س كيتنها  تيو جنا يگريتو وحش ياست مگر نه؟ برا نيواقعا منظورت هم: با اهانت گف رويه

 ؟ يپس چ قايدق

كه در مزارع كشورت خواهند مرد  يصد ها تن از هزازن تن ايكشته شدند چه؟ آ يكه در مارس يچارگانيب يها يتمام بدبخت و

 ؟ييمعنا چيندارند ؟ ه ييمعنا چيتو ه يتاكنون مرده اند برا اي

كه  يگذارم كه مسئله ا يواقع گرا باشد پس نم ديآدم با يموارد نيدر چن: گفت يرا باال انداخت و بسرد شياشانه ه ترز

 ..با من تمام شده تيباشد مزاحم جوابم شود اكنون اگر حرف ها يم ياز سود تجار ياست و مورد ياز زندگ ياصل



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢١

در  ديچون تو با يانسان ريو غ تيشخص يكه هر فرد ب ستميدانم اگر چه مطمئن ن يرا م نيا يجواب داد اصال بخوب رويه

 .ندارد يكه شك دارم اگر چه آن به من ربط يداشته باش يداشته باشد اگر اصال وجدان يشمار يوجدانش گناهان ب

از تمسخر  يقابل انكار ريباز هم باشد اثر غ ديكه شا دكميترس يم زميعز يحرف چقدر آسوده ام كرد نيبا گفتن ا يدان يم

نمود ترز  يحالت گربه تداع رويه يكرد كه برا سيبا زبانش خ يرا به حالت نشييترز مشخص بود بعالوه لب پا يدر رد صدا

تو در  نكهياز تو بپرسم و كنجكاو هستم كه بدانم و آن هم ا يكه سؤال كوچك يقبل از رفتنت ناراحت شو ديشا: ادامه داد

هستند كه بردگان به  ياديكه در كشور خودت مزارع ز يوقت يهاد كرده او چرا خودت را نگران ج ؟يكن يزنگبار چه م

كه ادعا  يتجارت نيدهد و ا يم يبآنها هم پول خو يكند و برا يشوند استفاده م يم ادهيپ يكارگر از كشت يتعداد انبوه به جا

 كند ؟ يم قيرا تشو ياز آن متنفر يك يم

هستم چون تجارتخانه  نجايباشم و اطالعات دروغ به من داده باشند من ااست كهمن هم كلك خورده  يدر صورت نيا البته

 يبرده ها شتريو ب يينجايا يول يستيهم ن ويما وينامرد موس يتجارتخانه فرستاده ات اما ظاهرا تو حت نيشوهرم او را به ا

 ياست و خوشحال م بيعج اريسمن ب يكنند برا يمزارع كشور خودت كار م كانمال يكه برا ييتا آنها يكن تيزنگبار حما

 ؟يده حيتوض ميشوم اگر برا

كردنش او را وادار به  كيكرد با تحر يم يكه ترز عمال سع يبحران تيمكث نمود متوجه موقع يشروع كرد ول رويه.... من

را  ديت بگوخواس يرا كه م يكلمات يبتواند جلو رويبود كه ه يهم بود كه موفق شود چون كار سخت كيدفاع كند ، شد و نزد

و كلك و  ييخودش محكوم و مجرم به دروغ گو قيكه طبق تصد سيهول رويبود و نه او ه سوتيمادام ت نيايول رديبگ

اتفاق  دياشتباه محض بود ونبا يمرام ينقشه كش منحرف و ب نيفعاالنه در قاچاق شرم آور برده بود جدل با چن يهمراه

كه  ينيخشماگ لماتداد او ك يكننده نم كيآن اتهامات عمال تحر هيعل اتشيعدفا دنيشن تياما حداقل به ترز رضا افتديب

صورتش نقش بسته بود چون قهقهه خنده  يافكارش بوضوح رو ايگو.فرو خورد و لبانش را بر هم فشرد ديبود بگو كينزد

 .ترز فضا را پر كرد

و  ديدرخش ياق را ترك نمود چشمانش از خشم مات ديبگو يكالم نكهيزد و بدون ا يشد بعد چرخ رهيبا نفرت به او خ رويه

متأسفانه به عنوان برادرزاده كنسول  رايمغزش از شدت غضب در آشوب بود و به عجز خود در برابر آن زن اقرار داشت ز
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زن هم حضور داشت،  نيكه مطمئنا ا ياز مجالس ياريناچار بود در بس رهيدر جز بانيغر تيجمع يو به علت كوچك كايامر

 ايويو اول يسيبدون لوو دادن كر گرانياو به د يگروه مشخص بود و چون شرح دادن بستن كيشودتمام مجالس شامل  حاضر

كه  افتي يم يبه گونه ا سوتيمادام ت تيمكررا خود را در مع ندهيممكن بود لذا در آ ريغ شيو خجالت دادن عمو و زن عمو

 .رديبگ دهيممكن بود او را ناد رياش غ يباطن ليرغم م يعل

ما دعوت شد فقط  يوجود ندارد كه مجبور به صحبت با او شوم و اگر به كنسولگر يليدل چيخود را ان گونه قانع كرد ه رويه

 .كند يكه سرم درد م ميو يم

با  يفرصت صحبت خصوص رويشام برگشت ه يوقت برا ريد ينگاه داشت ووقت رونياو را تا بعد از غروب ب تونيكل فيوظا

به  ميتصم يروز ديكه شا يرا به عنوان مرد يكل گريشمع ها د ميشدن به او درتابش مال رهيبا خ افتيتمام غذا ناو راتا ا

ببندد و  ديكه عشق بورزد و ام يو ناخوش يرفت با او ازدواج كند در خوش يبود كه م يبلكه مرد افتين رديازدواج با او بگ

آرام  تشيو جامع تيقطع ليبه دل گريترساننده و و از جهت د يفكر يز جهتكه مرگ ما از هم جدا كند ا ياطاعت كند تا زمان

 .بخش بود

 يم ايآ/عشق بورزد  نكهيببندد و اطاعت كند اما ا ديببندد و اطاعت نماد مطمئنا قصد داشت كه ام ديعشق بورزد و ام كه

ها  يكلمات را نوشته بود به دودل نيابار  نياول يكه برا يهنوز از خودش مطمئن نبود كس يدهد وقت يقول نيتوانست چن

 يازيگفته شده بود كه در هنگام گفتنش عاشق بودند به عشق چه ن ياريبس انتوجه نكرده بود و آن كلمات قرن ها توسط زن

 توان عاشق شد يحق داشته كه گفته بود بعدا م ياست ؟ اگر عمه لوس

حرف  نقطعيداشت چون ال يبود و آن شب آشكارا حال خوش پياز حد معمول خوش ت شترينو ر شمع تر و تازه و ب ريز يكل

از  ليگفت كه ژول دو يم رويكرد و به ه يم يبا مادرش شوخ كين كيگذاشت و بر سر پ يم يسيزد و سر به سر كر يم

 .كرده است ادي بايز يبانو كيبه عنوان  نيبا تحس رويه

 

مضطربش كه مطمئن شد  يبرا ليدل نيكرده بهتر فيرا تعر نجيولبعد از شام ج يقصه ها نياز آخر يكياش  ينا پدر يبرا و

 .كرد يبه دختر ها نگاه م يكه پسرش مست كرده است و مدام با نگران
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كردند گرچه  ينم يپسرش توجه يها تيدر افكارشان غرق بودندد كه به حكا يبود چون دخترها بقدر ليدل يب ياب ينگران

 يمورد خطاب قرار م مايكه مستق يداد بجز مواقع يگفت گوش نم يواقعا به آنچه كه م كرد اما يرا نگاه م يظاهرا كل رويه

 يشد كه توجهش را ناگهان و به طور نامطبوع يذكر نم يماند اگر نام يم يتوجه باق يشام همچنان ب انيگرف و احتماال تا پا

 .برخورد كرده باشد يكيدر تار يواريدر خواب راه رفته باشد و به د نكهيجلب كند درست مثل ا

 از زنان فراست يكي: گفت يداشت م يكل

 ؟يدان يتو از كجا م: دياش پرس يناپدر

 نيكرد همنجا كه به خانه داف ينگاه م رونيخانه اش به ب يلبخند بر لب داشت از پنجره  كهيبودمش و در حال دهيقبال د كباري

 يچون عاج طال نم يدرشت و پوست يبا چشمان ديباور كن كه بشود تصور كرد يموجود نيتر يها معروف است دوست داشتن

دارد  ديباش دهيد يتوانست يكه هرگز نم ييموها نيتر يشميوابر نيتر اهياز س) رمت 114معادل (  ميون اردي كيدانم خامه و 

 نكهيبه محض ا نبود كه بشود فراموش كرد و يياز آن صورت ها يول ديشده ام به عقب پر رهيكه به او خ ديكه مرا د يوقت

كوران  يدارد ول يرا نگه م ردهاشپشت پ انيبود كه مشتر يكارچلند شدم شناختمش در آن اتاق پشت يامروز وارد مغازه 

كرد پس جلو رفتم و خودم را  يبه آن نگاه م هيشب يزيچ اينقره  يالنگو كيبه  كهيباد در راباز نمود و او آنجا بود در حال

است  انياز اع يكيدختر پاكدامن  ييرفتار كرد كه گو يو به گونه ا ديصورتش كش ينقابش را رواو فورا  يكردم ول يمعرف

 .فراست ياز مترس ها يكينه 

از  اي يرادر مقابل دختر ها بكار ببر ياصالحات نيدهم كه چن ياجازه نم گريد زميعز يكل: گفت ضينفس زنان و با غ مادرش

 .....سيهول يآقا يكن ادي ييزن ها نيچن

 ياجياحت ياب: به همسرش گفت ريتكان داد و متغ يگرچه به او التماس كرده بود دستش را به سبك آرام كننده ا شوهرش

دختر بچه  گريگذرد آنها د يبزرگ شده اند كه بدانند در اطراف چه م نقدريدختر ها هر دو ا يرفتار كن نطوريكه ا ستين

 .ستندين يمدرسه ا

 .ستين يخانوادگ يها طيضوع مناسب محمو نيباشد ا نياگر چن يحت

 ليمسا نيكه ا ييجا ميو در زنگبار هست ميستيكه مادر بوستون ن يفراموش كرده ا ايگو زميمادر عز:و گفت ديخند تونيكل
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طبق  نهايكدام ا چينگاه كن ه يحرم دارد به خانواده سلطنت كيداشته باشد  يكه استطاعت مال يوجود دارد و هر مرد

 ستيما ن يااستاندارده

 .كنند  يبه جا گذاشتهتا در مرگش عزادار يا غهيپدر صدو دوازده بچه بود واز خود هفتاد ص يسلطان قبل ندكهيگو يم آنها

 ياعراب در مورد آن مسئله ا ديهست و شا ليكه در انج رميپذ يرا نم نياصالا زمينه عز ياعتراض كرد نه كل مادرش

 .نداشته باشد

 حيقابل اعتراض و ترج اريجنبه بس كيدهد  يم يمتفاوت يبه كل ماجرا جنبه  نيو هم ستيعرب ن كيمرد فراست  نيا يول

 .صحبت شود يگريدهم در مورد موضوع د يم

تاجر برده  كياما نه به عنوان مترس  دمينام يم غهيعرب بود او را با عنوان ص كيكه متفاوت است اگر او عضو حرم  البته

 .جز ستين يزيآشغال چ ديسف

 !تونيكل

درباره سرهنگ ادواردز و  ميخوهم خب پس درباره چه مورد حرف بزن يخب مادر عذر م يليخ: و گفت ديدوباره خند يكل

 شده است مگر نه؟ مينه آن آشكارا تحر...زنان مثل ژول و جو و  ايها ؟  نگيغذا مثل لس ايها و بالت ها ؟  يليك

او  يزود است ول يليموسم باران شروع خواهد شد گفتم كه خ ندهيهفته آ انيپا تا: به من گفت  يهوا باشد محمد عل ديبا پس

 يكه حق داشته است باعث آسودگ ميباش دواريام ديحس كند و بگذار شيتواند رطوبت رادر استخوان ها يقسم خورد كه م

نظرت در مورد  ميك كنشود و در روزها هم مثل شب ها احساس خن يها شسته م ابانيخ ياز آشغال ها ياست كه مقدار

 ؟ ييآ ي؟ م رويه ستيدر فردا صبح چ يسوار

 يدنيخر يزنگبار كه با زنان چون موجودات يبا سرعت خود را جمع و جور كرد داشت با خشم به فراست و عرب ها رويه

 !كرد  يكردند فكر م يرفتار م يقابل استفاده و دور انداختن

 شانيو برا رنديمردان را بر خود بپذ ارياخت ديبر سرنوشتشان نداشتند و با يحق چيو پست و ه چارهيكه ب ينيغمگ موجدات

سرد از نفرت او را لرزاند و  ياز زنان فراست لرزش يكيخواه آنها را دوست داشته باشند خواه نداشته باشند  اورنديفرزند ب

 ييآ يم: ديدوباره پرس يد احساس كرد كلرا در وجود خو تيامن يبه فرار به سو ازين يبتند گريبار د كيو  ختيبه قلبش ر
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 !كنم  يم رو؟خواهشيه

آن سؤال  دنيشن ايجواب داد كه گو يتنها سؤال است و او هم بنحو نكهياست جز ا دهيچه پرس يدانست كه كل ينم رويه

از  ياگر كل نهاده است نيبه زم يرا با آسودگ ينيو باگفتن آن احساس كرد كه بار سنگ يبله كل: است گت يهر زن يآرزو

 يمناسب يپرتغال فضا يساعت بعد در باغ خنك كه عطر شكوفه ها مينشان نداد ن يتكان خورد ول يكم رويلحن پاسخ ه

بار در  نيدوم يپاسخش را داد گرچه خودش آگاه نبود كه برا رويرا به كالم آورد كه ه يكرده بود سؤال جاديا ونديپ يبرا

 .عصر آن روز پاسخ مثبت داده است

داشت  ييبار به سمت مشرق حركت كرد شك ا نياول يكه برا يچون گرچه هنگام سيتعجب كرد درست ن يكل مييبگو گرا

مسئله مطمئن  نيبه ا گريد رفتيمالقات از زنگبار پذ يدعوت مادرش را برا رويه نكهيو ا يخبر مرگ باركل دنيبا شن يول

بودند  دهيرا ند گريهمد اديگذشته ز يهفته ها يبود چون كال ط همنتظر ريغ يخواسته اش در آن لحظه كم رشيبود اما پذ

 يهم گرفتار بود و آشكارا حال مغازله نداشت كل رويفكرش را به خود مشغول داشته بود و چون ه يگريد ليشخصا مسا

و به او  تفاوتم يهمراه با محبت يبا او رفتار نما ياش فشار وارد نكند بلكه به روش يبود كه در خواستگار دهيمناسب د

 .فتديو بهتر جا ب نديفرصت دهد كه خوب اطرافش را بب

عاقالنه است اگر در نشان دادن نقش محافظ  ريكرد، به او آموخت كه غ جاديا رويكه رفتار عاشقانه اش در روز ورود ه ياثر

 . ديكه به محبت او پاسخ گو ستيهنوز آماده ن رويعجله كند و درك نمود كه ه رويه

 رويباشد كهه يكند و منتظر زمان شهينرفته صبر پ نياو از ب يبرا ديجد طيمح يو جاذبه  يكه تازگ يده بود تا زمانآما يكل

 يگفت و وقت كيمورد تبر نيبه خودش در ا تونيبوضوح درست بود و كل استيس نيتوجه كاملش را معطوف به او بسازد ا

وار  زهيدوش يشينبود كه با نما ميمال يصبر يب كياز  شيب يزيچ سشاحسا ردياش را در آغوش بگ ندهيخواست همسر آ

 .و عمال مسخره آمد يافراط ياديبه نظر ز طيكنار زده شد كه در آن شرا

عكس العمل تند و سرد از خود نشان دهد  نطوريا يخواست كه با هر قصد تماس جسم يم رويبا خود فكر كرد اگر ه يكل

خواست تا  يم رويدر حال حاضر اگر ه ديشياند يم يموضو بعدا چاره ا نيراجع به ا يرفت كه مسأله ساز شود ول يموضوع م

وضع  نيا رايآماده بود كه همان طور رفتار كند ز يدختر پاكدامن رفتار شود كل كيكه حلقه به دستش نرفته با او مثل  يزمان
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خود را با  يكل نيداشت او را بترساند بنابرادهد قصد ن دهيعق رييتغ روينكههيو چون ترس از ا افتي يادامه نم ياديمدت ز

 .كرد يم يراض زيمحبت آم ينجواها

كه به  يرغم شك يعل يمشتركشان روبرو شد اب يمملو از احساسات متضاد از طرف خانواده  يبا استقبال شانينامزد خبر

رك  سيهول ليگفت ناتائ كيراش گردد پس اشك آلود به آنها تب يتوانست مانع حضور شاد يازدواج داشت نم نيعاقبت ا

اش را كنار  يحال يموقتا ب يسياست و كر يخوشبخت اريبس داش مر يناپسر نكهياست وا يعال اريبس يونديگفت كه پ

 نقدريخوشحال ا اريرا با شوق در آغوش گرفته بود نفس زنان گفت كه چقدر خوشحال است بس رويه كهيگذاشت و در حال

 !بودكرد مرده  يخوشحال كه آرزو م

 يبرا يخوب يگفتند و ازآنجا كه بهانه  كيخبر با حرارت تبر نيا دنيدو تن باشن اي كيزنگبار به استثناء  انياروپائ گروه

از اعراب و  ياريبس يشام و نهار و عصرانه دعوت شدند و از طرف عده  يها  يونامزدش به مهمان تونيدادن بود كل يمهمان

 .دگفته ش كيها به آنها تبر ييايآس

از طرف شعله  ياميپ چيبوضوح تلخ بود ه ياثر يكه حاو سوتيترز ت يكتب كيداشت اما تبر يبا شادمان پر احساس ايوياول

 يبه عمل آورد به آرام كايامر يمرسومش را از كنسولگر يبدون خداحافظ ليكه همراه دافو موريستوان ال يحت ايو  دينرس

 .ترك نموده بود رااه لنگر گ ياب كين كيبعد از ظهر از پ كيدر 

با  كهيدر حال ايدر كنار در يولگرد اي يدر شهر با حاج يرا هنگام سوار تانشيهنوز در لنگر گاه بود و اغلب كاپ راگويو يول

از خدمه اش همراهش بود  يپاتر وتعداد يكه معموال بان دنديد يها در حال صحبت بود م ييقاياز اعراب و افر يبيگروه عج

 .ند

رفته بود  رونيپالت ب يتولد برا يبه عنوان كادو يجواهر ديخر يبرا وبرتيه ايويهمراه اول رويعد از ظهر كه هروز ب كي

 .پاتر مورد خطاب قرار گرفت يتوسط بان يمغازه زرگر رونيب

 ويما يآقا راست است كه با ايآ ديداد پرس يم شكريتند عرق ن يبو كهيگرفته در حال يو با زمزمه ا دياو را كش نيآست يبان

 ؟ينامزد شده ا

 ياگه از من بپرس يكرده باش يكار نيهمچ هيكه  دميترس يحاال كه م نيعجوالنه با عجله گفت بب قيتصد كي دنيبا شن و
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هر كه را  نيستيمنه خانوم بهمش بزن با هم ججور ن حتينص نيا ينشده بهم بزن ريد يليو بهتره تا خ يكن ياشتباه م يدار

باشه زنا  ونيدر م افهيپسر جون خوش ق هي يپا يمن وقت يگم اما خدا يم شهيكه من هم هيزيچ نيمر اش كشين كويخلقش ن

 .رسه يجوجه نم كياز  شتريوقت از عقلشون ب چيه

 .ديشناس ياونو نم يشما حت: آرام جواب داد  يول نيخشمگ ييبا صدا رويه

آب  نكهيشناسمت بعد از ا يخوب هم م يليشناسم خانوم خ يباهاش حرف زده باشم اما تو رو م نكهيكرد نه ا قيتصد ين با

 اليخ يخوب وقت يليخ ميگپ زد يكل گهيو زخم هات رو برات دوختم و موهاتو زدم باهمد دميكش رونيها رو از شكمت ب

ادم اما بعدش كه من كه عقلم رو از دست ند ارهيكه برات غم م ونمد يبه خودت مربوطه گرچه كه م يعاشق شده ا يكن يم

خب  يالبته چرا ول ديرس يجون بودم كه عقلم نم ياديكه ز يها وقت مياون قد ينه حداقل به طور رسم ايكنم  يكه عروس

ازدواج اصال اون  دمكه بهت اخطار ندا ينگ يخانوم او با شك سرش رو تكان داد و اضافه كرد ول نيكه خوشبخت ش دوارميام

 .ستين ياصال اون طور يكن يم اليكه خ ستين يزيچ

 يگرم است بعد سر يهوا به طور وحشتناك: اش را پاك كرد و و گفت يشانيپاتر با تأسف سرش را تكان داد و عرق پ يآقا

 .را پر كرده بود گم شد ابانيگوناگون كه خ تيجمع انيتكان داد و در م يخداحافظ يبه نشانه 

 خواست؟ يم يزيگفت؟ چ يكرد چه م يصحبت م كه با شما يرمرديآن پ: بود گفت دهيجوان كه رفتنش را د هرونت

 .هوا گرم است گفت  نكهيدر مورد ا يزيعابر بود او چ كينه فقط : با عجله گفت  رويه

 .ديد ديخواه ديباران خواهد بار يبزود ياست ول ديروز واقعا هم شد يگرما يسيآدم انگل كي:  ديخند هرونت

گفته بود  اميليكرده بود همانطور كه و رهيروشن راگرم و ت يآسمان آب ياما غبارابر نبود  اياز بارن و  يروز اثر نيچند يبرا

رفت را حس كند و  يم نييرا كه از ستون فقراتش پا يتوانست عرق يدر غروب هم م يحت رويگرما طاقت فرسا بود و ه

روشن  يتر و رنگ ها كيش نيموسل يرا با لباس ها شيگرد لباس عزا بشيسپاسگذار بودكه ترغ شياز زن عمو اريبس

 يدختر يبه قول زن عمو نامناسب تر برا ينامناسب بود و حت يسخت يگرما نيدر چن اهيس نيپول دنيعوض كند مطمئنا پوش

 .كه نامزد كرده است

 يرا م اليخ نيهم قايدق يرا نكن تيچون اگر لباس عزا يخور يافسوس م متيكنند از تصم اليمردم خ يخواه يكه نم تو
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 .باشد يتازه نامزد و تازه عروس نامناسب است و مطمئن هستم كه پدرت هم كامال با من موافق م يكامال برا هايكنند س

گذشته راكنار بگذارد  يشد كه تمام افسوس ها دواريرا كنار گذاشت با كنار گذاشتن انها ام شيشد و لباس عزا ميتسل رويه

 ويما تونيتوانست خانم خودش باشد بلكه خانم كل ينم گريد كه دش يم يديجد يگذشته بود و او وارد زندگ گريگذشته د

 .كه مرگ آنها را از هم جدا كند يببندد و از او اطاعت كند تا زمان ديامداد كه به شوهرش عشق بورزد و  يشد قول م يم

شد  يانه اش بسته مچ ريبه همان رنگ ز يكه با بنفشه آراسته شده بود و با ربان يريحص يبا كاله نيليلباس موس كي پس

 يو كل ديبپوشد را پر نما يشادتر يروشن و با رنگ ها اريبس يكه جرأت كند لباس ها يو زمان يعزادار نيتا فاصله ب ديپوش

 .كرد فيبود و تعر يكار راض نيچقدر از ا

 

آمده  شيپ يكار شياز شهر برا يگريمتأسف است كه در بخش د اريو دلربا شده است و بس بايز اريبه او گفت كه بس يكل

 ينظر اجمال كياو را  يكند اما در هنگام برگشت به كنسولگر يهمراه ينقره فروش يرا تا مغازه  رويتواند ه يبود و نم

آمد  رونيدرست جلوتر از آنها ب كيكوچه بار كيرا مشاهده كردند كه از  وگشتند ا يبر م يمتفاوت ريچون آنهااز مس دنديد

پالت  يشد آقا ديناپد ابانيخ يبه او برسد در شلوغ نكهيقبل از ا يو متفكر بود حركت نمود ول يصبانع كهيو با سرعت در حال

گشته به  يكه عقب تو م دوارمي؟ ام بود يكل: و كاله لبه دار پهنش محو شد ، گفت يرا در لباس خاك تونيكل يوقت نيب كينزد

 نزد ما اعتماد نكند يمتيگوهر ق نيدن چناو به بو دياما شا دياو قول دادم كه شما با ما در امان

كه  دنديرس يبدهد كه به مقابل كوچه ا يو خواست كه جواب ديمؤدبانه خند رويآهسته همراه كرد ه يگفته اش را باخنده ا او

 يو كاله دهيروشن پوش يقهوه ا يآمد كوچه بن بست بود و سوار كه لباس سوار رونيهمان لحظه از آن ب ياسب سوار

 .نبود سوتيت مجز مادا يبر چهره داشت كس نيسنگ يا نقابكوچك ب

و خم گم  چيزشت و پر پ يها ابانيداد كه راهش را درخ حيكند و توض يياسبش را نگه داشت كه اظهار ادب و آشنا ترز

همراه  يرنمود او تا كنسول گ ييروبرو شد كه محبت كرد و او را راهنما سيشانس آورد و بانامزد خانم هول يكرده است ول

كوتاه نمود  يشروع به گفتن مطالب نقطعيهدف نگه داشت و ال يب اراخونسرد و آشك تيجمع انيگروه شد اسبش را در كم

كوتاه و باشكوه آنها را  ميتعظ كيبا  تايدعوت ننمود ونها يمانده بود او را به داخل كنسول گر يساكت باق رويچون ه يول
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 .اش تاختخانه  يترك نمود و چهار نعل به سو

 ينمود چون م يهم از ذكر آن خوددار روينكرد و ه ياصال در آت باره صحبت ديبه خانه رس تونيساعت بعد كل كي يوقت

 يفاطمه م يهم باور نكرده بود ترز كه شهر را بخوب يلحظه ا يبرا رويآمد ه يخوشش نم سوتياز خانم ت يدانست كل

او را دنبال كرده تا مجبور به صحبت  دهيد ابانيرا در آن خ يكل هداد ك يم احتمال شتريشناخت رتهش را گم كرده باشد و ب

شده و نتواند دعوتش را رد كند و چون  ايمأخوذ به ح يكه كل ديدعوت نما شيها ييراياز پذ يكيبا خودش كند و او را به 

تحمل كند لذا واقعا  استبت داشته نسبت به او مح يكه زمان يبتواند رد دعوتش را از كس سوتيكرد مادام ت يفكر نم رويه

 .داشته باشد يرينمود آن روز عصر رفتار دلپذ يدر آن گرفتار شده بود دلش سوخت و سع يكه كل يتيموقع يبرا

بدونماه  يرگيشدند بلكه در ت ينم دهيد يشگيووضوح هم ييشب از شدت گرما كاسته شد و ستارگان به روشنا دنيفرا رس با

آنكه  دياتاق خوابش را باز نمود به ام يپنجره  رويه دنديرس يدور م اريبار به نظر بس نياول يد و براتار و كوچك ظاهر شدن

بد و  يبود مه با بو يپرتغال باغ كنسولگر يشكوفه ها اسمنوي ديعطر شد يبو فقطاز باد نبود  ياثر چيه يبوزد ول يميس

 يداشت در آنسو يود مخلوط شده و فضا راانباشته بود كسزنگبار ب يشگيهم ينامطبوع فاضالب و آب شور و فاسد كه بو

 يدورتر صدا اريبس يو از محل يميساز س كي ريز يقيزن بلند و مطبوع همراه با موس كي يخواند صدا يباغ آواز م واريد

 .شد يم دهيكرد شن يم جاديموزون ا تميكه ر يضربان طبل

مقدس  ياز طبل ها يقصه نامعقول شيپاتر برا يافتاد كه بان راگويكه درو يشب اديبه  رويضربان طبل ه يصدا دنيشن با

قصه  نياكنون ا گريآمد د يمردم به صدادر م يآگاه يكرد برا يم ديرا تهد رهيجز ييكه بال يزنگبار گفته بود كه هر زمان

 دياينطقه دونگا بم كينزد يدر تپه ها يمخف ينبود كه از غار يفعل يامسئول صد يگرچه روح ديبه نظرش نامعقول نرس

جفت  كي ادياالغ ها و فر ي ههيحرف ها و ش يموزون طبل به اندازه  يدا دير يشهر به گوش م يطبل از حومه  يبلكه صدا

 .بودند آشنا بود گريكديبا  يدرختان انار مشغول باز انيگربه ولگرد كه در م

است كه  بيانداخت و فكر كرد چقدر غر ينگاه يكيو به تار ديراكش نيموسل يچراغ اتاقش راخاموش كرد وپرده  رويه

 سيرسند و چقدر بوستون و هول يشود به گوش م ينم دهينخل شن يامواج و برگ ها ياصوات شهر در شب اكنون كه صدا

تازه و  ييايتعلق دارنددن گريد ياياز دن يهستند بلكه به بخش گريد ينه تنها متعلق به قاره ا ييرسد گو يدور به نظر م ليه
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نه چندان دور همچنان وجود دارند و  يو زشت كه در فاصله ا رهيو خرافات ت يميو استبداد قد يماريبدون كثافت و ب زيتم

 .كنند يم يزندگ

كرده بود  اليخ يكه زمان يآن سادگ دبهياز آن ترس نديآن را قابل مبارزه بب نكهيا يبار بجا نياولل يبرا ديفكر لرز نيا با

 يكردند و تحملش كرده بودند او نم يم يقرن ها بود كه مردم با آن زندگ رايها را پاك كند ز بيفر نبود كه كثافت ها و

 .كرد ، را عوض كند يحكومت م يشمار يب ينسل ها يبر زندگ اراكه قرن ه يو احكام نيتوانست قوان

كرد تا گوش  يلب نمود مكثدر توجهش را ناگهان ج يبزند و از پنجره دور شود كه صدا يخواست چرخ ديكش يآه رويه

شب متوجه  اريبس يصداها انياصال ً آن را در م ديكننده اش نبود شا ريخاطرات تحق ليبود و اگر به دل يفيضع يصدا. كند 

 يخطرناك كه م يآشنا بود چون خودش آن را با دقت در شب شيامحرمانه با آن حالت خاصش بر يشد اما آن صدا ينم

 .ود تجربه كرده بودبر يالثان تيخواست به ب

سرسرا كه به تراس  يكه در كنار ديبود شن روياتاق ه يكه خاموش شد برا ينور نيبود و آخر يكيغرق در تار يكنسولر

 .باز و دوباره بسته شد يراه داشت به آرام

 عيسر يقدم ها يدو لحظه بعد صدا يكي ديها ند هيسا انيدر م يحركت چيه اندازديب يكه خم شدتا نگاه يوقت يول

رفته و  نيياز تراس پا يبه آهستگ يمتوجه شد كه كس ديباغ بع گوشش رس يخورد شده گذرها يصدف ها يرو قيدق و

 .ندينتوانسته است او را بب رويه

درختان پرتقال آن  انيدر م بايتقر يول دينختصر د يونور آتش رهيت يا هيرنگ گل ها سا رهيانبوه ت انيدر م يلحظه ا يبرا

محسوس بدنش  يآن لرزش دنيباغ را بشنود و با شن يباز شدن دروازه  يصبر كرد كه باز صدا رويپنهان گشت هطرف باغ 

عمونات باشد كه معموال ً در  يتوانسته جوشوا مستخدم شخص يفقط م نيرا فرا گرفت به خود فت كامال ً نامعقول است چون ا

 يدسارس باشد و اكنون كه اربابش به خواب رفته است خانه را برا تا در ديخواب يپله ها م يپاگرد پشت يخود رو يتشك كاه

ترس وجود نداشت  يبرا يليكرد چون درآن صورت دل يوارد منزل شده بود فرق م يترك كرده است اگر كس يانجام كار

نمود احمقانه  يم بيرفته و قصد دارد دوباره برگردد عج رونيخانواده ب ياز اعضا يعضو يعنيرفته  رونيب يكس نكهياما ا

 يناراحت شده بود و بو ندازدينگهبان شب را به دردسر ب ايكند كه جوشوا را صدا بزنند و  داريرا ب يكل اي شيبود كه عمو
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و به  ديپرده ها را دوباره كش ديمجدداً لرز رويشدند ه ليبه عطر مرموز تبد شيخك و گل ها ناگهان برايشهر و عطر م

...  يكل ايعمو نات بوده  ايپس  دهيكش يبرگ م گاريآورد آن فرد س اديبخوابد ناگهان به  توانست ينم يتختش برگشت ول

 ......يكل ديچرا با نكهينبود جز ا ينگران يبرا يليپس دل

 

 و به خواب رفت ديكش يا ازهيخم رويه

را  يدلكش يوزردو بوها يم يشمال شرق يباد ها ايرد با حرارت گفت در در يم يباز السشيبا گ كهيفراست در حال يامور

را  نجايا يگذراند و بوها يم نجايا ايشب داغ را در مسقط  كي لتونيرسداگر م يبه مشام م يو پر بركتعرب هيازسواحل پر ادو

شب را به درون شش  يكردبعد سرش را بلند كرد و هوا يم رييتغ يبهشت طركرد مطمئناً نظرش در مورد ع ياستشمام م

 .اند دهيفرا رس يموسم يبادها ديهت باد عوض شده است فردا باران خواهد بارج: فرستاد وگفت شيها

 يكن يطور فكر م نيا: دستش را انداخت و گفت قهيدق ميو رو به آسمان گرفت و پس از ن ديسيانگشت اشاره اش را ل ديمج

 .دوست من يشود تو مست يهم حس نم يحركت نيكوچكتر يحت ستيدركار ن ياصال ً باد

 ندهيدوروز آ كي يداشت و ط ميباد خواه يكاف يبه اندازه  يهوا را متوجه نشوم بزود ريينه آن قدر مست كه تغ يلو ديشا

 .شود يمناسب م يزندگ يشهر پر فاضالب مكروهت دوباره برا

ان ما را چند ابانيخ يپوست هاست بو ديحساس مال سف ينيظاهرا ب: باال انداخت و گفت يمباالت يرا با ب شيشانه ها ديمج

 .زند ينم يگذرد و صدمه ا يكند م يناراحت نم

 .كند يم يماريب ديزند و تول يصدمه م اريبس يكن يكه اشتباه م نجاستيا

مرد جوان  كيكه مثل  ديجد ييكايو آن خانم آمر. و سرهنگ ادواردز خوب يهست يسيآن دكتر انگل يتو هم كه به بد!  به

 زندير يبه ساحل م ايها و  ابانيكه مردم به خ ييدر مورد آشغال ها شيرادهايمرا با ا چارهيب يدر لباس زنانه است و وزرا

باران ببارد همه  يرا بكن وقت شيفكر بو... شود كه در منازل شان نگه دارند  ينم زندينگران كرده است پس آن را به كجا بر

 .شود يم زيجا دوباره تمم

آدم تنبل هرزه گردن كلفت  كيدانم كه تو  يدوباره از راه برسد م يخشك كه باران ها تمام شوند و فصل يتا زمان فقط
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 .يهست

از بردگانم پول دهم  يبه ارتش ايفاضالب تلف كنم؟  يو ساختن مجرا يميخراب كردن منازل قد يالمال ا برا تيب يخواه يم

 كه روزانه زباله ها را ببرند؟

 يشود اما آن را به بو يسخت م يليخ ميبدبرا يوقت ها تحمل بو يبعض رميگ ينم راديا اديز اي رميگ ينم راديمن نه ا يخدا

 كنم؟يمن اشتباه م اي يرا خرج كرده ا اتيدانم كهم ال يدهم بعالوه م يم حيترج يگند ترق

 يزيخرج هم نكرده بودم اگر پول خوب بر سر چ اگريحت يافسوس نه حق با توست ول: و گفت  ديكش يآه ينيبه سنگ ديمچ

شان  يزندگ يعاد يدخالت در روش ها ليبلكه به دل ديآشغال تلف كنم مردم نه تنها كه به من خواهند خند ييابجاچون ج

 .اعتراض خواهند كرد 

و  يماريكنند ب يبد خال يو بوها عاتيها را از ضا ابانيرا مجبور كنم كه خ ميايبه من گفته بود كه اگر رعا يسيانگل دكتر

 ريمانند تاپ يم يباق يشتريمانند تا بزرگ شوند و مردان و زنان ب يزنده م يشتريب يبچه ها خواهند داشت و يمرگ كمتر

باشدمگر او قادر  يمطمئنا ً احمقانه م ييروش ها نيخداوند با چن يدر نقشه ها لتخوب است اما دخا يماريشوند شفا دادن ب

گردند مشكل  ريشده و بعد پ يبلكه بمانند تا قو رندينم ينباشد و بچه ها در جوان يماري؟ اگر ب ستيمتعال و عالم مطلق ن

 .همه نخواهد بود يبرا يبرا يكاف يكه جا نديتواند بب يم يچون هر احمق ديآ يدر جهان بوجود م يبزرگ

توان به خود مردم  ينكند م نياگر هم او چن. دينما ريتدب تيكنترل جمع يبرا يگريد يتواند راه ها يشك م يب خداوند

 .تواند در انجام آن موفق بوده باشد  يم شهيبوده است كه بشر هم يياز راه ها يكي نيكرد كه مسئله را حل كنند ا اعتماد

كه خداوند ساخته است  يقيرا به همان طر ايدن رنديگ ينم ادياست كه  ليدل نيدرست اس به هم: كرد و گفت قيتصد ديمج

مردم بهتر است  يبرا يزيدانسته اند كه چه چ ينم غمبرشيخدا و پ نكهيا مثل.  ندينما يدخالت نابه جا م شهيو هم رنديبپذ

كنسول  يكه آن زن قد بلند كه برادرزاده  يدان يم اياما آ يحرفم راباور نكن ديباشند شا يم انيدخالت كننده غرب نيبدتر

 كند؟ يچه م كاستيآمر

انتظار كه حاكم منور الفكر  نيبا ا ديبرغش كمك نما خودش دانست كه به برادرت ي فهيً وظ قايدق: گفت شخنديبا ن يرور

 .دهد انياز تو بوده است و موافقت كند كه تجارت بردگان پا يتر
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كنم خواهرانت و مادام  ينكرد كه بخواند فكر م يتوانست كه افكار او را بخواند سع ي؟ اما او ن دختر مطمئنا ً نم برغش

 .او القاء كردند آن برداشت را به خاطر اهدافشان به سوتيت

كردم كه شعله كه  ينم اليبرغش عالقه دارد اما خ اتيدانستم كه به جزئ يشده باشد م يعصبان يليخ چارهيزن ب ديبا حتماً

 خرد يبرده م شيباغبان عمو قينبود كه او از طر نيبه او داشته باشد اما منظورم ا يعالقه ا باستيز اريبس

 يم اليدخترك خ نيآزاد شده است و بنابر ا يبرده  كياست مردك خودش  يينام بوفاشرف به  يو ب اهيآدم س كي باغبان

شوند و  يشدن آزاد م دهيمند برده ها بعداز خر يكند او فكر م يم يشتريب يكند كه با امثال خودش نسبت به اعراب همدرد

به آنها غذا بدهد  دهيتا بردگان را خر دريگ يكه م ياز شهر ست و با پول جكوچك خار نيقطعه زم كيمالك  ييداند بوفا ينم

به  ييكار كنند بوفا شيبرا يكند به سخت يو همان برده ها را مجبور م دهيخر يشتريب ينهايدر عوض زم ديو مراقبت نما

و به  ديگو يكه داده است را م يناز آ شتريب متيق دهيكه خر ييبرده ها يشود او به دوروغ به دخترك برا يثروتمند م يزود

و آزاد كرده است خوشحال و  دهيكه خر ييچقدر برده ها ديدهد كه به خانمش بگو يدخترك فاطمه رشوه م يمستخدمه 

 .ديما بتيخوشبخت اند خداوند او را دچار مص

شده  بتيدچار مص ايدن يعدالت يبردن ب نيبه همنوعانش و كمك به از ب ياريبه  ليآن دختر است كه به علت م نيعكس ا بر

 !دارد يو ناراحت كننده ا يستودن اريبس يجهان گرد ي هياو روح. است 

ها  ييقايكنم برده ها چندان راحت باشند چون افر يراحت هستند گرچه فكر نم اريو خدمت كارش آنها بس ييبوفا يبرا نه

 .ديدخترك بگو نيبه ا ديبا يكس نديدانند كه چگونه با بردگان رفتار نما يپرستند نم طانيكه ش

 .كند ياور نخواهد كرد او فقط آنچه را خودش عالقه دارد باور مب او

زن ها به شوهر  يكند او را بزند همه  ياحمقانه رفتار م يكه وقت يقو يمرد ابنديمعقول ب يشوهر شياقوامش برا پس

 .دارند اجياحت

 .دارد اجيتاح ونيگماليپ كياست او در واقع به  نيقطعه مجسمه قابل تحس كيبلكه  ستيزن ن يكي نيا

 !فهمم يچه نم كي

 نيدر اثر ا تيبه نام آفرود يشود الهه ا يم بايقطعه عاج ز كيعاشق  ونيل گمايبه نام پ ي، مجسمه ساز وناني رياساط طبق
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كنند اما زنمورد بحث ما  يگذارد و آنها با هم ازدواج م يدهد و نامش را گاالنه ا م يشود و به مجسمه جان م يعشق اغوا م

به  تيبقدر كفا ويما تونيكل يبماند از آنجا كه شك دارم آقا يقطعه عاج باق كي مرشتمام ع ي محكوم شده است برااحتماال

هم اشتباه  ديبه ثروتش عالقه مند است گرچه شا شتريكه مردك ب ميبگو ديكند با لياو عالقه مند باشد كه او را به گاالنه ا تبد

 .تو يام به سالمت دهيهم را چش نيبدتر از ا هدارد گرچ يتند ياست بو يعمولم يليتو خ يبراند نيا يدان يكنم م يم

باز كه  ينما با طلقنما و درگاه ها ديبا سقف بلند و سف يقصر نشسته بودند اتاق يفراست در اتاق خصوص تانيو كاپ سلطان

 .داد  يرا نشان م ايكه منظره در يعييوس يبود و پنجره ها زانيبه آن آو يشميابر يپرده ها

با قاب  ييه نهيبود و نورشان در آ زانيحركت از سقف آو يشده خود ب يكنده كار يبرنز يها گاهيدر جا ينفت يها المپ

 دهايكرد ب يبه سمت نور خود جذب م رونيب يكياز حشرات بالدار و خزندگان را از تار يشد و روه يمنعكس م نيزر

 يمارمولك رو نيدو ج كيو  دنديجنب يزدند و م يهر المپ پر پر م دور ييحشرات شب در غبار طال ريسوسك ها و سا

 زميت پنويكردند و حشراتت پرنده را شكار م كردند البته مارمولك ها و حشرات ه يحمله م گريو به همد دنديپر يسقف م

 ساكنهمچنان  درختان نخل ي رهيشده توسط نور تنها موجودات متحرك آن شب داغ بودند چون از پشت پنجره ها طرح ت

 يب نيشميابر ينور و ثابت قرار داشتند و درون پرده ها يو ستارگان ب رهيشدند كه در برابر آسمان ت يم دهيحركت د يو ب

 .بودند زايحركت از درگاه ها آو

ن ها و از كوس يطبقه ا انيكوتاه م يوانيسلطان در ا دنديرا كنده و دراز كش شانيلباس ها يمباالت يو ب يمرد با سست دو

 . نيزم يرو شتريب يخنك يمهمانش برا

 يهنوز رو يكرده بود ول ديق يب يگرچه او به طور مطبوع دينوش يبد بو را م يداشت براند يساعت بود كه رور كياز  شيب

 اديبا  را با دقت ورنداز كرد و ديبسته مج مينبرده بود با چشمان ن نياز ب شيها ييتوانا ايصحبت كردنش اثر نگذاشته بود و 

 :ديپرس يحال يبا ب يميكر قد كي يآور

 حضرت؟ يشما را ناراحت كند اعل ديباران ها با يدورنما چرا

 .ستنديباران ها ن: عزدارانه گفت ديمج

 چه؟ پس
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 يجيخل يها سيابل نĤنياطيآن ش يها يكشت نديآ يكه همراه آن م ييها زيآورند و فكر چ يكه با خود باران ها را م ييبادها

. 

 مگر نه؟ امدنديپارسال هم ن نديايهم ن ديشا: گفت يبا ناراحت يررو

تر و  صيو دو بربر حر نديايامسال ب امدنديترسم پارسال ن ياست كه م ليدل نيبه هم: كرد و گفت يحركت يبا كج خلق ديمج

 .غارتگر خواهند بود

 .مانديم نجايا اديً ز رايهم اخ ليدافود ديآ يخوششان نم ايتانيبر ييايدر يرويچون ارز ن نديايو ن ياوريشانس ب ديشا

 .ماه گذشته يط يگرفته شش كشت ياديً برده ز رايدرست است اخ: و گفت ديكش يآه سلطان

 ها به جهنم بروند يهمه آن كشت: گفت يبا خوشحال يرور

در زمان  شهياو هماست  قيدرست و دق يعيطب ريخوش شانس است در واقع اطالعاتش به طور غ اريفهمم ستوان بس يم بله

 .باشد يدرست و مكان درست م

 شهينه هم: گفت يشخنديبا ن يرور

دهد و  يخبر تو را م يروز كس كيدوست من و گرنه  يمحتاط باش ديبا: به او انداخت و با اخم گفت يچپ چپ نگاه سلطان

ع او در زمان درست و مكان آب ها در گوش ستوان زمزمه خواهد نمود و در آن موق يرو كاريآدم ب كينام تو ست كه 

 .يدار يخطرناك يتو خواهد شد دست در باز يمنتظر كشت حيصح

 .كنم يم ياست كه با دقت باز ليدل نيدانم و به هم يم

 يخود من هم وسوسه بشوم و تورا بفروشم فكر م يحت ديپردازد شا يم ياديستوان برا گرفتن تو پول ز يباش قيهم دق ديبا

 چقدر بدهد؟ يكن

 .ارزش وقت شما نباشد يترسم به اندازه  يم: و گفت ديهم خند يو رور ديدخواهانه خندب او

 .بود نجاياالن ا ليتوانستم آرزو كنم كه دافو يدهم اما م ياست كه انجامش نم ليدل نيبه هم ديشا

ول نمب كند حاال هم  گريد رديگ يكه گاز م يماند وقت يبهتر است او مثل سگ م نميرا كمتر بب موريهر چه كه ال شخصاً

 د؟يبه مقصد رس مانيسل يرا در بدن من فرو كرده است و بدجنس تر از آن است كه از فشارش بكاهد راست شيدندانها
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 متيآنها را با ق يرسانده و همه  يعال طيام كه صد و پنجاه برده را با شرا دهياما شن ميدان ينم چيالبته رسماً ه ميخبر دار بله

 .ته اندبه فروش رف يعال

هزاران  يبرا.ميبرده داشته ا شهيما اعراب هم اندازديسر چند برده سر و صدا راه ب ديفهمم كه چرا سرهنگ ادواردز با ينم

هر روز سرهنگ با  يول. دارد يما به آن بستگ يمفهوم اجتماع يما بوده است تمام ياز زندگ يبخش يبرده دار شتريب ايسال 

 گريد يچند هفته  يكه قصد دار يدر بازار پر كن يخواه يخسته كننده است نم اريبس ميد براكن يمرا ناراحت م شيها راديا

 ؟يببر رانيبرده به ا يتعداد

 چه؟ يمن؟ برا يخدا

كنم فكرم  ياعتراف  اندازنديمسلحش بفرستد كه بازگردند و تو را در تله ب يكشت يبرا يفور ياميسرهنگ خوب ما پ تا

 .بمانند يباق نجاياز ترس آنها دور از ا نيها خواهد بود تا مهاجم يكينزد نياز آنها در ا يكيانم راحت تر خواهد بود كه بد

 /يكن يخودت استفاده نم ياز كشت چرا

و  يمردان وحش ييايدزدان در نيكنند ا يرا نم يكار نيكه آنها چن يدان يخوب م ؟يكن يمسخره ام م: گفت يبا تلخ ديمج

 .به كشتن ندارند يكنند مردان من هم كه عالقه ا يكس رحم نم چيو چاقو دارند و به ه قانون هستند كه اسلحه يب

منازل شان غارت شود و به آتش  ايشوند  دهيدز شانيندارند كه زنان و فرزندان و برده ها ليطور هم مردان شهر م نيهم

ن  ديبا آنها بجنگند البته اگر دوباره قصد خر نكهيمگر ا ديآ يبالها سرشان م نيتمام ا نديايب نيشود اما اگر مهاجم دهيكش

 .يآنها را داشته باش

ثروت از  كي يبه اندازه  يكه پول ندارم بار قبل يدان يتوانم ؟ م يچگونه م: دستانش را تكان داد و گفت يديبا نا ام سلطان

آن همه طال به كجا رو  يم برادان ياست من هم كه بشدت مقروضم نم يبار خزانه بشدت خال نياما ا! ثروت كيدست دادم 

توانم با آنها بجنگم و نه به آنها  يكشند چون نه م يغارت كنند و احتماالً به آتش م او شهر ر نديايب نياطيش نيكنم پس اگر ا

از  خود را پر از يها يكنند كه كشت يرا ترك م نجايا يدهند و تنها زمان يمانند و هر چه بتوانند انجام م يرشوه دهم آنها م

خانه ات  دينبود نجايگاه در زمان حضورشان ا چيات تا به حال ه يآنها چگونه اند تو و كشت يدان ينم. كاال و زن و برده كنند 

 .ستنديآنقدر خوش شانس ن نيريسا يندارند ول يشوند و آنها هم كار يمحافظت م يهم كه محكم است و بخوب
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 چيداشت كه ه تيبود پر كرد واقع نيزم يكه كنار دستش رو يرا از بطر سشاليرا باال انداخت و دوباره گ شيشانه ها يرور

كردكه نباشد  يمراقبت م شهيآمدند حضور نداشت او هم يفارس م جيعرب كه از خل ييايدزدان در يگاه در عمارت ساالنه 

به مقصد ساحل  يياين دردزدا يها يآورند به هجوم كشت يرا با خود م يموسم يكه باران ها يموافق شمال شرق يباد ها

در خارج شهر چون  رنديو برده بگ نديتا كودكان را بربا ختندير يم رهيافزود و آنها چون مور و ملخ بر سر جز يم قايآفر

 چيانداختند ه يو قتل و غارت به راه م داديگذشتند و دادو ب يها متكبرانه م ابانيخ انيزدند و از م يارتش دشمن اردو م

 دنيد اي دنديدزد يبلكه م دنديخر يكردند را نم ينبود چون آنچه كه انتخاب م منياز شر آنها ا ييبايزن ز ايكودك برده 

در  يامن يمخف يجوان شان را به محله ها يتوانستند با عجله بچه ها و برده ها يكه م يتمام كسان شانياثر بادبانها نياول

شدند و  يدزدان حمل م يشدند و به كشت يم هيدزد ياريعده بسها  اطيرغم تمام احت يبردند اما عل يم رهيجزداخل 

بزور  انيشد و قربان يشكسته م يدفاع شان براحت يب يشدند چون خانه ها يم نينش ريمناطق فق بيصدمه نص نيشتريب

شجاع  يداشت در واقع مرد يكيپس از تار تگرانشدند هر كس كه جرأت ترك منزلش را در زمان حضور غار يم دهيدز

 .نشوند  ريكردند با آنها در گ يم ينگهبانان سلطان هم سع يگذشتند و حت يكس نم چيبود چون آنها از ه

آنها چگونه اند  يدان يكه نم ميگو يبه تو م يانداز يرا باال م تيراحت است كه شانه ها يليتو خ يبرا: گفت يعصبان ديمج

از  يكنند اگر كس ينم ينگهبانان من هم از ترس جانشان كارروند و ياند آنها مسلح به شهر م يدسته سگ وحش كيآنها 

زنند  يكنند آن را آتش م يمانع آنها شود به زور به شهر حمله م يزياگر چ ونآنها نترسد و بجنگد اوضاع بدتر خواهد شد چ

 ....ن كه قانو يو ب ي، و وحش يقو يقصر مرا هدف قرار دهند آنها صد ها تن هستند هزارن تن مردان ديشا يو حت

ام و باز قبل از آن و قبل تر از آن  دهيرا در مورد شان شن زيدانم بار قبل همه چ يم: به اعتراض بلند كرد و گفت يدست يرور

. 

خرج ساختما قصر در  يدانند حت يبپردازم همه م يتوانم پول يدانند كه نم يامسال بدتر هستند چون م: گفت ينيبا بدب سلطن

 .ارالسالم بدهمحال احداثم را در د

 .دياستفاده كن نيساختنش از بردگان و محكوم يكردم برا يم فكر

كنند مقروضم و آنها مرا راحت  يم هيكه آذوقه و سنگ مرمر ته يبخورند و هم اكنون به كسان دغذايآنها هم با يحت يول بله
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توانم  و چگونه مي –م هست و اگر آن را ندهم بپردازم ه يطبق معاهده به برادرم طاهاوات ديكه با ياتيگذارم بعالوه مال ينم

 بدهم ؟

 !!!!!!!!پول –پول  –دردسر درست خواهد كرد پول  زين او

دوست من كه در تمام  ميگو يبه تو م! كلمه متنفر هستم  نيگره كرده اش را به آسمان بلند كرد چقدر از ا يمشت ها ديمج

تواند  يم يرفته است چگونه كس نياز ب ميتوانم بخوابم و اشتها ينم نياكنم بنابر يفكر نم يگريمدت شبانه روز به مسأله د

 !خودش هم ندارد بع كجا رو كنم؟ كجا؟ تو به من بگو حيتفر و يسرگرم يپول برا يحت يحاكم باشد وقت

 .را فراموش كرده ام  يزيدانستم كه چ يم! پمبه : زد و گفت يضربه ا يبراند يناگهان نشست و به بطر يرور

 ديناام اريامسال است وضع بس خكيمحصول م يدياگر منظورت عا ست؟يمنظورت از پمبه چ: ديپرس ييبا ترش رو طانسل

 .فروخته و خرج كرده ام  شيشاپيباشد و بعالوه همان را هم پ يكننده م

اسب ها  يتا برا ميكه توقف كرده بود يدر شب اسايپرت موم ابانيخ كيام در  دهياست كه شن يمنظورم آن نبود مسئله ا نه

در آن زمان مست بودم و اصالً  نكهيجز ا افتادمين ادشيدانم چرا زودتر به  ينم دميشن يقصه ا ياز مرد. ميكن هيآب تازه ته

 .باشد اشتهد تيواقع ديشا يبه نظرم چرند آمد ول

 ؟يكن يفهمم از چه صحبت م يبه پمبه دارد؟ نم يچه ؟ چه ربط در

بعد دستش را دراز كرد و آن را بلند  ننديب يآن رانم ايافتاده نگاه كرد كه گو يبه بطر يبه گونه ا يرور... كنم پول يم فكر

آن را  يتوجه يپس با ب ختيفرش ر يمانده بود رو يباق يكه هنوز ته بطر اتشياز محتو ياما مقدار ردينور بگ رينمود كه ز

 يت ابروان بورش در اثر فكر در هم رفته بود و نگاهش روزانوانش انداخ يرا رو نشانداخت و دستا رونياز پنجره به ب

واكس خورد كنار  نيزم يرو يياحمقانه و پر سر و صدا يها رهيزد و دا ياز المپ ها م يكيكه خودش را به  يسوسك بزرگ

 .شد رهيكرد خ يم جاديفرش ا

شدن به آن  رهيخ: گفت يبا تند قهيقدو د يكيكم كم اعصاب سلطان را خرد كرد و پس از  هودهيب يو آن صدا يرور سكوت

 موضوع مر بوط به پول است؟ ني؟ ا يرا فراموش كرده بود يچه مطلب! حشره را بس كن 

از  يبيزنگ عج شيهم روشن شده و صدا ارينبود بلكه زنده و بس رهيمبهوت و خ گريسر ش رابلند كرد چشمانش د يرور
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 ميآنقدر عظ ي؟ ثروت يده يبرسد در مقابل آن چه به من م يميت عظنشانت دهم كه دست به ثرو ياگر راه: داشت  جانيه

 اي ندهيسال آ ستيو خودت هم تا ب يرشوه ده يكه بخواه ييايدر زدرا داده و به هر تعادا د يطاهاوات اتيمال يكه بتوان

 .يداشته باش يپول كاف شتريب

 ؟يچنن بكن يبتوان يكن يفكر م: باشد دهيمطمئن نبود درست شن نكهيمثل ا. شد  رهيصاف نشت و به او خ ديمج

 .ممكن است يول ستمين مطمئن

 .دهم ياز آن را به تو م يمين ياگر بتوان! نصف: گفت يبدون معطل سلطان

 قول است؟ كي ان

از آن متعلق به تو  يميبه سر پدر مرده ام قسم كه ن ياگر توانست يول يكن نيچن يكنم بتوان يقسم است باور نم كي نيا

 .باشد

.. را مالقات كردم  يمرد) ستياسمش واضح ن( اتايدر موم. آنقدر زنده بمانم كه سهم خود را ادعا كنم  دياست شا منصفانه

وقت بود او تلو تلو خوران راه  ريگفت آن شب د يخواست افكارش را جمع كند بعد به آرام يم ايساكت شد گو يبعد مدت

 ريپ كيخنجر خورده بود  يفكر كردم مستاس پس به او فحش دادم ول تاداف نيرفت و درست مقابل من با صورت به زم يم

كار  رديبه خود بگ يراحت تر تيمرد بود و خون تمام پشتش را گرفته بود به هر حال كمكش كردم كه برگردد و وضع

كه جان داد در  يالب حرف زد پس تا لحظه  ريو مدام ز ديمرا چسب نيانجام دهم اما او آست شيتوانستم برا ينم يشتريب

 كيبرادر بزرگ  نكهيبه او خنجر زده بود گفت كه از پمبه آمده و ا يكس يابانيخ يريدر گ كيكنارش ماندم ، ظاهراً در 

است  يمورد مشورت پدرت قرار گرفته و تنها كس يكه در مورد آن مسئله خشكسال ياز ساحران يكيجادوگر معروف است 

همان : زد و گفت  يشخندين يگريد ليزده باشم تا دل يآنكه حرف يفقط برا شتريب ؟يراضه چ دميكه از راز با خبر است پرس

برادرش خوب است كه  يبرا نكهيكرد و ا انيشروع به گفتن هذ گريو بعد د ديخواهند بدانند راز امام سع يكه همه م يراز

 نكهيتوانند از آن استفاده كنند و ا يكه م ينخورد و بهتر است دفن شده بماند اما هستند كسا ينم يطال به درد كس ديبگو

خون افتاد و مرد  يبه سرفه ها داًيشد تاضيپز داد و نها يكند و بعد درمورد خانواده اش كل ينم ريخودش ثروتمندان را تحق

هم از اسب ها  يكيكرد و  يشدم سرم بشدت درد م داريبرگشتم و فردا صبحش كه از خواب ب ياو را ترك كرده و به كشت
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 ييايدر يها يرويبا ن يجنگ خصوص كي يرا در حال رهبر زتيبرادر عز ميديرس نجايهم كه به ا يشده بود وقت ماريب

 .اصالً در مورد آن فكر نكردم گريپس د ميافتي ايتانيبر

 .برساند انيجمله اش را به پا دنتوانستيمج.... چون  يكن ياالن در موردش فكر م و

 .باشد دتينظور آن مرد گنج پدر فقم ديشا ديبه نظرم رس چون

كه خود را به را به  دهايب يسوسك و جنبش بالها يوزوز عصبان يبر اتاق حكم فرما شد صدا يطوالن يسكوت گريبار د كي

فراست شده  يچشمان امور يحاال چشمان او هم به درخشندگ ديكش يشد سلطان آه يم دهيشن گريبار د كيزدند  يچراغ م

 .امكان ندارد....... درست باشد  تواند ينم: خشن گفت يبا زمزمه ا ديلرز يبود و دستانش م

 يرا از محلش مطلع كند مخف يگريكس د نكهيكس هرگز باور نخواهد كرد كه پدرت آن گنج را بدون ا چيكه نه ؟ ه چرا

 .ستا عيباشد كه شا ينصف آن زانشياگر م يكردند حت يبه او كمك م يعده ا ديكرده باشد حتماً با

تنها دو مرد در پنهان كردن گنج كمك كرده بودند كه هر  نديگو يآنها مرده اند م يشود كه همه  يزمزمه كردگفته م ديمج

 .زده بودند بتيدو هم كر و الل و توسط خداوند مص

 بودند؟ وانهيد يعني

انتخاب شدند گفته  يكار نيچن يبچه كوچك داشتند پس برا كي يبه اندازه  يهوش يول يقو يابله بودند از نظر بدن فقط

پس از آنكه كار تمام شد پدرم انها را از مملكت خارج كرده و آنها را به  ديشب طول كش نيشود خاك كردن گنج چند يم

 .شدند يآن ناپد نانيشود و تمام سرنش يطوفان م رآنها دچا يمسقط فرستاده بود كه در طول راه كشت

را بدون انكه كس  يميچنان ثروت عظ امرزديب شيكنم پدرت كه خدا يان باور نمدردسر اما همچن يچقدر ب: گفت يرور

 .افتديب ينموده باشد چون به هر حال ممكن بود اتفاق يرا محرم راز نكرده باشد مخف يگريد

ت كه نتوانس ديبگو نشيقصد داشت محل آن را در بستر مرگش به وارث ميكرد يفكر م شهيما هم: سرش را تكان داد  ديمج

 يكه با اوست محل اختفا گريهر كس د ايدانست كه اگر به برغش  يدر آغوش برادرم برغش جان داد پدرم م ايچون در در

كنسول  يسيهم از راز باخبر است آن مرد انگل ياگر كس. قاپد  يبرغش هم جواهرات و هم تاج و تخت را م ديگنج را بگو

دروغ گفت و  يسيكرد اما انگل يداشت و در هنگام مرگ او را صدا م يقيمع يدر آن زمان بود چون با پدرم دوست ايتانيبر
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 .باشند با او هستند ييانكار كرد و انون به كشور خودش بازگشته است پس اگر جواهرات را در جا

 !؟ يكن يباور نم: انداخت و گفت يآن را ب ه كنار يخال السيبه گ يكرد و بلند شد و لگد يكوتاه يخنده  يرور

كرد  يملتش هستم و سع يبرا يشناختم به من گفت كه ننگ يهم خوب م ياديشناختم ز يمرد را بهتر از تو م رين پآ من

 .وو امكان ندارد  ديكه شا يكن اليبود گرچه تو خ يبه انگلستان برگرداند بدتر از كنسول فعل رهيمرا از جز

 يشش پن نكهيقبل از ا رديبم يبود از گرسنگ كينزد اگر يبود كه حت ياز من قبول كن كه او چنان احمق درستكار يول

 .شناخت يشناسم پدرت هم او را خوب م يمن جنس او را خوب م. ديبر يرا م شيبدزدد اول گلو

 .همچنان بداند ديشا اما

 يليگفت چون اعتماد پدرت به او دل يدانست به تو م ياگر م: كرد  بيو حركت دست آن را تكذ زياهانت آم يبا ژست يرور

و  ديبگو نشيآن را به جانش نجايبه ا دنيقبل از رس ايمطمئن شود در صورت مرگش در عمان  نكهيجز ا نكهينداشت جز ا

 يصورتت است ول يدماغ رو يبه آشكار يبه قول عمو بان نياست ا نگفتهنزده است پس پدرت هم به او  يچون او به تو حرف

 .جادوگر است  ميم آن شخص حكبند يگفته باشد و شرط م يبندم به كس يشرط م

با شك درهم رفته بود باالخره متفكرانه  شيو ابروها ديدرخش يم جانياو چشم دوخته بود چشمانش با ه يبه لب ها ديمج

كنند پمبه به خاطر جادو گران و ساحران معروف بوده  يم يدر پمبه زندگ ايدن يجادوگر ها ميحك نيدر واقع بهتر: گفت

با آنها مشورت  ندهيگذشته و آ ياز سحر و جادو و راز ها يسر موضوعات برداشت و اغلب  ياديا اعتماد زاست و پدرم به آنه

 چرا؟ يگفته باشد حتماً به اوست ول يآمد و اگر به كس يم ياز آنها كه اغلب به موتون يكيكرد به خصوص  يم

 .بگذارد  شيرو يخواسته سحر ديمن نپرس شا از

است بله  نيهم: باشند تكان خورده و گفت دهيكه نخش را كش يشب باز مهيعروسك خ كيدرست مانند سر  ديمج سر

 يبودم آن مرد م دهيدارم كه شن اديطلسم كه آن را از كشف شدن و دستان دزدان در امان نگه دارد به  كي... است  نيهم

وجود دارد كه محل آن  يوست من ، كسد يمعروف بود حق دار ييچنان سحرها يبرا نكهيرا فرا بخواند و ا نياطيتوانست ش

 .را بداند

 اتايدر موم راًيداشته كه اخ يبرادر ايآ ينيو بب يابياست كه رد آن مرد را ب نيا يانجام ده ديكه با يتنها كار ينيب يحاال م خب
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 .كه حرف بزند يمرده باشد و بعد مجبورش كن

 . ديدرخش يزده اش م جانيت عرق بر صورت هقطرا. چگونه ؟ چگونه ؟ سلطان دستانش را به هم كوفت  اما

دانست پدرم مرده و اكنون من  يم نكهينزند و گرنه چرا قبالً نگفته است ؟ با ا دي؟ شا..اگر حرف نزد يساده است، ول افتنشي

ت دانست پدرم مرده و اكنون من سلطان هستم ، چرا هنوز ساك يم نكهيسلطان هستم ، چرا هنوز ساكت مانده است ؟ با ا

 چه؟ دينگو يزيكس حرف بزند ، پس اگر چ چيبه ه ندارداست كه قصد  يمعن نيبد نيمانده است ؟ ا

 يساخت خودش را بخورد خواه ياز دواها يمقدار يكن يكن كه مجبورش م دشيتهد: كرد و گفت ينامطبوع يخنده  يرور

كنند ،  يبدبختشان رفتار م انيسالهاست كه باقربان كه او و امثالش يشود تا مبادا با روش يحرف زدن م يكه فوراً آماده  ديد

 ؟يكن ديجادوگر را تهد ميحك كيكه  يترس يهم م ديشا رديمورد رفتار قرار گ

 .ديلرز يم ديمج يبرخورد كن يسبك نيهستم اگر نترسم ، عاقالنه تر است كه تو هم با او به چن احمق

 .آن  ايباشد  نيا اي ديرسد كه با يمورد به نظر م نيو در اكنم  يبرخورد نم يكنم اما من با پول هم به سبك ينم

 م؟يجواهرات را از دست بده ايو  ميرا به جان بخر يطانيش يروهايخطر آوردن ن ديبا ايآ

 ييايتجاوز دزدان در ايجادوگر  ميحك ني؟ از نفر يترس يكه گمانم از آن م ميبگو يگريبه روش د يده يم حياگر ترج اي و

سكه  كي يحت يبه طاهاوات يشنو يمرا م حتيات به علّت نپرداختن خراج ساالنه ؟ گرچه اگر نص يمسقط و خشم برادر

 خواهد نباشد؟ يباشد م انيدر م يخواهد معاهده ا يم يپرداز يهم نم گريد

 !ستياو كه بردار تو ن يندار دنيترس يبرا يلياما تو كه دل ييگو يرا م نيم شهيهم: گفت يبا ناراحت ديمج

 .خداوند كرش

 .كنم  يپس پول را انتخاب م يهم شكر كن ديبا: زد  يلبخند ديمج

از آن  يرا با مقدار جيخل اببيدزدان در يدار دياگر ام كنميم يآور اديكنم فقط  يرا به تو واگذار م اتياست پس جزئ خوب

 يكه پارچه ها ديبرگشت و د ديمج. كرد و با چانه اش به سمت پرده ها اشاره ... نيآنجا را بب يندار ياديوقت ز يگنج بخر

داغ آمد و چراغ ها را به نوسان  يبه درون اتاق ها رونيخشك ب ياز هوا يباالخره شروع به حركت كرده است دم نيشميابر

 .در آورد
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را داشته  نجاياگر آن حرامزاده ها امسال قصد آمدنبه ا ديوزد گفتم كه فردا باران خواهد بار يم ياز شمال شرق: گفت يرور

 .رسند يم نجايكه به ا دينخواهد كش يباد جهت موافق آنهاست طول كهيكنند در حال يحركت م يباشند به زود

را در شب  رونيبرخاست و به سمت پنجره ها رفت تا ب وانيا يچند لحظه حركت پردها را تماشا كرد و بعد از رو يبرا ديمج

 يم دهيبرخوردشان شن يدرختان نخل شروع به حركت كرده بودند و زمزمه شدند اما  يم دهيستارگان هنوز د. تماشا كند 

چون درست مثل تنفس انسان وزش باد هم قطع و  ديرس يبه گوش م اددور شهر به طور ناهماهنگ با وزش ب يغا.شد غ

 .شد  يوصل م

 ؟يكن يم ريستگد منيخودت او را برا ديآ ينم نجاياگر گفت كه به ا: گفت يبرگشت و ناگهان به رور ديمج

ندارم و  يازيمن ن يدار اجيآنقدر كه تو به آن احت يپول بدست آورم ول يبرا يتوانم مصذف يم شهينه هم: فوراً گفت يرور

رد پا را به تو نشان دادم پس . ستيجادوگر جزو آنها ن ميحك كي دنيدر دزد يدهم ول يانجام م ياديز يگرچه كارها

 .يرا جمع كن ميكنم كه غنا يكمكت م ياطالعات را به دست آورد يووقت يخودت انجام دهكارها را  هيمنصفانه است كه بق

هم واقعاً نداد و  ديشا ايدانست و  يكه مردك نم ميبگو ديبه تو خواهم گفت ؟ شا اورميكه اگر آنرا بدست ب يدان يكجا م از

 .نگذارم  چيتو ه يرفته و تمام گنج را جابجا كنم و برا انهيبعد مخف

 .ينكن دايرا پ يكار نيمراقب تو خواهم بود كه شانس چن كبازيو بعالوه مثل  ياوالً قسم خورده ا: و گفت ديخند يورر

دوست من با : كرد و گفت ينگاه ركانهياز حسادت ز يكننده و اثر يابيارز يزد و به مردقدبلند با چشمان يلبخند ديمج

 يآمد مطمئناً بزرگ م يم ايمالحظه كه اگر عرب به دن يو ب شهير يل برذ كيبله  يرذل هست كيكه تو  ميبگو ديافسوس با

توسط  يشك روز يآبرو كه ب يب يكشت كي تانيتنها كاپ نكهيدرعوض ا يارتش شو يفرمانده  كي ي ريكه پادشاه كب يشد

 .همكار را تو انجام د بخش بعدي - آه  –شد باشد قبول است منموافقم كه  يهموطنانت غرق خواه يتوپ ها

فرمانده ارتش باشم من به  كي ايندارم پادشاه  ليچون اصالض م يهر دو ما و تود راشتباه هست يبرا: كرد حيتصح يرور

 .هستم يآنچه دارم خشنود و راض

 كم؟ نقدريا با

بسازم و  خودم را نيآزادم به هر كجا كه بخواهم بروم و هر چه بخواهم انجام دهم قوان نجايا ستين يكه موهبت كم يآزاد با
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 .را اگر دلم بخواهد گرانيد نيقوان يحت ايبشكنم و 

 . يهست ييايآدم رو كيمن تو  دوست

 يها و فشارها يها و از زشت تيو محدود نيو خطر لذت برده وازقوان اتيكه از تجرب استيمعن نيبودن به ا يياياگر رو ديشا

 يكرده و فكر م يكه در آنجا زندگ يافراد از خود راض هستم آن ييايبه اصطالح متمدن غرب تنفر داشت بله من رو يزند

را به  يتواند كشور سبز يتمدن كه م ينيريتو آن ش يآنها را درك كن يتوان يمو ن يشناس يحق باآنهاست را نم شهيكنند هم

خودخواه در  يكه توسط آن احمق ها ييانتها يب نيآن قوان يشناس يآن رانم.كند  ليتبد ياز خاكستر زشت تجارت يتوده ا

 .يا هكنند را تجربه نكرد يم ليجرم تبد كيرا به  يشوند كه هر لغزش جزئ يم نيپارلمان تدو

 نكهيكردم بهتر است قبل از ا يباشم كه فكر م يمست تر از آن ديمتأسفم با: كرد و گفت يكوتاه يمكث كرد خنده  يرور

كنم  رادياست ا گرانيد يدادن به موارد مورد عالقه  انيشان پاكه تنها هدف يبكوبم و نظراتم را در مورد اجتماعات زيم يرو

روش غربهم به  يروز يچه نخواه يداشت چه بخواه ياماخواه يندار اين بخش دنيآدم ها در ا ليقب نيبروم تو هنوز از ا

 .كنند يكه بزور قنداق تفنگ در حلقت فرو م ينيب يم يوارد خواهد شد و اگر نخواه نجايا

باشد بگو  يم انيهم در م يگريموضوع د ستين تيتمام واقع نيا: گفت ينگاهش كرد و بنرم زيآم طنتيش يندبا لبخ ديمج

 ؟"يكن يخرجشا كه نم ؟يكن يچه م يآور يرا كه ددر م يتمام پول ميبب

به  يآور يكه بدستش نم ميباتأسف بگو ديبا يخواه ياگر قرض م ؟يقرض كن يخواه ي؟ م يكرده ا اليشمرشان چه خ يم

 .ديآ ينم رتياز منگ يزيهر حال از من چ

متحركه  يكرد قوه  يدانم چه خواه يم يثروتمند شد يمگر نه؟ و وقت يثروتمند شو يخواه يتو م ستمينه آنقدر احمق ن نه

 ست؟يتو چ

 يليا ختو مر يبراند نيا.  يكالغ زاغ كي نكهيهستم درست مثل ا يسيطمع محض من قلباً آدم خس: گفت يبا خونسرد يرور

 .كنم يآرزو م تيرا برا يپر حرف كرده است پس شب خوش

 يدروازه  يكياز نزد يبان هيسا يتلو تلو خورد ووقت يپله ها كم يرفته رو رونيب شانيبه سلطان كرد و در شب پر ياحترام

 .همچنان ساكت بودبود خارج شد و به سمتش حركت كرد  دهيگذران يكه ساعت ها را با سه نگهبان قصر به باز يمحل يكنار
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 دهيلنگر گاه كوب ي وارهيباامواج كوتاه و پر تكان به د ايبود آب در ريو متغ يهنوز متوال يول ديوز يم يشتريبا شدت ب مينس

كه سطح آب  يمنعكس شده بودند با وزش باد يظال درخشان بوده و از كشت يكه به شكل رگه ها يآرام يشد و نوراها يم

ها خلوت گشته بود  ابانيخنكتر شده بود و خ يكردند هوا به طور محسوس يم زيجست و خ دندويرقص يكرد م يرا ناهموار م

 يبراند دنيكه در اثر نوش ييحرف ها اديگوش كرد و به  يگربه مانند بان يو انعكاس كم گام ها شيقدم ها يبه صدا يرور

 يب يكه قانون بود اصرار ب ليدل هكستن قانون تنها ببه ش ليو خطر و م جانيه يقرارش برا يب يگفته بود افتاد آن از رو

 .آنها يبه فرار از همه  ليبه عهدنامه ها و باالتر از همه م ياحترام

و  بايز يو رو شد مادرش زن ريشب ز كي يط شيبرا يمعلم رقص فرار كرد و زندگ كيساله بود كه مادرش با  اوشش

و  نيتوانست باور كند كه او را نزد پدر خشمگ ينم يكرد و رور يس مخودخواه بود و اگر به روش خودش بود پسرش رالو

تا  ديطول كش ياديبر خواهد گشت و زمان ز يكه روز بودتنها گذاشته است ومطمئن  ديترس ياز او م شهياللش كه هم

 .رفته و هرگز بر نخواخد گشت شهيهم يكه او برا افتيدر

كه  ليدل نياش را اخراج كرد به ا يودند چون پدرش پرستار و مربب يخاكستر ييسال ها شيعمرش برا يسال بعد دو

استخدام كرد كه بچهها ر  يآن معلم يباشند و به جا يقابل اعتماد م ذيغ نيتوسط همسرش انتخاب شده اند پس بنابرا

ر آهسته جوش سولت با نف يال ياز آقا يداد رور ينشان م يكوچك و پست اريبس ينفرت را با روش ها نيدوست نداشت و ا

كه در  يا هيكه پدرش از ورم ر يبدتراز او وجود ندارد زمان يآدم ايكرد كه دردن يم اليپسر بچه متنفر بود و خ كيو ناتوان 

فراست گذاشت  ونليل يهنگام شكار در مرداب به آن مباال شده بود در گذشت پسرش را تحت مراقبت تنها برادرش هنر

 يهمسر منتخب برادر بزرگترش گفته بود با هم صحبت نم يدرباره  يانتقاد يسخنان يركه هن يالبته دو برادر از روز

خواهد او  يدارد چرا كه م نهيدر ك شهير ايبرادرش در مورد سوف دييمعتقد بود كه عدم تأ يكردند چون در آن زمان پدر رور

فرزندانش را به خطر انداخته بود اما  ي ندهيج آازدوا نيتا دو پسر بزرگش از او ارث ببرند و با ا رديمجرد و بدون وارث بم

پدر در بستر مرگ آنچه به  يو معلم رقصش ثابت كرد كه انتقاد برادرش درست بوده است پس امور ايسوف يزيآبرور

 ياسارت رور ينمود و سال ها نييتع شتنها فرزند يانحصار يو متول ميبرادرش را ق يعنينظرش مناسب بود انجام داد 

 .همان لحظه آغاز شد جوان از
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 يهشت ساله دوران حكومت ال يكردند كه درنظر رور يو همسر بد زبانش لورا و دو پسر لش و تنومندشان كار يهنر عمو

 يرحمانه نسبت به او گردن كلفت يهر دو از او بزرگتر بودند و ب شيو آرام آمد پسر عموها زينسبتاً صلح آم يسولت دوره ا

 هيرا تنب يرور ديشد يرفتند كه او هم با جسارت يزنان نزد مادرشانن م غيج ودرنگ  يانتقام گرفت باو  يوقت يكردند ول يم

 .نمود يم

نان و  يبا قرص كيتار يروانيدر اتاق ش يبودند كه وقت ييفكر ها نهايام؟ چرا؟ ا دهيرس نجايكنم چگونه به ا يچه م نجايا من

 يعدالت يب قيحس عم كيبود و از  يعصبان هياز شدت گر كهيشد در حال يم يو سرد زندان يطوالن يساعاتيآب برا  يوانيل

 .افتين شيبرا ياست و هر گز پاسخ دهيسوال را از خود پرس نيسال ها ا يط رهاكه بارها و با ديسوخت به خاطرش رس يم

 انيپا يب يالق و روزهاو خشونت بار ضربات ش يطوالن يكه با خطابه ها ييگذشت سال ها يقابل تحمل به كند ريها غ سال

كه طبق معمول عبارت بودنداز  ييشد تا با درس ها ينان و آب محبوس م ييغذا ميبا رژ يروانيش رياتاق ز ايكه دراتاقش 

 .گرفت پر شده بود  يم اديآنها را  ستيبا يم هك هياز كتب خطا يصفحات ايكننده  هيآثار تزك

 ياخالق ريو غ انيقابل ب ريغ التياز تما يحتماً بخش اعظم ايبودند كه پسر سوف و زن عمو لورا هر دو كامالً معتقد يهنر عمو

حداقل  ايكن و  شهيرا با تمام قدرتشان ر يطانيش يآنها بود كه آن را از آلودگ ي فهيوظ نيمادرش را به ارث برده است و ا

كه كتاب را برگرداندند  يه نكردند چون وقتهرگز آن را تجرب گريد يحبس كردندول ليانج ااو را ب كباريكنند آنها  ميمال

چهاردهم را به آنها  هياز آ يبخش)است ديد ر عهد جد ونيحوار رهيس يجمع آورنده ( سنت لوك  ستمياز فصل ب يصفحه ا

از  يكس نيتا جانش ميپس او را به قتل برسان نياوست جانش« :گفت يم نيچن هيبود آ دهيخط كش رشينشان داد كه با مداد ز

 يشيتنها آسا. شد  يداشت بزرگ م يرور يسختتر و خشونت بار تر بود ول شهيكه بعد از آن خورد از هم ينشود كتك ها ما

مقاالت خشك كه  اي دهيچيپ يطوالن يخطابه ها ها يحاو يبود كه تمام كتاب ها ها نيبود ا افتهي اهيس يكه در آن سال ها

 رونياز كتابخانه ب يشروع به خواندن كتاب كرد آنها را پنهان صانهيس او حرپ ستندياصالح گنهكاران وقف شده بودند ن يراب

 رشيتحمل ناپذ يايمطالعه شان كند آنها مغز او در دن انهينمود تا بعد مخف يم يقفسه ها مخف يباال ايتشك  ريآورد و ز يم

امپراتور (  ي، شارلمان) شاه ارتور هيالشو نيمشهور تر( كند النسلوت  يشدند و با كمك آنها توانست در قالب صدهاتن زندگ

كه  يسيدوك و سرباز انگل نياول(  وروي، مارل) يسيشاهزاده انگل( ( نيروبرت را)م 799كرد  ياديروم و اصالحات ز نيسرزم
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كاشف ( درك سي، فرانس) كرد ياديز اتاكتشاف كايكه در امر يسيانگل يماجراجو( ي، رال) را شكست داد انيفرانسو

 ........و) يسيانگل

ناشناخته  ياهايكلمپ در در ستفيباال رفت و با كر باليكرد از آلپ تا هال يدر نببرد ها شركت م يروم يونهايهمراه با بالژ او

دوازده ساله بود كه  يرا سوراخ نمود و با سربازان در جن واترلو شركت كرد او بسخت يياياسپان يها يكرد و كشت يرانيكشت

 :وصف حال اوست قاًيراخواند كه دق يچهار مصراع ورا باز كرد  منظور كتاب شعر يب

 پهناور يايدن نيا يانتها يده فرسنگ آنسو در

 نبرد فرا خوانده شده ام به

 ها هياز ارواح و سا يا هيشوال با

 ....سفر باشد كيتنها  نينكنم ا گمان

 .شد فتهيباشد فر ايتواند آنقدر نفوذ كننده و گو يدر نظم م يكالم نكهيا افتنيآن را بار ها و بارها خواند و از  او

گرفته شدن و  ييبس مشكل بود پنج بار فرار كرد تا رسوا يكار تيدر واقع يساده بود ول اليدر خ شيگرچه انجام سفرها اما

كردن روح  كه در خرد يبه مدرسه فرستاده شد سه سال را در مؤسسه ا تاًينها يبه خانه بازگردانده شدن راتجربه كرد ووقت

مدرسه  طيبهشت بود مح يبه مثابه  شيبا منزل عمو سهيكه البته در مقا ديگذرانمعروف بود  اريمتمرد و شرور بس يپسرها

و  ليتخ يپست و بدون قوه  يتوسط معلمان يرا دشت تامحل آموزش بيدارالتأد كيحالت  شتريو خشن بود و ب يجد اريبس

به  يكرد ول يمتعال وعظ م رمدرسه با اعتقاد كامل به قاد يد كه در نمازخانه ش ياداره م يريمد يدرك و تحت سرپرست

در  يبا عمو هنر ريكرد مد يپول جمع م يحيتفر ليو امساك در غذا ووسا ييداد و با صرفه جو يم يكارمندانش حقوق كم

 ريز يبود اما چهار سال زندگ دهيتنها راه رفتار با پسران شرور است هم عق يسخت و گرسنگ يبدن يمجازات ها نكهيمورد ا

 يم يشد را با چنان ولع يكه داده م ييها آموخته كرده بود و آموزش ها يسخت نيرا به تمام ا يرور شيعمو يسقف خانه 

 قيدق يبا فن شيگرفته بود چونه از مشت ها ادي نكهيا ليبه دل يشد ول شيها يكه باعث تنفر و حسادت همكالس ديبلع

نشده بود لذا ناچار شدند از آزار او دت بردارند و  دنشقادر به فرو نشان يمجازات چيبود كه ه يقدرت يارااستفاده كند و د

 .كامالً تنها مانده بود يرور جهيدرنت



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٨

شب از پنجره اتاقش با  يبس است پس ط گريد يگرفت تحمل مدرسه و عمو هنر ميساله بود كه باالخره تصم پانزده

 يايآزاد قدم به دن يبه عنوان مرد واريو با باالرفتن از دو د ديپر نييپا يبراحت واريتصل به دلوله آب م كياستفاده از 

 .نشدگرفته و باز گردانده  گريبار د نيو ا روننهاديب

 ارينخل ها را بلند كرده بود بس يقيموس يبد و گرد و غبار زنگبار را به راه انداخته و آوا يبو نكيشمال شرق كه ا يموسم باد

رفت و  يراه م يكيدر تار يبود كه بسخت دهيبار يبا قطرات باران سرد در صورت پسر كباريكه  يا باد سرد شمال شرقب

 .داشت ياريبندربود فرق بس نيكتريبه نزد دنيهدفش رس

وده نم ريكه در آن زمان وجودش راتسخ ياز خشم و عزم يقبل از آن لرزش اهيس يو سال ها يميآن شب قد يآور اديبا  اما

 ديبه او بگو يزن ايمرد  چيكند و هرگز دوباره اجازه ندهد ه يكه وادارش نمود به روش خودش زندگ يبود حس كرد عزم

 .كند جازاتشبه خاطرانجام ندادنش م ايانجام دهد و  يچه كار

رگز نگذاشت داشت و ه يخواست بر م يكه م يخواست را در هر زمان يكرد و هرچه م يآن زمان طبق شعار خود زندگ از

 ينفوذ كنند همگ شيرو اديداد ز ياگر اجازه م اعاطفهي يمالك او شود عشق دوست ايبه او دستور دهد  يكس چيكه ه

را آموخته  هيدرس اول كياز مادر جذاب و خود خواهش  ننشود چو نيشدند پس مراقب بود كه چن يخطرناك م ياحساسات

شود  يوارد م يكن يو به آنها اعتماد م يكه دوستشان دار يتوسط كسانكه  يبود كه هرگز آن را فراموش نكرد كه دزد

 يساحسا ايو  يكه از آنها متنفر ياست كه توسط كسان ييها يگر يوحش نيقابل تحمل تر از بدتر ريتر و غ قيعم اريبس

 .شود يبر تو وارد م يندار شانيبرا

شودكه برخالف  يطناب ايو  رديودش مورد استفاده قرار گخ هيعل يقصد نداشت اجازه دهد احساساتش چون اسلحه ا چيه او

شد چون هر كدام  يم نيكوچك هم خشمگ يزهره و عامره  اي ياز دست بان يحت يگاه ندازديخواست خودش او را به دام ب

شد نه بر او داشته با ييادعا نيكس چن چيگذاشت ه يو او نم داشتندبر او  تيمالك يمفهوم ضمن كيبه روش خاص خود شان 

 .زهره عاشق و عامره و عامره كه دختر خودش بود قيرئلوب صد يوفادار حاج يبان ياحساسات عاطف قيحداقل از طر

 ياطفا كياز  شترياش ب يفكر نكرد كه معاشقات اتفاق نيگاه به ا چيهم بود ه ياشتباه بود اشتباه او و اشتباه بد كيبچه  آن

برده فروش  كياز  يدلسوز يلحظه  كيآن موجود ترسان و گرسنه را در  يتزود گذر است و مطمئناً هرگز وق ليم كي
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او را برداشته بود  نيا يشود او فقط برا ليو مطلوب تبد يدوست داشتن يزن هب يكه روز فتاديفكر ن نيبود به ا دهيعرب خر

 .چون دلش خواسته بود 

 .ه البته اگر بودند خودش از وجودشان خبر نداشت ك يگريد يهم داشت و احتماالً حرامزاده ها يگريد يمترس ها يرور

 يو رئلوب و خدمه اش و كاسكو يعضو خانه اش بود كه بان يكرد چون متعلق به او بود زهره به اندازه ا يزهره فرق م اما

 ابديب كرده بود خانواده اش را يسع كبارينداشت گرچه  يگريد ياو را آورده بود و خانه  يعضو آن خانه بود رور دشيسف

 يخانه  يمتوجه شود اداره  يرور نكهيشد و بعد زهره بزرگ شد بدون ا صرفممكن است من ريغ افتنشانيثابت شد كه  يول

سال  كيتنبل كه ظاهراً مسئول بود در آورده بود و خود كارها را به دست گرفت و پس از  اهيها از دست آن زن س نيدلف

 .آمد  ايعامره بدن

 يصورت زهره از غرور م كهيآورد در حال يم اديزهره به او دست داد به  يخبر حاملگ دنيه هنگام شنراك يهنوز شوك يرور

 زيتواند چ يخورد زهره گفته بود پسر خواهد بود و نم يتكان يناگهان ياز درد ياراد ريتمام وجود خودش به طور غ ديدرخش

 يپسر نم يشود اما رور يمستجاب م ميئن هستم كه دعاپسر دعا كرده بود و نذر كرده ام و مطم يباشد چون برا يگريد

كه خون او در  يداشته باشد و پسر ييخودش را كه بر او ادعا ينه حداقل بچه  اورديب يكي شينبود زهره برا ليخواست و ما

د كه باش يوجود دارد كس ياعتماد يو ب يبزرگ شود و تنها در آن دشمن يا ندهيداشته باشد كه در آ انيجر شيرگ ها

 .و محبت كند  تيو امن حتيكه از او طلب نص يباشد كس يآور باشد و بر دوشش بار تيمسئول شيبرا

را  رهيتوانست پس خودش جز يچون نم يداد ول يكار را انجام م نيتوانست زهره را همان موقع بفرستد مطمئناً ا يم اگر

 .كه بچه متولد نشده بود باز نگشت  يترك كرد و تا زمان

دختر بهتر  كي يبود ول يتلخ يزهره سر خوردگ يبچه برا تيو گرچه جنس ديبار او را د نياول يسه ماهه بود كه برا عامره

 هيشب يگذاشت اما آن موجود به طرز تكان دهنده ا يبر دوش او م يشد و بار كمتر يمتعلق به مادرش م شتريبود چون ب

بود كه نگذارد دخترك انگشت كوچكش را  يشد و تالش سخت يم شتريشباهت هم ب نيگذشت ا يخودش بود و هر چه كه م

 .وارد قلبش كند

 ..تازم يها م ابانيب يسوزنده از هوا به سو يبا مشت ها ارميوار من كجا صاحب اخت وانهياز اوهام د يانبوه با
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بلند شروع به  يا صدابا او بود ب شهيشد و هم يزنده كردند همچنان در مغزش تكرار م شيشعر را برا يكه زمان يكلمات

كنترل كامل بر قلب كه آن را  نيبود تمر نيراز هم.......  ارميزنگبار نمود كه من كجا صاحب اخت يها ابانيخواندن آنها در خ

 يبگردد كه بزود ايقانون دن يو ب يوحش يدر قسمتها نكهيرا رد كند و ا گرانيد شيفزاظالمانه و رو به ا يمالك شود اداعاها

توانست  يشود م يآن م نيگزيو دود كش كارخانجات جا نيو قوان وارهاينخواهد ماند بلكه فقط د يها باق ابانياز ب ياثر چيه

هوا را حس  ينيگرما و سكون و سنگ سوسنامح رييكه تغ يو نفس متجاوزش را حس كند به همان واضح نديآمدنش را بب

نقطه  چينخواهد ماند ؛ ه ياز آن باق يمغز گريو د ديباد خواهد وز يكرده است و بزود رييباد تغ انيدانست كه جر يكند و م

 .نخواهد گذاشت  يخواهد انجام دهد باق يكه مرد بتواند نفس بكشد و به روش خودش هر كار م يا

 ؟يگرد يچه م يادياگر پول ز يبان: گفت ناگهان

اصالً پول  ستميكنم مطمئن ن يحاال كه فكرشو م: گفتو متفكرانه  ديشياند يسؤال پاسخ نداد بلكه لحظه ا نيفورا ً به ا يبان

 .بس باشه شيكاف يكنم به اندازه  يبخوام فكر م

 تونم باهاش بكنم ؟ اونم تو سن و سال من؟ يم كاريچ

خانه پر از نوكر و خدمه و  كيدو اسبه و  يبا كالسكه ا يكن اديثروتمند  كيخودت را به عنوان  يتوان ينم ييبگو يخواه يم

 ؟ياوريو به دستش ن ينباشد كه بخواه يزيچ چيه نكهي؟ و ا ين تصور كندربا

بوبل  يزنگ ها يو صدا نميبب گهيبار د رويوقت ها دوست دارم لندن پ يروم كه انكار كنم بعض ينم شيحاال آنقدر پ خب

ون و نوكر چگار داره ؟ چقدر مثل من با درب يقدم بزنم اما آدم ديسا پيرا بشنوم و تو چ) سن پل ابانيلو در خ يمر يسايكل(

كنم  يسر كنم هر وقت هم فكر م يميرذل قد يدهم كه هر روزم رو با جمعه  يم حيمن ترج يهم اونجور آدما مغرورند ول

 نكهيخوره مثل ا يبر نم چكدومونميده و به ه يگنجشك جوابم رو م هي ييزنمش اونم با پررو يكتك الزم داره كتكش م

كار  يريباشم كه تو پ داشتهعمارت با نوكر رو از دست دادم اونقدر  هيبه نشستن تو  ليكردم كه م يزندگ ينجورياونقدر ا

 .كه االن دارم بسه  نقدريهم يعنينكنم بسه 

 .دميكه تا حاال د يتنها آدم عاقل يهست يتو مرد عاقل عمو

با  ومدي يبدم نم ديه كرد اگر جوون تر بودم شاو فكورانه اضاف ديدماغش را باال كش يبان ستمياحمق كور ن هيكه  نهيا منظورت
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بخرم كه مثل شاهزاده ها مست كنم اما من سهم  شكريعرق ن يخوشگل درست نم و كل يحرم سرا از زنا هيپول واسه خودم 

ز م هنو يبهتر ول دميغذا و مشروب همونقدر خوبه شا تهيواقع هي نيو ا ستمين بودمكه  ياون جور گهيخودمو از زنا داشتم د

 تيبهم بده قلبم رضا ينيس يثروت كلون رو هي يگم اگه كس يو به جرأت م رهيگ يآدمو م... تو پول هست كه  يزيچ هي

 .ده ردش كنم ينم

 .جاست نيمشكل هم: و گفت ديخند يرور

 .عالقه مند شده بود  يكرده ؟ بان شنهاديبه تو پ يثروت راًياخ يمگه كس چطور؟

 .ينيس كي يو آن هم رو شيو ب كم

 يده م يپول نم يبه كس يچيكس واسه ه چيه: داد افزود  يتكان م ينيسرش را بد ب كهيدر حال يتوش باشه بان يكلك هي ديبا

 يگنج چيو ه يش يم داريدرد سر وحشت ناك ب هيفردا بح با  شهيهم يدوباره مست كرد ؟يرور تانيكاپ هيمشكلت چ يدون

 ؟يكرد يچكار م اشبا ه دانم اگه بود يگرچه نم ستين ونيهم در م

 دانم يم من

 ؟يكرد يم كاريچ

 .محاكمه بكشانم يروبه پا زميعز يخواستم بكنم برگردم به انگلستان و عمو هنر يم يروز كي شهيكه هم يكار

 يشيم يو ده سال زندون زهير ياون پاسبون هاش رو زودتر از برق رو ت م ؟يواسه چ يمطمئن شدم كه مست گهيد حاال

 !ترشيب دميشا

 .ديكند مرا متهم نما يندارد بعالوه جرأت نم يمدرك چيه

 .ستمين زشيعز ي؟من كه برادزاده  يتوست اما من چ ديام نيا

 .داند يدر مورد تو نم يزينباش عمو او كه چ رياحمق پ كي

و  يدار كه تو ندار دونم من تجربه يدارند خدا بپوسوندشون م يوحشتناك يدونند اونا حافظه  يبدونه اما پاسبانها م ديشا

 دنبال عموت؟ يبر يندار اليواقعاً كه خ يسرتو بد يكه حاضر ياونقدر احمق

فكر نكردم  يگريمطلب د چيبه ه نياز ا ريسال ها غ يبرا: كرد و گفت يكوتاه و زشت يخنده  ينگران بود رور يبان يصدا
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 نكهيدر دادگاه و ا يبا عمو هنر دنياما جنگ رديبم فتديبفرصتش به دستم  نكهيدهم مگر قبل از ا ياما باالخره آن را انجام م

و والتر  ونليل ميام را از دست او و پسر عموها يبتوانم امالك خانوادگ نكهيو ا دمباشرش حساب پس بده يبرا يوادارش كن

 .سخت است اريبس يآزاد نيدارد آوردن عدالت در سرزم ازين يادي، به پول ز اورميانداخته اند در ب شيكه دست رو

و جواهرات زن عموت  زهايچ رياون قاشق ها و سا دنيچون واسه دزد يكار رو بكن نيا يتوان ينم: گفت يشانيبا پر يبان

 .مطمئن باش يشو يمحاكمه م

صبر كنم  دياست كه فعالض با مياهاياز رو يكيكنم فقط  ينم يكار نيفعالً چن يتالشش را بكند اما تو نگران نباش بان بگذار

 .وقت است كه صبر كرده ام يليداند كه خ يدا مو خ

 يوقتش است كه به جا يبان يدان يم: كرد و گفت يبه سوت زدن و ناگهان مكث شيدندان ها  انياز م يشروع كرد بنرم بعد

 ياخم كرده م يها و صورت ها يخارج يكن يشود به هر طرف كه نگاه م يمتمدن م ياديدارد ز رهيجز نيا ميبرو يگريد

دماغش را به امور  يفضول يكه از رو يلعنت ييايتانيكنسول بر كيكرده و  للنگرگاه را اشغا ايتانيتوپ دار بر يها يكشت ينيب

هم  يمذهبيسونرهايم يپا يكنند و بزود يتالش م نجايدر ا نيريها و سا يها و فرانسو ييكايمردم فرو كند امر يخصوص

و خودم  رديگ يقانون و نظم م يبودارد  يخورد بان يبه درد نم گريد نجايا. شود يباز م نجايبه ا يوعظ در مورد رستگار يبرا

 .دهم يم حيفاضالب را ترج يشخصاً بو

 ييكه راست نگو ستميهوم مطمئن ن: غر غر كنان گفت ديمال يبا انگشت سبابه اش مشكوكانه دماغش را م كهيدر حال يالن

 م؟يبه كجا برو يكن يفكر م

 ؟يمركز يايكند مثال آس يم يچه فرق نيچ....  ، عربستان ، رانيا

 گهيباش د تيعادت كردم و مراقب قدم ها ريدختر پ نيبه ا گهيمن د ادي ياصالً خوشم نم يبه اونجا ببر يتوان ينم راگورويو

ند ك ارتيهوش يكم ديگرفتم شا يآب م يتلمبه  ريبه رختخواب بروم سرم را ز نكهيتو بودم قبل از ا ياگه جا ميديرس

 !ثروت واقعا كه

 ييشگويكه پ ديشد و د داريب ايبه دن نانهيكج ب يديو د يديفراست روز بعد با سر درد شد يامور تانيكاپ يبان ييشگويپ طبق

در  يبسته بود و باد شمال شرق نياتاقش به خاطر باران سنگ يخودش هم درست از آب در آمده است چون كركره ها
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 .ديوز يم رهيسراسر جز

 شست يسوزان را م يرعد زنان غبار روزها افتي يزنگبار م يسقف ها و بالكن ها يراه خود را بر رو باران

 دادند يبا هم مسابقه م ايبه در دنيبر سر رس ليو گنداب ها به شكل س ديوز يم نييپا يها ابانيدر خ طوفان

 .كرد ير را با خود حمل مشه يو زباله ها انيقابل ب ريغ يآب آورده  يكثافت ماه ها و تمام كاالها و

 يزباله بدبو فرق يتوده  كيبود با  يشده بود و ظرف چند هفته بعد ساحل هم كه مدت زيشهر تم يها ابانيساعت خ كي يط

در لنگرگاه  گريكردند و د يم يساحل بودند كه جلوه گر يو رنگ ها زيتم ينداشت شسته شد و تنها ماسه ها و صخره ها

 بود ايبوددر در ههر چ ديرس يبه مشام نم يكناپا ياز بو ياثر چيه

قرار گرفته  ديبزرگ مورد مشورت سلطان سع ياز جادوگران معروف بمبه بر سر مسائل خشكسال كيكدام نكهيا كشف

 يآنها باق نياز جوان تر يكيتنها  ياز آنها مشورت كرده بود ول ياريساده بود چون گرچه در آن زمان با بس اريبس يكار

برادرش در  راًياخ نكهيداشته و ا يبا او مالقات ديسلطان سع سلطنت يسال ها نياو در آخر نكهياثبات ا نيد همچنمانده بو

در عمل مشخص شد آوردنش از بمبه به زنگبار  يدرد سر بود ول يب زيدچار شده است ن يبه عاقبت خشونت بار انتايمو

 .كامالً متفاوت است يموضوع

انگاشته شد چاره  دهيهم ناد حيفرمان صر يجادوگر بود بازگشت و وقت ميادبانه حك يب يل بهانه حام كهيدر حال ديمج غاميپ

آماده بودند خطر سرنوشت  يمردان متعدد رايبه همراه داشت ز ينماند گرچه آشكارا آن هم مشكالت يجز ربودن او باق يا

خواهد  برسرشانيهاست  تهيو ارواح و عفر نياطيشكه معروف به داشتن تسلط  يبا جادوگر يكه در رابطهبا بدرفتار يشوم

طال و دادن مجوز عبور به مسقط  يو مشت يمحكوم به مرگ با قول آزاد يباالخره كار توسط دو جان يآمد را به جان بخرند ول

پا بسته و دست و  ريدر غل و زنج اجادوگر ر ميشب حك يكيدر تار دنديترس يم نياطياز ش شتريانجام شد آنها كه از مرگ ب

 .الرأس آوردند تيب يميقصر قد يها نيمتروك در زم يكرد به انبار يم نينفر كهيدر حال

و روغن  وهيبه عنوان انبار م يخنك ليبه دل شينم گرفته اش مدتها پ يها واريخراب شده و د يبا گنداب روها يسنگ سردابه

تند كپك و فساد و رطوبت  يگرفت محل پر از بو يده قرار مماندند مورد استفا يبهتر م نييپا يكه در دما يها هياغذ ريو سا

گوشت سوخته و خون و  زينفرت انگ ياز همه بو شتريداغ هم اضافه شده بود و ب فلزتند زغال چوب و  يبو نكيسنگ بود و ا
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 .جادوگر ثابت نمود كه سر سخت است رايآزرد ز يعرق و مدفوع انسان بود كه شامه را م

كه  يبود باالخره به عنوان پسر دهيشينديمرحله ن نيبه ا دنيدر مورد رس يقش هرگز به طور حدگرفتن ح يبرا ديمج

وجود نداشت كه جادوگر  يليدانست دل يگنج پدرش م افتيشده بود و سلطان زنگبار خود را مستحق در ديسع ديس نيجانش

 .دورز يخوددار يقانون نيآن به جانش ياز بروز محل اختفا

 ينمود و قول داد كه به خاطر رفتار نامناسب يدست و پا مرد را جابه جا كنند از او عذرخواه يدهايمان داد تا قدر ابتدا فر پس

 يطيكامالً شرا ديپرداخت نما ينيخودش بود غرامت سنگ يسر سخت ليكه هنگام آوردنش از پمبه با او شده است گرچه بدل

 .كمك نمود ياداد و تقاض حيضكرده بود تو يكه انجام كار را ضرور

ارائه  يبود بلكه كامالً نسبت به ادله  نيشدن ناراحت و خشمگ هيدزد ليجادوگر نه تنها به دل مينداشت حك يا دهيفا يول

 يشخص ياستفاده  يگنج را برا ديداشت او اعالم كرد كه سلطان فق يزينمود و رفتار اهانت آم يهمكار م ريو غ ريتأث يشده ب

كس كشف نشود و چون  چيتوسط ه شيگذاشته تا محل اختفا يخواستش جادوگر بر آن طلسمخواست و طبق در يخود م

جز  يخواسته كس يبرسد اگر اصالً م ينگذاشته كه پس از مرگش گنج به چه كس ياز خود باق يدستور العمل چيه ديسلطان فق

 يآورد ول لياو دل يبرا ديمجبود  افتهيمه تا آنجا كه به جادوگر مربوط بود موضوع خات نيخودش از آن استفاده كند بنابر ا

بود چادوگر چون سنگ خارا سخت شده  جهينت يو تملق متوسل شد كه باز هم ب ديبه رشوه و تهد بيبود پس به ترت دهيفا يب

به  يابيدست يبرا يغلط ريفكر كه مس نيبا ا ديمج ديگنج را انكار كرده بود شا يشك اگر از ابتدا دانستن محل اختفا يبود ب

 ديشمار در مقابل جادوگر سجده كرده و از تهد يشمار افراد ب يب انيسال يشد اما ط يم ميگرفته بود تسل شيگنج در پ

جهت  نيرفته بودند و به هم انيوحشتناك از م يبا مرگ ها ياديو فرمانش افراد ز شيبودند و با دست ها دهيترس شيها

 تيباور احساس امن نيجلو برود و چون با ا ديكرد از تهد هدطان جرأت نخواكس حت خود سل چيخود را باور كرده بود كه ه

سرنوشت خودش را  نيكرد نه تنها با تكبر به دانستن موضوع اقرار كرد بلكه گفت كه خود طراح آن نقشه بود و بنابرا يم

 ديكه تهد داشترا وا ديمع مجرا شكنجه نموده بود پس ترس و ط گرانيبه مقصود د يابيدست يمهر كرد چونتاكنون خود برا

 .عمل در آورد يرا به  شيها

 يم اديكرد و فر يم يكله شق يقابل باور ريهمچنان به طرز غ يبود ول يمو ديو سپ ريبود گرچه جادوگر پ يزشتو طوالن يكار
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بر شكنجه  ياكوحشتن يها نيدرد نفر يفاصله ها نيشد كهكمكش كنند و ب يمتوسل م نياطيو به ش ديچيپ يزد و به خود م

 نياطيخواند اما ش يرا م نياطيشد و معموالً ش يشروع م» .......موامو  يهود «خواند كه اولش با  يم يكرد و سحر يم شيگرا

 يآور اديخواند كه آنها را دور كند و با  يلب سحر باطل كن را م ريمرتب ز ديلرز يم كهيدرحال ديو مج امدنديبه كمكش ن

و  دهيآتش سرخ منقل زجر كش ريز هاشكنجه  نيكه با بدتر يشمار يب انيپمبه و قربان يدوگر هاجا مياعمال ناپسند حك

 يجادگر شكنجه  يرغم سن باال  يعل. كند يدلسوز  ديبر او نبا ديبودند به خود قبوالند كه شا دهيچيزده و به خود پ اديفر

 يكه هر دو استعداد خاص ييغول آسا اهيناقص الخلقه و س يباالخره كوتوله  يول ديطول كش اريو اعصاب خرد كن او بس عيشن

جادوگر كر بودند موفق شدند او را  يها اديو مثل سنگ در برابر فر رينظ يخود ب يداشتند در حرمه  يبدن يشكنجه  يابر

 .مانده بود به حرف آمد يآنچه از جادوگر باق تاًيو نها اورنديسر عقل ب

نور كم محل  رياش را پاك كرد صورتش ز يشانيلرزان عرق پ يداشت با دستان تيعپس واق: لب گفت رينفس ز يب ديمج

بود  زانيمرطوب آو واريكه از د يدچار تب و لرز است تنها چراغ ييكه گو ديلرز ينمود و چنان م يم دهيو رنگ پر سيخ

 يبود و پلكان نيتر از سطح زم نييپراكند گرچه اتاق پ يفضا م بهسنگفرش لكه دار  يمنقل رو يكمتر از زغال ها ييروشنا

راهش را به درون  فيضع يكوران يبسته شده و كلونش افتاده بود ول نيسنگ يرساند با در يم نيرا به سطح زم نيزم ريكه ز

از حركت ناراحت بده  يربه حركت در آورد و اث واريد يسه مرد را رو هيدر اثر آن سوسو زد سا يچراغ نفت يو شعله  افتي

مرد مرده باشد و بعد باخود گفت مره باشد بهتر است گرچه  رينگران شدكه مبادا پ دينمود مج انيرا نما يه چهارممچاله شد

شد پس از پلكان باال رفت كون  يخاموش م يسوخت و بزود يم ينظم يآمد شعله با ب يخوشش نم انيجر نياصالً از ا يرور

كه در  يانبار بوزد زمان دهيگندد يباران به درون فضا يخنك همراه بو يباز كرد كه هوا يرا با تكان آنرا برداشت و  يسنگ

دندانه دارشان  يپر باران سرزده بود نخل ها با برگ ه يرنگ از پشت ابرها يب ياكنون صبح يبود ول يا رهيبسته شد شب ت

 نياز چمن مرطو ب ب يتعدر مقابل چشمانش مر دنديرس يم حو چون رو يبه نظر خاكستر ديچك يكه قطرات باران بر آن م

گشت  يهوا روشن م يشد بزود يم دهيخوردند د ياش م يمرجان يشده و ساحل كه امواج خروشان به صخره ه رانيانبار و

كرد آنها  يها چمپاته زده بودند اشاره ا هيتناسبش كه با سكوت در سا يزد و به روح شگنجه گر ب يچرخ ديزود مج يليخ

خورد و سرش  يتكان نيزم يبه در برسد جسم مخوف رو نكهيها به سمت او باال رفتند اما قبل از ا برخاسته و از پله عانهيمط
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 .بود هيشب ياديبه فر شتريكه ب ديكش يوحشتزده چنان آه ديرا بلند نمود مج

در صورت  يكه آنها هم از شدت سوختگ يبه طور ديدرخش يزد م يچشمان مرد كه دو دو م يحدقه  يمنقل رو تابش

بودند قابل  گريد يهولناك كه اگر در محل يبعد زمزمه ا دنديرس يرنگش درست مثل دو گل آتش قرمز به نظر م يكسترخا

را كه چون  نمينفر ديبشنو نياطيارواح و ش يمرا ا ديبشنو فت ديرس ميبلند به نظر  اريدر سكوت آنجا بس ينبود ول دنيشن

مقاصد خود كنند  ياستفاده از ان برا  ي شهيكه اند يمحنت بر تمام كسان شرارت و دياوريگنج مرا به مرگ آورده پس ب نيا

آن را به كار  يطانيش اصدمق يآن تنها برا ياستفاده كننده  اينداشته باشد و  يكس يبرا يبماند و نفع يكيدر تار نكهيمگر ا

! ....... ارواح و اجنه  يتمام يرا ا ميصدا وديدرختان بشن يها تهيعفر يمرا ا ديبشنو دينما ديتول يشتريببرد تا شرارت ب

نور سققف سرداب منعكس شد  ريكلمات زنگ زد و ز نيبلند شد تا در آخر يبيو به طرز غر وستهيطور پ هيلرزان و  يصدا

 .برگشت و افتاد و مرد ببه عق رمرديو پ

 ير را پشت سرش به هم زد صداو همراهانش را با فشار به سحرگاه مرطوب هل داد و د ختيبرگشت و از پلكان گر ديمج

 ديلرز يم يقابل كنترل ريكه به طور غ ييزشت نفس زنان با دست ها ييبود از صدا يزنگ زده در به طور انعكاس يلوالها

او  دنديدو يهمگام با او م اهيكوتوله و س كهيبه راه افتاد در حال اشمرطوب به سمت خانه  يكرد و در صبح خاكستر ينينفر

فراست را  يكه رور يوقت رايكند ز ينم قيروش كسب اطالعات از جادوگر را تصد يتصور كند دوستش نحوه حق داشت كه 

استفاده شده  روش يحدسش درست بود خوشحال شد ول نكيرا بشنود از ا اتيعمل جيالرأس فرا خاونده شد كه نتا تيبه ب

 .انهدانستيوحش اريبه حرف در آوردن جادوگر را بس يبرا

زد و جسور و سرسخت بود و آنچه بر سرش آوردم  يچه كنم؟ بگذارم برود؟ او حرف نم يانتظار داشت: ه گفت آزرد ديمج

 است؟ سهيآورده بود قابل مقا گرانيدر مقابل آنچه بر سر د

 الزم بود؟ دشيالزم نبود بكش يول ديشا

گشت و به  يذارم تا برود؟ او به پمبه بر متوانستم آزادش بگ يماند چگونه م يبهتر شد كه مرد اگر زنده م ميگو يتو م به

 .بهتر شد ينطوريخطرناك بود ا اريبس! نه نه ....... همكاران جادوگرش و

گنج كجاست؟ آنها  نياست حاال ا دهيفا ياست كه شده است و بحث كردن درباره آن ب يخب كار: با خشونت گفت يرور
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 يبرا يپناهگاه چيباز كوچك در باغ كه ه يعمارت كاله فرنگ كير موضوع د شتريهر چه ب ياختفا يمحل مالقات را را برا

 اطياحت يوجود از رو نيهم خدمتكارانش را مرخص نمود با ا دينداشت قرار دادند و مج ياستراق سمع كنندگان احتمال

با انگشت  ديجغار است م كيدر : شد گفت يم دهيشن يامواج بسخت يكه در اثر صدا ياطرافش را نگاه كرد و بعد زمزمه ا

بلند  يا رهانجاست و در سمت چپ صخ شهيب كياست و  واريد كي نجايو ادامه داد ا ديكش ينقش يخاك كف كاله فرنگ يرو

 .كرد ميدرخت سبز شده باشد گفت كه اشتباه نخواه شيكه رو

 شب؟ اي ميرو ياالن مكه راست گفته باشد  ميباش دواريبگذار ام: كرد گفت ينقشه را محو م شيبا پا كهيدر حال يرور

افتد و برادرم  يم يچه اتفاق ستيام معلوم ن افتهيشود كه گنج پدرم را  دهيكس نداند چون اگر شن چيبهتر است كه ه شب

آن را حمل  ميتوان يبماند خودمان م يبه صورت راز باق يموضوع نيخواهد كرد نه بهتر است چن شتريرا ب شيتقاضا يطاهاوات

 آن را جابه جا نكرده باشد يطانيش يروهايقبالً با ن وگرز آنجا باشد و آن جادالبته اگر هنو ميكن

 يرو نينفسش رو بر سر گذاشتن نفر نيكار را نكرده و گرنه آخر نيمطمئن باش كه ا: كرد و گفت يكوتاه يخنده  يرور

 .كرد  يگنج تلف نم

پشت  كهيجادوگر با روحش در حال ميحك ديرست يم ييبه پشت سرش انداخت گو يو با سرعت نگاه ديدوباره لرز ديمج

چاه  كيكه گفته قرار دارد همراه است با درختان انبه نزد يحتماً در همان غار بزرگ  يحق دار نندياست ب ستادهيسرش ا

 .آورم يكه آن را من م ميندار اجياحت لميد كيطناب و  كياز  شتريب يزيآب منتظر من بمان به چ

 يكه كرج يستون درختان بلند نخل راهش را به سمت ساحل نيمرطوب ب يعلف ها انيد از مكرد ودور ش يميتعظ يرور

 .پاتر منتظرش بودند تا او را به شهر ببرند، ادامه داد يو بان راگويو يياروي

 يخواب نكهيراحت و بدون ا ياز آن با اعصاب شتريب يمرطوب بود اما رور يقال حمل ريروز هوا داغ و ساكن و به طور غ هيبق

ها به  نيدولف يمنظم باران بر سقف خانه  زشير يآنا يكرد صدا يم يرومنديو ن يبدار شد احساس تازگ يوقت ديخواب نديبب

شد  دهيرنگ د يخاكستر يايدر يرو ديخورش يطال يابرها اشعه  انيو از م دشدت باران تا غروب كمتر ش ديرس يگوش م

 تيب يعنيرفت رو به سمت مغرب  يدر گل فرو م شيكه تا قوزك پا ييده هاجا انيكه داشت از م يدر اواخر روز هنگام

و  يبه آرام كندهكه كه در آن ستارگان پرا يرفته و آسمان صاف و شسته شده ا نيب گرازيالراس حركت كرد ابر هاد
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 .كردند نمودار گشت يم ينور افشان يدرخشندگ

گشتند تا  يم ديجادور تا عمر داشتند با حاتيبود و بدون توض ينيمز ريز يزنبور پر از غارها يكندو كيدرست مثل  رهيجز

زود نور فانوس آنها به گنج  يليبود و خ يغار كار ساده ا افتنيجادوگر  قيدق حاتيكنند اما با دادن توض دايغار مزبور را پ

 .كرد ستارگان را فراهم يرنگارنگ بود كه موجب شرمسار يافتاد و بازتاب آن جرقه ا ديسلطان سع

دانست كه دنبال چه باشد به نام هفت هزار و  يم امرزديب شيپدرت كه خدا: گج بهت زده گفت دنيبعد از د يلحظه ا يرو

 .كرده اند يخزانه ده شهر را خال ايرا از كجا جمع كرده است ؟ گو نهايا يكن يم اليهفتاد فرشته خ

 يكرد و البه ال يزه بود و مشت مشت جواهرات را بلند م زانو ديمج دياصالً سؤال را نشن دينگرفت چون مج يجواب او

كرد درخشش دسته  يآنها تماشا م يو تابش نور فانوس را بر رو ختير يم نييبه پا يياز روشنا ييها يانگشتانش مثل جو

رمز زمرد ق اقوتياز  ييها نهيها و گل س يالماس نشان گردنبند ها انگشتر يبا قبضه ها ييمرصع خنجرها يها ريشمش يها

 كرده بود رهيدرخشان چشمانش را خ يدهايحجر القمر و رشته رشته مروار روزهيف يكبود و ارغوان اقوتيشده  دهيتراش

انداخت چن پشت  ديمروار يبراق و صندوقچه ها يقلم زده شده اسلحه ها يها الهيبه جواهرات پ ينگاه يياعتنا يبا ب يرور

شمش ها شكل زمخت داشتند و ظاهراً  ديرس يهم قرار داشت كه تا سقف م يوخام ر يطال  ياز شمش ها يآنها انبوه

 اريهم انبار شده بودند جواهرات بس يقابل حمل تر شدن ساالنه آب شده و رو ياندوخته غارت و خراج نسل ها بود كه برا

 يمردان را محسور مكننده شان چشم  رهيخ ييبايارزششان درخشش و رنگ و تابش و ز يكننده بودند چون جدا عيتطم

از  يبخش اعظم لحداق ايو او آن را هم به دست آورد ... داد  يم حيخودش شخصاً طال را ترج يول فتيفر يكرد و زنان را م

 .آن را

كه كار صنعت گران  يبود اشكال و الوان و درخشش پر شكوه جواهرات دوست داشتن بايز ييايعاشق اش شهيكه هم ديمج

بد  يچشمانش را گرفت و آنها را به شمش ها ليقب نيسازها و ازا ريازان و طالكاران گرفته تا شمشماهر بودند از جوارس

زر هم در  يا سهيطال و ك يداد بعالوه سكه ها حينداشتند ترج ييبايز يولبودند  يافسانه ا ياز ثروت يكه حاك يزرد ي افهيق

از  يحيمل يدر اثر برخوردشان با سگ صدا يگشته ول اهيرور سنقره كه به م يسكه ها ياديمقدار ز زيآنجا فراوان بود و ن

شمش ها را  هيشد و بق يراض ندچمل ك ينيخاست وود داشت او به آنها و به هر تعداد شمش كه بتواند در خورج يآنها بر م
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 يبود به رور توپر و كهربا در آن كار گذاشته شده زير يها ديشده كه مروار لهيمل ياز طال فيظر يهمراه با گردنبند

 .فكر كرد كه زهره از داشتنش خوشحال خواهد شد  يرور ينداشت ول يمتيكه چندان ق بايكوچك و ز وريگردنبند ز ديبخش

فانوس بدقت  ييروشنا ريشده بود را ز يدوز هيگرفته حاش خي يو الماس نشان كه با زمردها ديمروار ي قهي كهيدر حال ديمج

 ؟يحملشان كن ايدر قيبعداً از طر يگذار يم اي يبر ياالن م نيهستند آنها را هم نيسنگ: ديپرس يتوجه يكرد با ب ينگاه م

بهتر  ميراببر نهايهم دارند هر چه زودتر ا نيبرم شش اسب دارم چهارتاشان اسب باركش هستند كه خورج يرا اكنون م همه

افتاده  نهايچشمشان به ا يوجود دارند كه وقت يممردان ك يكه دو خدمتكار همراهت قابل اعتماد هستند ول ييگو ياست تو م

 .زده خواهد شد ييكنند و صحبت ها يم بمانيتعق مييايب نجايبه ا ارهباشد به آنها اعتماد كرد بعالوه اگر دوب

 كيرا در نهايتمام ا ميتوان ينم يول يحق دار: كه در دستانش داشت ، چشم بردارد گفت ياز تاللو درخشان نكهيبدون ا ديمج

 .ميشب ببر

 .شود امتحان كرد  يم

 كياز  شتريب يدار كم هيسا يكمك باالخره ان را انجام داد و چون تا خانه  يبرا يبا بودن بان يشب وقتش را گرفت ول تمام

كه  يشد قرار دادند اتاق يمتصل م يمركز اطيهمكف كه به ح يفاصله نداشتند طالها را به آنجا بردند و در اتاق ميو ن ليما

 كيسعود مراقب خانه  سياتاق محكم بود داو يشد و درها يمحافظت م يآهن شبكه كيعالوه بر كركره توسط  شينجرهاپ

را اشغال كرده بود در را  يكنار در اصل يميكلفت و قد واريبود اكنون دو اتاق در كنار د راگويخدمه و يبود كه زمان ريعرب پ

 بيغر يچون كامالً به روش ها ابدبرگشت كه بخو ستيبه كمك او ن يازيبه او گفته شد كه ن يگشود ووقت شانيبه رو

 .داشت ييفراست آشنا تانيكاپ

در بازار مورد  يو سبز وهيحمل م يآورده بود كه برا ديبزرگ بافته شده از تركه ب يو سبد ها يهمراه خود گون ديمج

 رونيبه ب شانياز محل اختفا يگريپس از د يكي يكرد كه توسط خودش و رور يشد پس آنها را پراازجواهرات ياستفاده م

باران از  ريها ز«بود و ا دهيدم يصبح خاكستر گريكارشان بار د نيپا ازقبل . الرأس منتقل كردند تياز ب يحمل شده به بخش

در دستش در  يبا تپانچه ا يكردند آن روز رور ياحساس نشاط هم نم يخسته بودند كه حت يهم جدا شند هر دو بقدر

بود  يكاف امپراتور كي يهيفد يكه برا يياز طال ديچون با ديكرد خواب يپشت به در بود و آهسته خر خر م يبان كهيحال
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 .نمود يمحافظت م

رنگ  يخاكستر يكوتاه و درخشانش را اورد كه هم ابرها ياز ان وقف ها يكيكرد و همراه با خود  رييعصر تغ يحوال هوا

 يداد و باد فيخشك را تخف ييسر سبز در صحرا يواحه  كيقابل تنفس  ريغ يبرد و گرما نيبباران زا و هم دم هوا را از 

 ونيليم يدار رو هيسا يخزنده باغ خانه  يها چكيگل و پ يدرخت بوته  هربر  ديو آسمان را جارو نمود و نور خورش ديوز

شده بود جذب  جاديا يسنگ وانيا يكه رو يآب يها و استخرها ابانيو منعكس شد و رطوبت را از خ ديها قطره باران درخش

 .ها را خشك نمود شهيش سيخ يكرد و كركره ها

نه ساعت  ايحدود هشت  يكه بان يحس كند در درگاه اتاق شيشانه ها يرا رو ديخورش يگرما توانستيكه م  يدر حال يرور

 يمقابلش نگاه م يها سهيك اتيبه محتو يربود و با ناباو ستادهيش در حال چرت زدن به محافظت از آن آشغال داشت ا يپ

باور شده  ريو غ ياليروز كامالً خ ييآمد اكنون در روشنا ينظر معقول م بهنور فانوس  ريو ز يكيكرد آنچه كه وجوش در تار

 يبه آرام نديبب ايرا در رو نهايكه مبادا همچنان در خواب باشد و ا ديشيزمخت طال با خود اند يبود او با نگاه به آن شمش ها

و به  ديفلز كش يپهنا يرا از غالف كمرش در آورد و رو شيرا برداشت و در دستش وزن كرد و بعد چاقو يكيخم شد و 

كه در محل  دينشده است آن را رها نمود و د ختهيام اريخالص است و هنوز با ع يشدنش دانست كه طال دهيراحت بر ليدل

شانه  يرو يافسانه ا يتوده  نيا نيكه وزن سنگ ديزودگذر به نظرش رس لحظه كيي يفرو رفت برا نيبرخوردش به زم

 اورد و باعث زحمتش شده است يفشار م شيها

 يحالت به همان سرعت نيا يمالحظه اش تنگ شده است ول يو ب ديق يب يگشته ياش م شده است و برا يكرد كه آزاد حس

چون گذشته  يهرگز زندگ ايفكر كرد آ يش را بر جا گذشت روررفت اما اثر ناراحت كننده ا انيآمده بود از م انيب م

دكتر ماگرو در برابر  ياكادم واريد ياز رو ميهنگام پر شيپ الس ستيب ييدوباره همان حس ماجراجو نكهيا ايخواهد شد 

تركش نكرده  هرگز از آن ساعت باًيواداشته بود و تقر دنيشب سرد ماه نوامبر قلبش را به تپ كيزادگان جوان در  بينج

 ر؟يخ ايبود را دوباره حس خواهد كرد 

دوران  يميقد يو حساب ها رديبگ يتوانست انتقام خود را از مباشر ظالمش عمو هنر يشمش ها اكنون م نيكمك ا با

به  يازين گريچه؟ د يبخرد اما برا يعتريبزرگتر و سر يرا بفروشد و كشت راگويتوانست و يم دينما هيخود را تصف يكودك
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در آن داشت و سود  ينقش عمده ا ازيلذت حمل آن نبرده بود ن يارا فقط بر يمحموله ا چيپول در آوردن نداشت هرگز ه

از  زيگر ايفروش و معامالت سخت  اي ديخر يبرا يلياكنون دل يبود بهتر ول شتريبود و هر چهسود ب شيهدف كارها يمال

 .وجود نداشت پياسكانداران ك يها يدست كشت

خواست ساكن  يمحل ساكن شود اگر اصالً م كيكرده و در  هيتصف يتوانست خدمه اش را بازنشسته كند و با عمو هنر يم او

 !خواست  يشود كه نم

به آن عالقه مند بود و  ياو هم مثل بان يلعنت كرده بود ول شيپروا يو ب انهيوحش يها يباز يرا برا راگويگرچه اغلب و يول

آن را از دست بدهد  شيها طنتيش نيطوفان با اول كيبادبان آن را براند و در  كيرب كه با تاجر ع كيفكر فروشش به 

داده و بعد هر دو را از دست بدهد آنها را در  يقابل تحمل كه آن را به بان ريغ ندازهقابل تحمل بود به همان ا ريناگهان فكر غ

 پشت سر گذاشته برود اما به كجا؟ كهيحال

درختان بلند  انيدار در م چكيپ يوارهايو د دهيچيدرهم پ يبا دودكش ها يشمانش جان گرفتند خانه ادر مقابل چ خاطرات

آمده بودند خانه  اياز انواده اش بدن يشمار يب يكه در آن خودش و نسل ها يخانه ا يسيسبز انگل اريبس ينارون و بلوط ها

تعلق  يكرد به رور يكرده و آن را مال خود حساب م يگهمچنان در آن زند يعمو هنر نكهيرغم ا يكه طبق قانون عل يا

پول  شبيثروتمند شد به هر حال د شبيو د ديكه ثروتمند شد بازگشته و آن را ادعا نما يقصد داشت وقت شهيداشت او هم

ر در زنگبا يخانه ا يبسته شده  ياتاق كوچك با كركره  كي نيزم يكه اكنون در مقابلش رو ياريبدست آورد ثروت بس

 .بخواهد برود ايخواهد با آن بخرد و به هر كجا از دن يكه هر چه م يكاف يشده بود طال ختهير

 اطيسكوت عصر را در ح يكوچك و خشك بان يسرخ فام افتاد و سرفه  يطال يسنگفرش اتاق و شمش ها يرو يا هيسا

آنقدر به آن  شيچندان وقت پ است كه نه يهمه اش همان ثروت يخب بان: برگشت و گفت يآفتاب خورده شكست رور

 م؟يبا آن چه كن ييگو يم يشك داشت

كرد كه  يگل نشسته بود خال يبر بوته  يكه رو يپروانه ا يرا رو شيرا صاف كرد و آب دهانش پر تنباكو شيگلو يبان

 .مال خودته يرور تانينداره كاپ يشد به من ربط يجار وانيسنگ ا يرنگ رو يارغوان يچون آبشار

 .ما يهمه  يبرا يهردو ما هست عمو حت يبرا يزه كافاندا به
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 .خوام يمن كه نم: محكم گفت يبان

با  يجلو برداربان ايبردار ب يخواه يپس هر چه قدر كه م يخودسر نباش در به دست آوردن آن كمكم كرد رياحمق پ كي

 ؟يچ: تكان داد و گفت يقابل مالحظه ا ديرا با تأك دشيبه عقب برداشت سر سف يرا دفع كند قدم يحمله ا نكهيسرعت مثل ا

روش گذاشته؟ من  نمرگشويجادوگره نفر نكهيبعد از ا ؟يبهم گفت شبيكه د ييزاياز اونو بردارم؟ بعد از اون چ يبخش

دندونات  يبود كه جنون ال نيهم اگه كمكت كردم واسه ا شبيگذارم د ينم اياما دستمو رو ا ستمين يخرافات اديمن ز! ستمين

 يدونستم اون موقع نم يمرو كه حاال  يزيبحث بود بعالوه چ يبرا يونه موقع مناسب يكه نه منطق داشت شيفته بودرو گر

 .دونستم

 .و فراموشش كن اونجا جاش امنه ايپول خراب شده رو بنداز تو در ني، تموم ا يخواه يمنو م حتينص اگر

بود باور كنم بس كن عمو  كيمن نزد يخدا: فضا را پر كردخنده اش  كيشد و بعد ناگهان شل رهيبه او خ رتيبا ح يرور

 .فكر سن و سالت رو بكن يرا باور كن يچرت و پرت نيامكان ندارد كه چن

 نينفر يكن دايپ يشتريعقل ب ديشا يسن و سال منو داشته باش كمياگه تو هم ! دو برابر سن توست پسرك جوون من كه

 اديشد گفت ازش خوشم اومد من ز يام كه نم دهيد ييزهاير پمبه بوده ام و چمن د يچرت و پرت باشه ول ديجادوگره شا

و دعا  نجايشب تو پمبه برگشتم ا هيبعد از گذروندن  يول نبودمدم خور  يليهم خ يمذهب يسونرهايو با م ستمين يمذهب

 دميكه شن يشتريومقدار ب دميكه اونجا د ييزهايچ يول ستمين ييمن آدم ترسو يبخند ستيكنم الزم ن ينم يخوندم شوخ

 .وجه چيبشنوم به ه اي نميخوام دوباره بب ينم

محبت  يكردند كه به تو دوا يسع يكردم ساده لوح باش يادامه داد فكر نم يشخنديبا ن يرور يكرده بودند بان يتو شوخ با

 با مخلوط كردن چند طلسم تو را از شر دشمنانت خالص كنند؟ ايبفروشند و 

 ياگر م: به نظر زشت و پر از درد بود گفت كشيشوكه كننده بود صورت بار اريروز بس ييكه در روشنا يتحرك ديلرز يبان

 ييالشه ها شهيهم ارنياونارو از الشه ها در م يديخند ينم نقدريذارن ا يم ييزهايتو غذاهاشون چه چ نياطياون ش يدونست

بوهاشون رادر شب ها  يتون يم دميكنن تا بپوسن خودم د يم زونيها آو تو به درخ ارنيكنن بعد در م يكه اول خاك م

 .بدتر هم هست كه بهت بگم يزهايخورن اما تمام تنم مور مور شد چ يكه اونها رو م دميشن يحت يبفهم
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چهارم آن  كي يبه آن اگر حت كينزد يزيچ اي يباش يبدو يوحش كيمثل  ديدانماما با يخودم م يزحمت بكش ستين الزم

 . يكنند قادر به انجامش هستند را باور كن يادعا مكه  ييكارها

ذره اش  هي يخوام و حت يرو نم شيچيه ديشا اي شتريهم ب ياز كاف يحت!  هيچهارم هم كاف كيهمان : گفت  تيبا قاطع يبان

اشه كه اگه عقلت هنوز سرج يرور تانيگم كاپ يدارم رك و پوست كنده بهت م اهشويپول س هي يدارم نه حت يرو هم بر نم

 .شك دارم تو هم بهش دست نزن

 ! به

دانست كه  يخوب م اريبود و بس دهيد يشد او قبالً آن نگاه خاص را در صورت رور ميرا باال انداخت و تسل شيشانه ها يبان

 يم: ديپرس يتر يو با حالت منطق يكرد البته با خشونت كمتر يكند پس دوباره نف يتنها وقتش را تلف م شتريبا بحث ب

 بمونه؟ نجايهم يذار يم اي يمنتقل كن ييرو جا نايا يخواه

گذاشت شكستن در  نجايشود آنها را ا ينه نم: كرد بعد سرش را تكان داد و گفت يبرگشت و دوباره شمش ها را برس يرور

داود  نيا: هان گفتدو لحظه به فكر فرو رفت و بعد ناگ يكيبمونم  نجاياست و من هم االن قصد ندارم ا يخانه كار ساده ا نيا

 .نديرا نب نيدهم ا يم حياو دارم ترج هكه ب يكجاست ؟ با وجود اعتماد ريرذل پ

بخره كه تا شب  گهيدو جنس د يكيكنه و  هيفكر را كردم پس فرستادمش كه واسه اسب ها بار علوفه ته نيهم هم من

 .كنه يمشغولش م

 .ميكن ياست پس شروع م خوب

 به كجا؟: ديپرس ديبا شك و ترد يبان

نگهبان را  يميقد يآن اتاق ها يكن يو تو هم به من كمك م استيباغ كه رو به در واريببرم طرف د نييرا پا نهايخواهم ا يم

سكه از دستم به  كيكردم  دايآن را پ يروز به طور اتفاق كيدارد  رشيز يزندان پنهان ياز آنها نوع يكي؟ خب  يدان يكه م

قرار داشته  ينمكت يكه احتماالً زمان يكرد محل ريگ واريد يگود كين دو سنگ در يدر شكاف بافتاد و قل خورد و  نيزم

 ييكه گو يبه حالت دميشن نيبرخوردش را با زم يبعد صدا قهيدق كيخواستم برش دارم فرو رفت و اتاد و  يوقت. است 

كه  افتميرا  يجا نمودم محل بهسنگ را جا آوردم و يانداختم كه مطمئن شوم و بعد اهرم گريسكه د كيباشد  اديفاصله ز
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در مورد آن  يپنهان شدن در زمان دردسر بوده است به كس يبرا يو با حفره ا يمتيق ياياش ايشراب  ياحتماالً محل اختفا

 چيرا آنجا بگذارم و ه نهايا ميتوان يبود كه حق داشتم م نيبه درد بخورد مثل ا يروز ديكردم شا ينزدم چون فكر م يحرف

 .ميبرو ايكند ب ينم شانيدايپ گزكس هم هر

 ريبلند محصور شده بود و ز اهانيباغ كه توسط گ ابانيخ انيبخش شمش ها را از م نيكرد و آنها اول هيته يفوراً اهرم يبان

مثل پرده را كه  يياستوا اهانيگ ي دهيچيحمل كردند با دقت انبوه درهم پ ديوز يم شيبرگ ها انيكه باد از م يدرختان هيسا

 .را مسدود كرده بود گاهيكه مخف يبود بلند نمودند سنگ دهرا پوشان رانهيو يسلول سنگ كيمحل 

 يسم يرشد قارچ ها يبرا يسكه از آن فرو افتاده بود را پر كرده ومحل كهيمحكم شده و گرد و خاك شكاف شيجا سر

ظاهر  يكيتار يباالخره حركت كرد و فضا ينبود ول داشت اديبه  يكه رور يبوجود آورده بود و بلند كردنش به آن سادگ

 .آن ساخته شده بود يبود كه دژ را بر رو يده شده از صخره ايبر يهم ادامه داشت ظاهراً بخش واريد ريشده كه تا ز

 جا دادند سنگ را رهيت يشمش را در فضا نيآخر يكنند وقت يرا ط ريبار مس نيشمش ها ناچار بودند چند ينيعلت سنگ به

متفكرانه به فرو  يپوشاندند رور دهيپوس يو علف ها اهانيرا با گ شينهاده و شكاف را با خاك پر كردند و رو شيبر سر جا

بهتر است تخته سنگ  يحت ايشود  يم شتريب تيدان كه باعث امن يم ميپر كن اآن ر ميتوان يم: انداخت و گفت  ينگا يرفتگ

 نيبوده است و از ا يزيچ كي نجايا يبوده حتماً زمان نجايپله در ا كيكه انگار قبالً  تا به نظر برسد ميرا با ساروج محكم كن

 .ستا يكاف نيفعالً هم يشود ول يم دايپ ادياطراف ز نيدر ا يقالب يسنگ ها ليقب

كل محل پر  اديبعد كه بارون ب يدفعه  ينگران باش ستيالزم ن: گفت يپوشاندند و بان يياستوا اهانيدوباره محل را با گ آنها

هم  نجايا كيفهمه كه اصالً نزد يكس نم چيساعت ه ميكنن كه ظرف ن يچنان تو گرما رشد م اهانيشود گ يسبز م اهانياز گ

 قياز طالها از طر يذره ا ديترس يم نكهيرفت مثل ا ياز خرده صدف باال م دهيپوش ابانيبلند از خ ياو با قدم ها يشده بود

منو قبول كن و بذار  حتينص: گفت دانهيكردنا ام يغرغر م كهيدر حال اورديب يبد شانس شياصدف ها به او بچسبد و بر

 .همونجا بمونه و فراموشش كن 

 ستين ينفوس بد نزن مسئله ا نقدريپس ا ستمين ريپذ حتيوقت نص چيكه من ه يبدون ديبا: جواب داد يشخنديبا ن يرور

كدامشان اعتقاد ندارم پس به  چيمن كه به ه يپس كامالً در امان هست يردا ياز آن را بر نم يزيچون چ يكه نگرانش باش



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٥

 .يشده ام خو شحال باش دثروتمن نكهيكن از ا يمنهم صدمه نخواهد خورد سع

رو دوباره  نهاياز كجا معلوم سلطان نظرش رو عوض نكنه و ا ستيجادوگر ن ميالبته منظورم حك ياگه بذاره باهاش بر...  ام

 !رو بهت داده نهايحواسش پرت بوده كه ا شبيمن د نخواد به نظر

 .من با لفظ دان مرغ اشاره كرد يخودش نگه داشت به شمش ها يرو كه برا ييزهايچ يديد يم ديندهد با چرا

 يذره بهش اعتماد ندارم نه تا زمان هياونها رو از دست داد؟ من كه  يوقت اي ؟يسهم خودشو رو خرج كرد چ يوقت يول ديشا

 تلف نكنه ياشيمش رو با عكه سه

 يوجود دارد كه كس ياديدر كله تو عقل ز ياست بان يهم فكر نيا: شد و گفت ليتبد يخنده اش به اخم يول ديخند يرور

 يبا اعل ينظر كند مالقات ديفكر كند و تجد ليمسا نيبه ا قاًيبتواند عم نكهيقبل از ا ديكمد با يشك هم نم يبه وجودش حت

 .ميكن يبدهد به محض برگشتن داود حركت م يروز مبادا سند كتب يراو وادارش كنم كه به من ب حضرت داشته باشم

كنند در  نيباركش را ز يخودشان و اسب ها يقبل از غروب بازگشت و كمكشان نمود كه اسب ها يخانه كم داريسرا

شده بود و  يكه در آن بسته بند يجسم در اورد و يلباسش دستمال بياز ج يرور تاختنديالرأس م  تيب يدر جاده  كهيحال

اسبش را  يدهنه  يجاده افتاد رور انيو به م ديدرخش ديخورش اباشعه غروب آفت نيآخر ريكامالً فراموشش كرده بود در ز

 نويا: ديپرس داديرا در دستش تكان م  يفيجسم ظر كهيشد و آن را برداشت در حال ادهيكرد پ يم بيكه او را تعق يبان ديكش

 ؟يكجا آورد از

نشسته  نيزم يجواب دهد گردنبد را گرفت آن را كامالً فراموشش كرده بود و اكنون ساكت رو نكهيخم شد و بدون ا يرور

گل و  يها هيو حاش زير يها ديو هنر نشاندن مروار يداد از ظرافت طال كار يتاب م گرشيبه انگشت د يو آن را از انگشت

با شكوه  اريزهره بس يبايو ز فيبود و به اندام ظر يدوست داشتن يوريز دبر يصل لذت ما يشكلش از تو باز و كهربا يبرگ

 .Ĥمديم اقوتيچون الماس زمرد و  يبا ارزشتر يو عظمت سنگ ها

 ؟ شيگفتم از گجا آورد: ديپرس يزتريت يدوباره با صدا يبان

 !از همانجا! را ؟ اه نيا

 مگه نه؟ يكش رفت نويكرد حتماً ا ينگاه نم يوقت!  هوم
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 هستم؟ يمن ك يكرد اليخ يكش نرفتم لعنت نه

زد و با  يجابه جا شده و به اسبش لگد نيز يرو يبان شيات بود و نه آخر يدزد نياول نيمن تو رو نشناسم مسلماً ا اگه

 .و برداشتمثل اون ييزهايحضرت تموم جواهرات و چ ياعل يكنم گفت يم اليخ: آرم به حركت در آمد و ادامه داد يا ورتمهي

 .با ارزش بود گذاشت كه مال من باشد يليخوشم آمد و چون خ نيمن ازا ياست ول درست

 ؟يخوا يم يرو واسه چ يزيچ نيهمچ هيتو  و

 .به زهره بدهم كه

دستش را فوراً عقب  يرور يكرد تا گردنبند را بقاپد ول يخم شد و سع نيز يرنگ شد رو يب يصورت خشك بان! هرگز  تو

 .خرابش نكن ياحمق نباش بان: گفت يبازگرداند و بتند بشيدنبند را به جو گر ديكش

من باشه  شياز اضطراب گرفته بود بگذار پ شيو صدا دهيچشمانش درخشان و ترس تانيالتماس كرد بدش به من كاپ يبان

 ..خرم يخرمش واقعاً م يمن ازت م

در عوض  يباشد ول چيجادوگر ه نيد كه در مقابلش نفركن نيخواست او را چنان نفر يدلش م يليبه او اخم كرد خ يرور

ماند او ساكت  يآشفته تر و ترشرو باق يصورت بان ينشد ول يمورد صحبت نيدر ا گريو اسبش را به تاخت واداشت د ديحند

شت بار به پ نيائ چند رهيزودگذر بر جز يو محئو شدن سبز ديخورشهمراه با غروب  كيبودجز  زيماند و كامالً همه چ

 به دنبال او باشند كيتار يجادوگر در هوا ميحك نياطيش ديترس يم نكهيسرش نگاه كرد مثل ا

رفت و  يبه ندرت به آنجا م ديخراب شدن قرار داشت مج يناتمام اعراب در آستانه  ياز كارها يارياألس مثل بس تيب

كند باد و باران و گرما رطوبت و عدم مراقبت اقامت  يالموتون تياش ب يدوران كودك امنزليداد در قصر شهرش  يم حيترج

 يشمع ها و چراغ ها مينور مال يكه حت ياثر گذاشته بودند به طور شكوچك يو پنجره ها و اتاق ها وارهايد يرو يبسخت

كه اكنون توسط سلطان  ياما جناح نديشود را پنهان نما يتمام م يعظمتش بزود ياصل كه روزها نيتوانست ا يهم نم ينفت

 ينم و گچ ها يها كهل يشميابر يقسمت پرده ها نياز عظمت گذشته اش را دارا بود چون در ا يشغال شده بود هنوز اثرا

 يسوختند رو يو سمرقند بود كه با روغن معطر م زيتبر ياز فرش ها دهيها پوش نيها را پوشانده بودند زم واريپوسته شده د

 .شده بودند قرار داشتند يره و صدف منبت كاراز جنس آبنوس و صندل كه با عاج نق ييزهايم
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قرار داده  واريكنار د ينيسنگ يبرنز يشده با برنج و قفل ها نيشده و تزئ دهيتراش يبزرگ چوب يصندوق ها نيدوج مين

 گريكوسن د نيشده و چند يطال گلذوز افيكه با ال ينشسته و به بالش يرانيفرش ا يخودش چهار زانو رو ديشده بود و مج

تكان داد و  يرور يبرا يسريبرد با مهربا يها تماماً جواهرنشان لذت م راز خنج يا دهيبرگز يداده بود و از تماشا هيكت

 .ميكن يخورد بعداً صحبت م ميفعالً غذا خواه: و گفت نديكوسن ها بنش ياشاره كرد كه در كنارش رو

 گريبار د كيو  ديكوسن ها لم يزد و رو يآروغ ديشد مج دهيسفره بر چ ياستادانه پخته شده بود ووقت اريمفصل و بس غذا

قرمز جرقه  يها اقوتيالماس ها و  يانداخت تا نور چراغ ها رو يسو و آن سو م نيبا خنجرها كرد آنها را به ا يشروع به باز

 .ندسرخ و سبز و بنفش به اطراف بپراك يها

 .ديا دهيترسكه اصالً ن نميب يم: كرد گفت يم شيتماشا كهيدر حال يرور

و نه چون .. بله : ادامه داد يكرد به آرام يرا تماشا م دهيزمرد تراش يسرو كيبا دقت  كهيدر حال ديجادوگر ؟ مج نينفر از

بدون زحمت وارد شده و آن را  ميما توانست يگنج گذاشته بود ول يمحل اخنفا يطلسم رو شتريب تيامن يبرا نكهيرغم ا يعل

 يپدرم هستم و مطمئناً او م نيآن طلسم مانع ما نشد پس فكر كردم چون من جانش و ميابه جا كنو آن را ج ميجابه جا كن

 يمن ب هياز آن استفاده كنم پس طلسمش عل ازيصورت ن نيجواهراتتش مطلع باشم كه در ا يخواسته من از محل اختفا

 .اثر خواهد بود ياو هم ب نينفر نيقدرت است بنابرا

 .دينما غيشدم در نشيكه پدرم ثروتش را از من كه طبق خواسته خودش جانش وجود ندارد يليدل چون

 كند؟ يمحافظت م يطانيتو را از هر سر نوشت ش ليخواسته و تما نيكه ا يكن يفكر م پس

ترسم كه چنان  يكه بله م ميگو يترسم اما همچنان م يكه نه نم مي.گ ياست كه م ليدل نيدارم كه خواهد كرد و به هم باور

 . اورديبه من رو ب يبد شانس دياز جانب خودش كند پس شا يشوم يبتواند چنان آرزو يردم

 جواهرات ارزش آن رادشته باشد؟ نيكه ا يپندار يم اما

كه قدم بگذارم شر در انتظار م ن است اگر به  يدانم در هر راه ياست كه م ليدل نيبه ا: انكاركنان گفت يبا ژست ديمج

 نيازا يرادر انتظار دارم اما با بخش كوچك ين پول ندارم شرارت مردمم دزدان و برادرم طاهاواتجواهرات دست نزنم چو

شر  نيبنابرا ميرا فراهم نما شيآسا ليخودم هم وسا يكرده و برا يهر سه گروه را راض يتوانم براحت يجواهرات م
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 .برداشتن جواهرات كمتر است 

به  يجادوگر كار نياطيوجود ندارد كه ش يليدل چياما در مورد من چه؟ ه ديآ يبه نظر ساده م: زد و گفت يشخندين يرور

 .كار من نداشته باشد

 .وجود ندارد يليدل چيه نه

 ؟يبده يوا صالً چرا با يده ينم تياهم چيه يباش تيكه در امن يو تو هم تا زمان: و گفت ديكامل خند يبا دلخوش يرور

نداشتم و قصد ندارم اكنون داشته باشم و  يوقت به جادوگران و ساحران اعتقاد چيدهم من ه يدهم من هم نم يخودم هم نم

 يهست كه از اعل يگريد زيام اما چ دهيبه آن چسب يمن دو دست نمكه از سهم خودم صرف نظر ك ستين يمعن نيبه ا

 .خواهم يحضرت م

 گر؟يگردنبند د كي: ديپرس ديبا ترد ديمج

 يفراست از كشت يامور تانيبه كاپ هيهد كي اياست  يپرداخت يطال نكهيبر ا يده مبنخواهم امضاء و مهر ش يم يكاغذ نه

 د؟يده يآن را به من م ايكه به مملكت كرده است آ يدر مقابل خدمات راگويو

 !يچرا؟ تو كه طال دار يول حتماً

 .به حق من اعتراض كنند  گرانيبرسد كه د يزمان ديشا يبله و ل فعالً

 كند يآماده م تيشد كاغذ را به تو خواهم داد كاتبم آن را براحق با تو با ديشا

 يتنها برا يسيانگل ياست و با ترجمه  يمتن به عرب ميكن ييآماده كرده ام گفتم در وقت صرفه جو يكيواقع خودم  در

 .ش نروددرز يمو ال گريشماست و اثر انگشتتان كه د يدارد مهر و امضا اجيكه احت يزيبه تنها چ شتريب نانياطم

از دستخط  اريكرد كه آن را با عالقه خواند و بس ميدر آورد و به سلطان تقد راهنشيپ بياز ج يسيتا شده و دست نو كاغذ

را فرا بخواند و او  يكرد سلطان دستانش را بر هم زد تا برده ا يميتعظ فيتعر نيدر پاسخ ا يكرد رور فيتعر يرور يعرب

امضا نمود و اثر انگشت گذاشت مراقبت  يفرستد پس از فراهم شدن آنها نامش را با قلم نرا به دنبال قلم و دوات و مهر ب

 دوست من؟ يشد يراض ايآ: ديپرس ديگردان يورقه را بر م كهيكاغذ زده شود و در حال يورقه  نييپا يكرد كه مهر سلطنت

 .اورميست بكامل به د نانياطم ميدهم در كارها يم حيو متشكرم چنانكه باشد ترج كامالً
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 ها؟ يبكن يدر مقابل آن به من لطف ديشا ياكنون كه مطمئن شد و

 كه اگر بتوانم خواهم كرد؟ ديدان يم ؟يچه كار: افتاد و گفت يابروان بلو ند رور انياز اخم در م يا هيما

 يم يدين قصر جدكه م ييات را به درالسالم جا يشوم اگر كشت ياما خوشحال م ستين يكار مشكل: مزاح كنان گفت ديمج

 .كند يم شرفتيكه كار چگونه پ ينياش را بدهم بب يليتوانم خرج تكم يو اكنون كه م يسازم ببر

به شكل  يشده با قبضه ا دهيكوتاه و تراش يبود بعد خنجر نيهم ديخواست بگو يتمام آنچه م نكهيساكت دش مثل ا مجد

 .نمود  نهيدقت معاداشت برداشت و با  ياز زمرد كه طرح بسار جالب يسر طوط

 خب ؟: گفت يرور

 يشناس يخوب م يليانداخت ظاهراً مرا خ يزد و خنجر را به گوشه ا يلبخند ديمج

چه  يكه مرا بفرست يانداخت يخودت را به دردسر نم يكوچك تيمأمور نيچن يبود برا نيكه بدانم اگر تمام مطلب هم آنقدر

 ؟يخواه يم

 يليما كيدر  ياست و صاحب منزل يمرد محترم اريكه بس ينام وسفيبن  يسيع كي يخاص يحاج كيام كه  دهيشن اطالعان

 ابنديب نجايتوانند در ا يكه م ياست و اوست كه به آنها تعداد بردگان جيخل يايباشد متفق دزدان در يمحل احداث قصر من م

 يجوان و بچه ها يبرده ها ينزل داراكدام م نكهيا نيدهد همچن يم طالعاتباشد ا داشتهي يديد اي ديو هرچه كه ارزش خر

 عهيداشته باشد و شا تياخبار واقع نياگر ا ستيخطرناك است و كدام ن« شود و غارت آ ياز كدام خانه محافظت م باستيز

از  يبتوان ديشناسد و شا يم ينباشد كه توسط دشمنانش انتشار شده است پس تو را به عنوان كس كه در كار برده بوده ا يا

 .يشو كيبه او نزد قيرط نيا

 اگر درست باشد؟ و

را ترك كنند و  رهيتا با صلح جز رنديگ يچه وقت؟و چه م نديا ينه ؟ اگر م اي نديآ يمهاجمان امسال م ايكه آ بفهمم

 ..............به آنها دهميرا م  نيبدزدند و ا ايبخرند  يگريد يبردگانشان را از جا

مجموعه  ختيفرش ر يرا رو اتشيدر آورد درش را باز نمود و محتو يبرنج ديبا ق يكوسن برد و جعبه ا ريرا به ز دستش

به  يمختلف يزدند و با رنگ ها يو چشمك م دنديدرخش ياز نور م يو نتراشده كه چون استخر دهيتراش ياز سنگ ها يا
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 نيدوج كيآنها  انيپال و در مو الكساندرا و آ يارغوان وان قرمز اقوتيند الماس زمرد لعل بدخشان و  ديتاب ياطراف م

 .بود ، قرار داشت دهيند يكه هرگز رور يبا رنگ ها بيع يدرخشان و ب كدستي ديمروار

 دينما بشانيآنقدر بس باشد كه ترغ ديبا: كرد متفكرانه گفت يم يابيرنگارنگ راارزش يكه ارزش سنگ ها يدر حال ديمج

كار را  ننيباشد ا ياز آنها كاف يمين يحت ديچون شا يآنها را نشانشان بده يندارد كه همه  يبروند اما لزوم گريد يكه به جا

 .سپارم يبه تو م

دست دراز كرد و آنها را جمع  تاًيكه نها يوقت ستينگر ياو را م يبا نگران ديشده بود و مج رهيدر سكوت به سنگ ها خ يرور

چه  نميبب: گفت يآه افسوس بود رور دهميشا ايو  ديكش ياز راحت يفيآه خف ديو در آن را بست مج ختينمود و به جعبه ر

 د؟يقرار نداده باش يكه مورد بررس ستين يمطلب ايآ يتوانم بكنم ؟ ول يم

 ؟يخودت بردار يآنها را برا كه

همه سنگ  نيا دنيرسد د يكردم به نظرت نم يفكر نم نيخب آن هم هست گرچه به ا: زد و گفت يشخندين يرور

مخصوصاً اگر  ند؟يايب نجايبه ا شتريبه دست آوردن غرامت ب ديآنها را برداشتند باز بهم به ام يكند ووقت تراديرا ز شانياشتها

 .ديجواهرات دار نيشك كنند كه باز هم از ا

 ؟يكرد يچه م يمن بود ياگر جا: كرد و بالخره گفت ياخم ديرا گز شيبه فكر فرو رفت و لبها ديمج

 .كردم يبارها به تو گفته ام كه چه م ياحمقانه است به خصوص وقتسؤال : زد و گفت يشخندين يرور

به مقابله با آنها بفرست  ييها يو اگر بر نگشتند كشت ندازنديبله بله با آنها بجنگ اجازه نده لنگر ب: گفت يصبر يبا ب ديمج

 يكه حماقت است وقت ميوگ يام و باز هم م دهيحرف ها را مدت هاست كه شن ليقب نيا ندازديآنها آتش ب يكه بر رو

آنها بودم  يخودم سر دسته  نكهيرغم ا يبروند عل يبرادرم در مارس انيحام ي قابلهكنم كه به م بينتوانستم سربازانم را ترغ

دزدان  نيكه با ا مينما كيبتوانم آنها را تحر يكن يگشوده بود چگونه فكر م شانيها دروازه ها را برا يسيو تنفگ انگل

 يخوب به آنها م متيرا به ق شانيها برده مياياز رعا ياريترسند جنگ كند؟ بعالوه بس يم شترياز آنها ب يتكه ح ييايدر

 .فروشند

حقشان است و تا  ديايهر چه بر سر مردم شما ب ميحالت اگر بتوانم بگو نيپس در ا: را باال انداخت و گفت شيشانه ها يرور
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و بعالوه  ننندياش را بب جهيكنم تا نت يكنند من آنها را ترك م يخود و اموالشان كار دفاع از يكه آماده نشده اند كه برا يزمان

 .ندارند يكار رآنها به قص يتو در امان هست

غارت ها رانگرفته ام سرزنش  نيا يجلو نكهيهستند و مرا به خاطر ا يرا ترك كنند مردم كه عصبان رهيجز يوقت يول نه

 نياز ا شياگر دزدان ب يمن چه حماقت يته ام سه هزار مرد را با دو دستم متوقف كنم خداتوانس يم نكهيخواهند كرد مثل ا

 نيقصر من بسوزد تجارت هم از ب ديكرده بودند آتش بزنند چه؟ شا ديدنباشند و شهر را همان طور كه قبال ته صيحر

 . مينزن يبا آنها حرف دنيجنگ يدرباره  گريبگذار بار د!  ديآ يود و پدرمان در م يخواهد رفت رفت و آمد كم م

بر سر  ديسنگ ها رس نيدستشان به ا يكه وقت يبه آنها اعتماد داشته باش نكهياز رشوه دادن دور نگهشان دار مگر ا با

 ؟ياعتماد كن يتوان يقولشان بمانند م

جعبه  ستيجزو مرامشان ن تادنسيها هستند و سر قول ا تهياقرار كرد نه آنها پسر آنها پسران شغال و عفر يبا افسردگ ديمج

 شوم؟ ميتسل يكن يم هيپس توص: كوسن گذاشت و گفت ريرا ز

من بهتر است  ي دهيكنم نه ا يهنميدشمنم هم توص نيبه بدتر ياست كه حت يزيچ نيا: كرد و گفت يكوتاه يخنده  يرور

شده بوددستانش را به همكوفت و به  نگاه نيا يكه متوجه معنا ديبه اطراف وبه درگاه پرده دار انداخت مج يبعد نگاه

آزادانه  يتوان يپس م دينخواهد شن گرياكنون د: شد گفت  ستهب درهايداد وقت يكه حاضر شد فرمان مختصر يمستخدم

صحبش تمام شد  يوقت. مطلب را گفت يو آهستگ يبنرم ينييپا اريبس يبا صدا يرور ست؟يبهتر تو چ ي دهيا ني يحرف بزن

 .شده بود ليهقهه تبدلبخند سلطان به ق

 ميكارها را برا بيكار را خواهم كرد و تو ترت نيهم يهست يگر لهيو پدر ح سيمن تو پسر ابل زيعز اريمن دوست بس دوست

 .ميدارم آماده باش ليبفرست م ميبرا ياميداد و اگر آنها در حال آمدن بودند پ يخواه

و كوسن  يشميابر يها ياز قال يتخت يكه چهار زانو رو ييگوشتالو يتونيبه مرد پوست ز يالبته نگاه: بلند شد و گفت يرور

او را فرا  ينيب شيپ رقابليو غ يآن حس تعجب ناگهان گريبر د كيانداخت  ديخند يطال نشسته بود و م ي شهيبا ر ييها

كرد؟با  يچه م بيعرمحل  نياز منطقه كنف در آنجا در ا بليگ بدنياز ل ستفرا يفراست پسر امور سونيتا يگرفت او امور

 .بلند از اتاق خارج شد يكرد و آهسته و با قدم ها يطبق سنت تواضع ديبه خودش تا به مج شتريب يول ديبلند خند يصدا
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بار  كيو . آورده و باز نمود رونيجواهرات را ب يكوسن برد و جعبه  ريافتادن در پشت سرش سلطان دست به ز بمحض

مورد مطالعه قرار داد  شاانيو خلوص رنگ ها ييبايز نيآنها بود تا تحس متياز ق يناش رشتيكه ب تيازرضا يقيحس عم گريد

 تيمصون ديخر يخودم برا يشخص ي سهيبه پرداخت از ك ريناگز زنگبارسلطان  ديبله دوستش كامالً حق داشت چرا تنها با

ان و مالكان ثروتمند عرب كه صاحب بردگان باشد ؟ مطمئناً منصفانه است كه مردم شهر مخصوصاً تاجر جيدر قبال دزدان خل

بار را به ذدوش بكشند بخصوص كه  نياز ا يسهم ديخوردند ، هم با يصدمه را م نيشتريب يبودند و از چنان تاراج يشمار يب

 .دفاع از خود نكرده اند يبرا يتا كنون از ترس جانشان كار

باشند نه  گانيهمسا نيو ا رندينكردن دشمن مورد تاراج قرار نگ تيبودند كه با پنهان كردن بردگان و اذ دواريه ام تاكنون

انجام نداده بودند و هرگز هم  ييايمقابله با دزدان در يبرا يتالش هماهنگ چيه ليدل نيو به هم ننديخودشان كه صدمه بب

بود كه  ديهر بارپول مجدادند و  يبه سال به آمدن و هجوم و غارت خود ادامه م لكردند مهاجمان سا ينم يكار شي ايرعا

و  دهيترس يايكردند رعا يرا ترك م رهيو آنها جز شديك باالخره معامله تمام م يشد ووقت يآنها م دنيصرف خر ديبا

 دهيها و فرزندان دزد ردهب متيآمدند كه ق يم رونيمنازلشان ب يشده  يسنگر بند يو دلسردش از پشت درها يعصبان

و اعتراض كنند تا مانع وقوع اتفاق  هيش داده و حساب كنند و به او كه سلطانشان است گرشده شده خود را به سلطان گزار

گذاشته است موفق خواهد  شيپا يجلو يفراست راه حل مناسب تانيكرد و حال كه كاپ يم دايادامه پ نهايا يمجدد شود همه 

 .شد

ود را پنهان كنند تا بعد از حمله به او اعتراض خ نكهيدر عوض ا ندهيسال آ ديرفت شا يم شينقشه ها درست پ يهمه  اگر

 ستياز لطف ن يخال دنشيكه د ديشيآماده كنند سلطان اند انهيسال يبال نيمتوقف كردن ا يخود رابرا ندينما

 رهيخ نهيخود با گردنبند در آ ريكرد و به تأللو تصو يرا با انگشتان حنازده اش با دقت لمس م لهيدر حالكه گردنبند مل زهره

 .باستيچقدر ز: و گفت دياز سر لذت كش قيعم يشده بود نفس

به او  يبا نگاه يرور ديرس يبه نظر م كترياش قامت زهره كوچكتر و بار يمغرب يسقف اتاق با طاقناها يبا بلند سهيمقا در

 بر مستخدمان زود بالغ شده بود و كامالً شيدر رگ ها يبر ابروانش انداخت با وجود آنكه دراثر داشتن خون شرق يگره

 يبچه به حساب م كيعرب  يارايچهار ساله اش بود هنوز طبق مع مادردختراصل كه  نيمنزل تسلط داشت و با توجه به ا
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 آمد

 دهيمشت پوست و استخوان نبود كه ترس كياز  شتريب يزيچ دنشيدر مورد سن زهره نداشت چون هنگام خر يا دهيا چيه

 .بچه پنج ساله باشد  كيتوانست متعلق به  يكه م يز چروك شده و استخوان بندپر ا رزنيپ كيكه مثل  يو با صورت

زن تمام  كيبه  يكند بزود هيدوازده ساله است و اگر تحت مراقبت قرار گرفته و خوب تغذ ايفروش به او گفته بود ده  برده

 ريپ ايدو سال جوانتر و  يكي ديگفته بود شاكند چهارده ساله باشد و بعد ها  يم اليشود خود زهره گفته بود خ يم ليتبد اريع

 يمناسب اقرار نكرده بود بخصوص كه زنان شرق يمراقبت و غذا ريدر مورد تأث روشدانست اما برده ف ينم يتر بدرست

بند  شيهمسنشان هنوز پ يكه دختران غرب يشوند و اغلب در زمان يباغل م ريزودتر از همسن و ساالنشان در مناطق سرد س

زده بودند مشكل بود  نيتخم رستسنش راد كيكدام نكهيروند آنها همسر و مادر شده اند دانستن ا يو به مدرسه مبسته 

 كمتر بود ياز حدس دو نفر قبل يكه به طور قابل مالحظه ا يخود رور نيتخم ايزهره و  ايبرده فروش 

سخت از گناه را در وجود خود  يدرد يبرد رور يلذت م لهيبا گردنبند مل رشيبود و از تصو ستادهيطور كه زهره ا همان

بود  يدر لباس تفنن يكودك هياش درست بوده باشد چون در آن لحظه زهره شب يحدس باطن ديحس نمود فكر كرد كه شا

 يمچ ها يكيرنگ بار يمهتاب ينقره ا ياز پارچه  يكيو تون يمردبه رنگ سبز ز يشميابر يدر شلوار يدوست داشتن يبچه ا

 يو نوپاز و كهربا م زير دياز مروار يگرفته بودند ودور گردنش گردنبند دهيتراش ستاليطال و كر يرا النگو ها شيادست و پ

 .ديدرخش

 ديدرخش يزد صورتش از مسرت م يلبخند يو به رور ديسرش را بر گردان زهره

 باستيز: است دوباره گفتآن حس دارد و زنده  ييرد كه گو ينوازش م يانگشتانش جواهر كم بها را به گونه ا و

 اش را از صاحبش گرفته است ييبايز: گفت يرور

 ستيدرست ن نيمحض بود ا ياز خوشبخت يمسرت نبود بلكه حاك گريزهره را سرخ كرد لبخندش د يگرم گونه ها يخون

كه  راًيوص اخاست بخص نيريش اريحرف از شما بس نيا دنيبخشد اما شن يم ييبايملكه ز كيجواهر به  نيسرور من چون ا

چانه اش را گرفت و  يفرود آمدند رور رهيت يچون پرده ا نشبود و مژگا دهينرمش لر يبودم صدا دهيفكر كرده بودم ترس

 من ؟ يپرنده  يچه فكر كرده بود ديپرس يكرد رور يبه او نگاه نم گريزهره د يصورتش را باال آورد ول
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 ت داده استرا نزد شما از دس تشيمحبوب زتانيكن.... شما كه

 ؟يبوده ا زيتو كن ياحمقانه قلب كوچكم از چه زمان چقدر

 .لحظه  نيساعت و تا آخر نياز اول شهيبلند شد چشمان زهره درشت و پر شور و عاشق بود هم يبتند اهيژگان س آن

شما هستم  زيمن همچنان كننخواهد كرد و  ريياصل تغ نيا يول ديكن يده هزار بار به من ارزان ايام را ده بار  يشما ازاد ديشا

 رميم ياگر التفات شما را از دست بدهم م ديام هست يو شما سرور من و زندگ

زهره مثل  يايكرد و در دن ينم تيپنهان كردن واقع يبرا يهرگز تالش يهم وجود چون رور يگريكه زنان د دانستيم او

و  عتيبر خالف طب ينبود ول نيكرد كه چن ين آرزو مدر نها ديهمسر بودند شا نيمردان صاحب چند نيتمام زنان مشرق زم

پوست  ديخواست توجهش به زنان سف ياو كه بود اگر سرورش م داشت و اصال يم يگريسنتبود اگر از مردان انتظار د

 .معطوف سازد 

چون  شيه آقاچون گرچ ديترس يم شترياو از آنها ب يمهارت بودند ول يپوست در ابراز محبت ب ديشد كه زنان سف يم گفته

بر  يها همسر«ا انياز م يرور يبود كه روز نياز خون آنها بود و وحشت او ا يكرد ول يم ياعراب صحبت كرده و زندگ

مردان خواهان پسر بودند پسران  يرفت تمام يم انيآن خطر از م ديشا ديبزا يپسر شيتوانست برا ياگر تنها م يول نديگز

 يباز ي لهيو افتخار آنها باشد دختران تنها ناز پرورده ووس يآنها بود و موجب سرافراز يكه دنباله رو بايو شجاع و ز يقو

 كي نياما هرگز جانش افتي يم شيدر حقشا ن افزا ديشا يبر محبت پدر شانيشدند ارزششان و ادعا يم بايبودند و اگر ز

كرد چه  يود اما تنها قادر مطلق او را پسر مپدرش ب هيشب يلينبود اما خ بايزهره ز يها اريشدند و عامره طب مع يپسر نم

 ....!!!!!!!!!شد يم يپسر

است كه كه آن را  يشامل حالت ياست ول يبه دختر ش گرچه واقع يدانست كه محبت رور يم ديپرست يكه بچه را م زهره

از  شيب اي ديترس يو ماز ا يرور نكهيشده بود مثل ا يكه چون مانع يكار اطيو و احت ياز مالحظه كار يكرد اثر يدرك م

به زنان باورنده بود كه  يمتماد يسال ها يكه ط يفلسفه ا ريكرد با تاث يماندازه به او توجه داشت و چون زهره ان را درك ن

خود  يخدمت و لذت دادن به مردها و زادن بچه خلق شده اند برا يدست هستند و تنها برا رياز روح و ز يعار يموجودات

از  اريداشتو بس يرا دوست م وا يشد رور يكرده است و اگر پسر م ديرا ناام يعامره با دختر بودنش روركه  داديم حيتوض
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و نا  أسيداشت كه تنها  نانيطور اطم نيمطلب مطمئن بود و هم نيمغرور بود زهره از ا شيو هوش باال يقو  هيقدرت و بن

مشغول  يرور يكه وقت يشد نگاه يكه اغلب متوجه آن م ياورد نگاه يم يرا به صورت رور بياست كه آن نگاه غر يديا

شاد و خنده اش به دنبال بچه گربه ها را تماشا  بيو تعق ديسف يعامره با كاسكو يكه فقط باز يوقت يحت ايبا بچه بود و  يباز

كرد و تا  يترك منمود و و اغلب خانه را هم  ينشست و در آن هنگام اتاق را ترك م يكرد نا خود آگاه بر چهره اش م يم

صحبت  يسيانگل يحالت هر وقت كه عامره با رور نيبخصوص ا مدآ يماه به خانه نم كيهفته و گاه  كيروز بعد و تا  كي

كتاب عكس دار به بچه  كيكه از ياز دست بان يصحبت كرد رور يسيكه عامره انگل يبار نيافتاد اول يكرد اتفاق م يم

 يمذهب سونريم كي شيبود بچه را پ ايكه او در در ييماه ها يكه با زهره كه هر روز ط طور نيشد و هم يآموخته بود عصبان

خانم  چارهيب اموزديدختر ب رياش به زنگبار آمده بود تا زبان پدرش را از آن پ ياستالج يگذراندن مرخص يبرده بود كه برا

باز گردد فوت  قايبه افر نكهيبود قبل از ا پوستان كرده ديسف يخدا يروح ها برا يوقف رستگار اشيكه زندگ  والستيد

 .كرد 

كه بچه  ياو مجاله شد چون درس ها را تا زمان تيشد زهره از عدم رضا ياز او عصبان يبود كه رور يو تنها بار نياول نيا

بود اما نه  را تعجب زده كند در هدفش هم موفق شده ينگه داشته بود تا رور يصحبت كند مخف يقابل قبول يبتواند با روان 

اگر زهره  يكرد ول يپاتر نبود حتما هر آنچه را كه اموخته بود فراموش م يبان طرخواست و اگر به خا يكه دلش م يبه روش

رئلوب و  يفراست حاج ين امور تايپاتر كه به كاپ ياز قلب اقا ينداشت بخش يحس نيچن يو مچاله شده بود بان مانيپش

كه در  يداشت بهگونه ا يدوست م اريموجود كوچك را بس نيشده بود او ا ميعامره تقد شائبه به يتعلق نداشت ب راگويو

! از فرزندان گوناگونش را كي چيه يگونه دوست نداشت مطمئنا نه حت نيرا ا يكس شيابرو يو ب يطوالن يتمام زندگ

 كهيدوانده بود و در حال شهير قايعممنتظره بود و چنان در روح آلوده ش جوانه زده بود و  ريبه عامره تازه و غ يدلبستگ

 :اعتراض كرده بود ناهيخشمگ يبان تيگر يزهره م

ات حال  يانصاف يب يتمومش كن اريزودتر درش ب يبودم و هر چ دهينشن يحرف مزخرف آشغال نيدر تمام عمرم چن هرگز

 يطور نيحداقل به من ا ايتوست  حرف بزنه ؟ دختر خود يحيمس كيكه مثل  رهيبگ ادي ديزنه چرا دختره نبا يمنو بهم م

 گفتن
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در  يدهد تا هر طور كه بخواهد بزرگش كند و بان يحق را م نياصل است كه به او ا نيهم قايبا خشم جواب داد كه دق يرور

كه خودت را  يكه بچه را عرب كن يخواه يگفته بود تو م ركانهيزشت وخشن به كار برده بود و بعد ز اريبس يجواب لغت

كار  نيا يتوان يكه من قدرت دارم نم يخب تا وقت يندار يتيمسئول چيكه همش مال زهره است و خودت ه يه دارنگ يراض

حق رو از دست نده اگه درست و  نيبچه حق داره خودش انتخاب كنه كه به كجا تعلق داره و منهم مواظبم كه ا نيا يرا بكن

چون من  يخوند كوركه من هم دوستش نداشته باشم  يفكر نيو اگه تو ا يندار يكرد ول يفرق م يدوستش داشت يحساب

 .دهم يبه حرفت گوش نم گهيد

كه درست مثل  ديشد يليصحبت نمود گرچه با تما كسانيرابه سهولت و به  يو سواحل يعرب يسيشد و عامره انگل روزيپ يبان

 يم ياز محبت به او دور يا دوست داشتند روربچه ر ياول كلمات را تلفظ كنداما آن گونه كه زهره و بان يتمام ده ها يبان

كند او هم با  يفرار م گريدر دست د يدست و با افسار كيدر  يحبه قند اب يكه از انسان يدرست مثل اسب وحش ديگز

بود كه او را  ياو در انتظار پسر. شد  يكرد اگر پسر م يكرد و زهره همچنان فكر م ياز آن احساس فرار م يزيغر يخشونت

 .كند ديمف

سر اوحالت  يكرد اما در باال يبود نگاه م اسمني يرا كه معطر به عطر شكوفه ها شمشيصاف چون ابر يموها يرور

كه  ييطالها يها را ترك كرده بود حت نيدو لف يبود چون افكارش زهره و زنگبار و خانه  اليخ يشانياز پر يچشمانش حاك

و دارالسالم بهشت صلح  قايفراموش كرده بود و انقدر جلو رفته بود كه به افر پنهان كرده بود را هم يكولسم يايدر كنار در

و  لينارگ يها شهيب نيب يدار محترم و ثروتمند در ناز و نعمت در منزل نيسف آن عرب زم ويبن  يسيكه ع ييبود جا دهيرس

 .بود جيمهاجم خل ييايدوست و متحدد دزدان در ديكرد و شا يم يباغ پرتقال زندگ

كرد و  كينزد شتريخود را به او ب ستيدانست كه او به فكر عشق ن يكرد زهره م يرا حس م يرور يهمچنان دور رهزه

توانست آنها را كنترل  ينم گريو اكنون د زديكرد در خلوت بر يتالش م شهيكه هم يينمود تا اشك ها يصورتش را مخف

باالخره زهره بدنش را منقبض كرده و  يكند و وقت يم هيكه زهره گر ديمدر واقع اصالً نفه ديآنها را ند يو رور نديكند را نب

به  ياو را آزاد كرد و زهره متوجه نگاه ثابت رور يبدون پرسش يرور.رور افتاد  ي رهيچشمش به نگاه خ ديخود را عقب كش

 .كه پشت پنجره ها قرار داشت شد ييايدر يافق دور دست و پهنا
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 يبرا لشيخارج شد دل جيگذراند و عصر روز بعد به سمت مغرب بادبان گشود و از خل راگويو يآن شب در عرشه  يرور

فراست عادت  يامور تانياصل داشت كه كاپ نيدر ا شهيدار السالم در جنوب بود تنها ر كهيغرب در حال يرفتن به سو

نبود  يتجارت مشكوك چيغول هكه مش ياندك يها تيآن موقع رد ينان دهد حت يخود را به كس يگاه مقصد اصل چينداشت ه

 ستيآن تا ب قيكوفت و اخم كرد كه از طر نيرد شد چنان پا به زم شيعامره التماس كرده بود كه با او برود و چون تقاضا

به عامره  و ديبلند خند يبا صدا يفراست بود بان ياز رور يدرست و حساب يشدند رونوشت ينسل از فراست ها شناخته م

 يروز خودش او را خواهد برد حت كياش داد كه  ياست و دلدار يميقد يخرده سنگ از از صخره ا كيشك  يگفت كه ب

 .خواهد آورد شيكه بشود خرد را برا يا هيهد نيبار بهتر نيا يول ديصندوق حملش نما كيو در  ياگر الزم باشد قاچاق

 يكه رور يت دعا خواهد كرد درست لحظه اهرساع يرور عيو بازگشت سر يسالمت يداد كه برا نانياطم شهيمثل هم زهره

 يبا ب يناراحت شد او به اخطار بان يبيبرگشت برود متوجه شد زهره هنوز گردنبند را به گردن دارد و ناگهان به طرز عج

چون به سمت زهره برگشت و  ستيخرافات آزاد ن ديكه خودش هم چندان از ق ديد يگوش كرده بود و حاال م يحوصلگ

 .اتاق پرتاب نمود  يرا محكم گرفت و برش گرداند و گردنبند را باز كرد و به آنسو كشيربا يشانه ها

آن را  گريخواهم آورد د يجواهر بهتر تيارزش تو را نداشت برا: زهره گفت  زياعتراض آم ي هيدر جواب گر يكوتاه به

رفت برگشت تا گردن بند را دوباره به  يرور كه يماه ها نشده بود و وقت يمن زهره چنان خوشحال شد كه ط ديمروار اندازين

صندل پنهان شود اما  يتر از آن بود كه در جعبه  باياز عشقش بود و ز يندبلكه س يرور هيچون نه فقط هد زدياويگردن ب

ن تو پرش در اثر افتاد ياز شكوفه ها يكيرا داشته باشد قفلش و  يتر از آن بود كه تحمل رفتار خشن رور فيگردن بند ظر

 يگارچاند جواهر شيپ ريتعم يبه گردنش بست تا روز بعد آن را برا شمياز ابر يشكسته بود پس در عوض آن را با تكه ا

 .ببرد

 متيعز ديتازه را تنفس نما يزد تا هوا يكه مشرف به لنگرگاه بود قدم م يكنسولگر وانيدر ا يادواردز كه با چابك سرهنگ

كه در لنگرگاه لنگر انداخته بودند باز كرد مشاهده  ييها يكشت انياز م يرا بسختفراست كه راهش  تانيكوچك كاپ يكشت

سلطان  ديبن سع ديبعد مج قهيدارد ؟ ده دق يدانم اكنون چه قصد يكه نم ديشيتوقف كرد و با خوود اند ينمود لحظه ا

ترده و چون از آنچه در مغز صاحبش عصر گس ميرا در مقابل نس شيكه باد بان ها ديرا د راگويقصرش و يزنگبار از پنجره 
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 .زد يرود لبخند يبه سمت مغرب م يكشت نكهيا دنيگذشت آگاه بود از د يم

كوچك  يآمده بود حركت كشت ايبه كنار در تونيقدم زدن با كل ياستفاده كرد و برا يموسم يباران ها يهم كه وقفه  رويه

كه آشكارا با  يفكر ديشود نفس كش يتر شده و راحت تر م زيتمو احساس نمود كه با رفتنش هوا  ديد گاهشيرا را از جا

و آشغال  ديايك بار باران ب يشهر كم شده است اگر هفته ا يها يبد زا يكي: قاطعانه گفت يبود چون كل كيشر تونيكل

خارج كرده تو  يچال جهنم شود برا اهيس كيقابل تحمل تر از  يكم نجايا ديكند شا رونيچون فراست و خدمه اش را ب ييها

 .ميكن يلحظه شمار نجاياز ا

 يكردول يبا او موافقت م شيدو روز پ يكيگرچه  ستيچال جهنم ن اهيس هيكه آن روز عصر اصال شب ديشيبا خود اند رويه

دوباره  يرنگ چندان مطمئن نبود كه دلش بخواهداز آنجا برودبزود يافق صورت اديآرامدستخوش ب يآب ها دنياكنون باد

 ديسف يها واريانباشته شده بودو د رهيبزرگ ابر در رق جز يو توده ها ودفردا فعال كه آسمان روشن ب ديشا ديبار يمباران 

رنگ ارام  يمرجان درخشان و زنده در مقابل غروب آفتاب زمرد كي هيرا شب ليرنگ درختان نارگ يخاكستر يشهر پشه ها

 .نموده بود

و با كم  ديلرز يشدند م يم دهيد يآب يسر درختان كه از دور به رنگ شعله  بر يقطرهشبنم نوران كيچون  يها ستاره

بزرگ كه با  يها يرنگ كشت رهيشفق و زنگبار چراغ ها درشهر شكوفه زدند و بر اشكال ت يشدن رنگ ها و فرود ناگهان

بزرگو  يهزاران ستاره ستاره وجود داشت اكنون  كي شيب يا ظهكه لح يدر محل دندوينور پاش دنديلغز يحركت امواج م

و سحر  بيغر بانيبه گوش غر راكهيگ يمسجد بوضوح و با آهنگ يبلند مؤذناز مناره  يكردند صدا يم يدرخشان نورافشان

پرتقال  يها باغو نخل ها و  هيادو رهيت يها يبا جنگل ريس يمرجان ي رهيجز نكهيشد درست مثل ا يم دهيشن ديرس يم زيانگ

همدر  راگويو يباد بان ها گريصدا ها خاموش شد د ي هيكه كل يپر از رمز و راز بود وقت بانيغر چشمان يپر عطر كه برا

ترك كردند و قدم  كيبازگشتند و لنگرگاه تار ايو از در ديدست كش يكل يازفشردن بازو رويمحو شدند آنگاه ه يرگيت

 .گذشتند  هيپر سا يها ابانيخ انيزنان از م

 يو بو ديرس يكه بسرعت همه جا را فرا گرفته بود نقره فام به نظر م يشب يكيدر تار يولگركنس يروبرو اسمني درختان

به  يبيامشب به طرز عج يوازده كرده بود ول رويه يپر كرده بود كه زمان يگرم را با عطر يپژمرده اش هوا يشكوفه ها
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به نظرش ستاره  اندازديبه آنها ب يرد كه نگاهمكث ك ييبود لحظه ا نندهك جيمحسور كننده و گ يخاص ليو به دل نيرينظر ش

او هرگز  نكهيدرخت م گم شده بودند و ا ي دهيچيپ يشاخه ها يكه در ال به ال يآمده بودند به طور نييپا اريآسمان بس يها

و با رفت و آرنجش را گرفت  سر يكل يشد كه حوصله  رهيو به منظره خ ستاديآنها نشده بود آنقدر آنجا ا ييبايمتوجه ز

 ديسف يشكوفه ها نياز آب كه آخر يطوفان سخت دياصرار او را به درون خانه برد روز بعد و روز بعدتر از آن باران بار

 .گذاشت يباق يهكتار گل و ال ميرنگ و زشت در ن يدرختان را غارت نمود آن را استوار و خاكستر

را به  يجهت كشت يدور شد رور رهيجز دياز د نكهيمحض ابه دار السالم برسد به  راگويتا و ديتمام طول كش يهفته  دو

سر راه كسب كنند كه  يرفتند تا اطالعات جالب انتايو بعد به موم ينديسمت شمال برگرداند و پس از چند روز به المور و مال

 ياك كشتبه اصطالح تجارت خطرن اي يدار السالم يسيبن ع وسفي يحاج ارد شهيو ر قيعم يهمدست ي هياز فرض اريبس

 .كرد تيفارس حما جيخل ييايدزدان در

از برده  يتعداد يكرد كه حت شرفتيكار پ نياست و آنقدر در ا يعال متيبرده به ق ديخر يوانمود كرد كه آماده  يرور

 ي به خرج داد تا فروشنده يداتيدادند تمه يبودند را هم نشان او م يعرب ياز جنوب آورده و عازم كشورها يكه پنهان ييها

 .ديبودند فرار نما اريبس يكه در آن حوال پياسكادران ك يها يكشت تبود بتواند از دس لواياهل ك يآنها كه عرب

گذشته هفت برده فروش را گرفته و  يهفتهها يظاهرا دان ط ديهم شن ليو دافود موريستوان ال يدرباره  ياخبار البته

 دنيبا شن يرارا هم آزاد نموده اند رور شانيكم عمق رانده و برده ها يارا به جاه شانيها يكرده و كشت فياموالشان را توق

تاجر برده  كيدوباره توسط  ندهيآ ندهيدو روز آ كي يآنها ط تياكثر الًخبر غر غر كنان اضافه نمود كه احتما نيا

به سمت جنوب بادبان  رايشد حساب كرد ز ينم ييايترساندن دزدان در يبرا ليدافود كمكيشمند پس رو يم گرگرفتاريدي

توانست در  يم دياكه حضورش ش يتيگفت كه دان در تنها موقع تيبا عصبان يگشت رور يبود و تا مدت ها بر نم دهيكش

 .باشد از منطقه دور شده است دياو مف ينقشه ها شرفتيپيعوض دردسر برا

فارس رابه  جيخل ييايدزدان در يدسته از كشت كي نكهيبر ا يمبن ديشن يا عهيبود كه شا يرانيزن ت كيدر منزل  انتايموم در

 يساحل ياند و از آب ها دهيقصد زنگبار ترك كردهاند آنها از بندر عباس قشم حركت كرده اند و به قصد جنوب بادبان كش

وند و زنگبار بر يموافق شمال يجنوب بروند و در راه بازگشتشان به ككمك باد ها هو موساسا گذشتند تا سر راه ب شويموگاد
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تنها  دنديرس يچند هفته آنها به آنجا م يهوا و شانس برخورد باد موافق در سر راه ط تيآنجا را غارت كنند باتوجه به وضع

 .وجود نداشت يشك چيمورد ه نيدانستند و درا يها م يخداوند و صاحبان كشت

 ابيبود و برده كم افتهي ليدهم تقل كي به تيشان كه مرگبار هم بود جمع يداخل ليدر قبا يماريب ليسال قبل ب دل چون

آهنا را  نياز سكنه شده است چنانكه صد روز در ب يگفتند كه روستاها خال يآمدند و م يشده بود پس امسال صد در صد م

 . ينيرا نب يو كس يبرو

را به  شانيمحموله هارا در ساحل ترك كرده تا  شانيها يخود كشت يبرده  يبا كاروان ها ياريكه برده داره بس ديشن يرور

 يبود كه م يكه چه بر سرشا ن آمده است زمزمه ا نديكه بگو ديهم نرس يخبر چيبازنگشتند ه گريد يشهر ها انتقال داده ول

كنند  يكه از گوشت الشه ها استفاده م يواناتيو ح يوحش يگربه ها نكهياست و ا دهاز سكنه ش يپهناور خال يقاره  نيگفت ا

 .ستيه اند كه نه آتش و نه تفنگ جلودار آنها نشد يوحش يبه قدر

 جيهر چه باشد مطمئناً امهاجمان خل: بود گفت هيو فروش عاج و چرم و ادو ديمرد وراج اهل كاج و در كار خر كي يراو

ه داشت تيكنند بخصوص كه اگر واقع نيرا تأم شانيشده اندچون آنها از كجا برده ها ريفصل به زنگبار سراز نيفارس در ا

 .پس دهد  گريد واناتيو ح رانيرا دوباره به ش نيرا پاك كند و زم اهانيسفرستاده اند تا تمام  يماريب انيباشد كه خدا

كس را  چيچون خودم ه تياست تا واقع عهيشا كي شتريام گرچه ب دهيرا شن نيسرش راتكان داد وگفت من هم ا يرانيا زن

را مالقات كند كه او هم طلب را از  يبود كه مرد يگريكس د شهيو هم. ام هديباشد ند دهيرا د يماريكه با چشم خودش ب

تنقالت برداشت و به دهان انداخت و  يمقدار يكوچك مس يجعبه  كيزد و از  يمياستمرد لبخند مال دهيشن يخرطوم كي

رفته  شيكه ماه ها پ طال و عاج يتجار برده و واسطه ها گران؟يو همدم و د ؟ييگو يچه م يمشيگفت پس در مورد جعفر 

رسد و  يمرگبار م يماريب نيزنگبار ا يهم به ساحل ها يبزود/....... اند و هنوز بر نگشته اند؟ پس خود مسافران كجا هستند

فصل  نيفروكش كند گرچه در ا يماريب نيكه ا يبر گردم تا زمان ميبه كشورم و نزد زن و بچه ها يمن هم قصد دارم مدت

 ينم يازدگياز در شهيآدم هم يشوم ول يم ضيمر ايدر راه در شهياست و خودم هم ينامطبوع و طوالن رايسال سفر كرده بس

 .برد  يجان سالم بدرد نم.... از وبا و ماا لبدي يو بهبود م رديم

 د؟مانيمصون م يمارياست از ب رهيجز كيگفت اما زنگبار كه  يبه رور يغر غر كنان كرد و مرد با لبخند يبا ناراحت زن
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اگر  يدانند كه حت يهم م ييايهم دارد و دزدان در ياديثروتنمد است و بردگان ز يبا مردمان يچون شهر يگفت آر يرور

بدست آورده برده هجون  يكشند و به آنجا برا يتمام شود اما در زنگبار همچنان خواهد بود لذا لشكر م قايتمام بردگان افر

 .آورند يم

قصر سلطان بود و  ديابتاد مالحظه كرد ساختمان جد تانيكه كاپ يسالم صبح روز بعد ترك كرد محلاجا را به قصد دارال رگويو

 يكرد و مشخص شد كه مرد محترم و معتبر قيتحق وسفي بنيسيع يدرباره حاج انيمشاهده از محل نيا يدر واقع در ط

 .است 

 يزنگبار به شمار م دياز دوستان سلطان جد نيچنكه در ان منطقه معروف بود و هم يياروپا ينسبت به تاجر برده  يحاج

 يهمانند زبان مادرش اش وارد است و صحبت م يو فارس ينه تنها به عرب يسيمرد انگل افتيرفت مؤدب و مهماندار بود و در

 .آسوده شد و از او دعوت نمود كه در منزلش اقامت كند شتريب پسكند  يهم استناد م يكند بلكه به اشعار فارس

 يارجح تر بود و رور اريبس راگويو نيشاه بود بزرگ و خنك بود و به كاب ديقصر جد يكيكه در نزد وسفيبن  يسيع ي هخان

 يزينكرده اند از علت آمادنش چ دايكامل پ يياشنا گريكديكه با  يداشت تا زمان ميپرداخت و تصم يكامال به خوش گذران

آمد آنها را به خانه  يكه باران م يوقفه ا يبرداشت و در ط وسفيبن  يسيا عر لو قدم او.نشود  شيبرا يريتا سوء تعب دينگو

 يمنتظره ا ريغ يكاشته شده بود او با مهربان ليها نارگ نيزم نيدر امالكش داشته باشند و در ا ياش دعوت نمود تا گردش

كنم  يواهند؟ فكر م ياز من چه م ندكه سلطان كه خداوند حفظشان ك دييبگو ديشنود شا يسخن ما را نم ياكنون كس: گفت

 . ديباش شانيا ي ندهيشما نما

 حيبه تفر ختهيانداخت و با تعجب آم يو همراهش نگاه زبانياسب برگشت و به م نيز يباال رفت و از رو يرور يابرو

 .نباشد يمالحظها يالبته اگر پرسش ب د؟يدياز كجا فهم: ديپرس

بود  ريچاق و پ ياو مرد ديلرز يدر فرو نشاندن آن داشت م يكه سع يوشستبرش از خ يشانه ها ديدر سكوت خند يحاج

مزاج و الغر  نيآتش يمرد يشد متوجه شد كه در جوان يميداشت ول ياز سرخ يعيطب ريغ يهايحنازده اش سا ديسف شيكه ر

 نير در سكوتدر كممانده بود خط ياش باق يخطرناك يرفته ول انيو اخالق تندش از م يو خطرناك بوده است گرچه الغر

در  يحضورش را برق ينرفته و تنها گهگاه نيگرانهاش از ب لهيح يو مهربان يچرب يا هيال رياصال در ز يبود ول يخود باق
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 .داد يپر چركش نشان م اهيچشمان س

 .ديبر من ببخش يريپ ليرا به دل يتيترب يب نيبود ا يمالحظگ يب ياز رو ديسؤال من شا ريخ: گفت يحاج

 اريتبسيموقع يسلطان زنگبار هستم ول ندهينما يبه نحو قتينبود و مندر حق يتيترب يدر واقع اصالً ب: مؤدبانه پاسخ داد  يرور

 داشته باشد ؟ ياز اعراب نشان يمهاجمان خاص انياست كه شما در م دهيدارم و او شن يحساس

 !تجار: كرد حيمودبانه تصح وسفيبن  يسيع

 شانيرا به سمت زنگبار برا عيعبور سر كيوزد  يم يكه در هر زمان كه باد موسم ياد تجار عربكرد م ادامه د يميتعظ يرور

 كند و به قلمرو سلطان فرود آمدند و يم نيتضم

 .از فروش به آن ها متضرر نشده اند و آن پول در جزيره باقي مانده است  هرگز

يل بدهي هاي اخير و مشكالت خاص خانوادگي ، تهي شده است اما نه در خزانه ، كه همان طور كه بي شك شنيده ايد به دل -

اعليحضرت سيد طاها واني ، امير مسقط و عمان پرداخت شود و اخيرا بر ) ؟(به علت خراج ساليانه اي كه بايد به نا برابري . 

را به سختي به طوري كه حتي مخارج روزمره . بسيار خالي شده است  ليحضرتاثر جريان سيد برغش ، كيسه شخصي اع

بگذاريد رك بگويم ؛ وضعيت ايشان بسيار وخيم است و هيچ . تامين مي كند و حفظ ظاهر هم بسيار مشكل شده است 

آشنايان من  ": كرد  ضعيسي بن يوسف ، كه ظاهرا ناراحت شده بود ، اعترا... شانسي براي پرداخت وجهي به دوستان شما ، 

 ..." 

آشنايان شما براي كمتر كردن غارت و ممانعت از ايجاد رعب  ": ر سر پذيرفت و ادامه داد اين تصيح را با تكان مختص روزي

 ". در ميان مردم شهر و ويراني اقتصاد جزيره وجود ندارد 

اما مي ترسم غير ! و شما اميد داشتيد كه شايد بتوانم آشنايانم را ترغيب كنم كه امسال نيايند ؟ اي كاش مي توانستم  -

 .، كامال غير ممكن  ممكن باشد

حاجي آهي از سر افسوس كشيد و ظاهري مخلصانه و پريشان به خود گرفت كه براي روزي بسيار جالب بود و با صداي  -

بلند خنديد ؛ خنده اش مسري بود ، چون يك بار ديگر ميزبان نش تسليم جنبشي ديگر از خوشي شد ، كه شانه هايش را به 

 .تبديل شد  يه خنده پر صدا و رسايشدت تكان مي داد و نهايتا ب
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ولي حقيقت را مي گويم ، جدا براي مشكالت مالي اعليحضرت ناراحت شدم  "پس از جمع كردن خودش ، تاكيد كرد  حاجي

و با ايشان براي بدشانسي هايشان همدردي مي كنم ، اما كشتي ها بادبان برافراشته اند و اگر هم بخواهيم نمي توانيم آن ها 

آن ها مردان سخت و بي عاطفه اي هستند ، كه به حرف مرد . شان تامين شود  گيآشنايان من هم بايد زند... ردانيم را برگ

چاق و پيري چون من ، حتي اگر آن قدر احمق باشم كه سعي كنم آن ها را منحرف كنم ، گوش نميدهند ، افسوس كه هيچ 

 ". كاري نمي توانم برايتان انجام دهم 

مرا مي بخشيد كه مخالفت مي كنم هيچ قصد ندارم از شما بخواهم از نفوذ خود استفاده كنيد و  ": يشخندي ، گفت ، با ن روزي

اما ! كه كامال آگاهم كه نمي خواهيد  -آن ها را از جزيره دور نگه داريد و در واقع اصال باور ندارم حتي اگر بخواهيد ، بتوانيد 

ايان شما ، خود را به غارت از فقير ترين بخش جامعه قناع كرده اند ، منزلي كه آن ها به ، آشن خواهمعذر مي ... دوستان شما 

آن حمله مي كنند ، اغلب در بخش بازار شهر قرار دارد و بدون حفاظ مي باشد آن ها بازرگانان ثروتمند را رها مي كنند ، 

هاي خود را از ميان كساني بر مي گزينند كه نا توان از تعمه  راحتيشبانها و زمينداران بزرگ عرب و اشراف را همين طور به 

 ". دفاع از خويش هستند 

شايد شخصا آنجا نبوده ام و بنابراين از اين مسائل بي اطالع هستم ، گرچه به نظر من  ": بن يوسف ، با ابهام گفت  عيسي

 "يامده ايد كه اين ها را بگوييد ؟ روش عاقالنه اي است كه به نيرومند ها حمله نكرد ، اما شما كه به اين جا ن

به حاجي آمده ام كه آشنايان شما را مالقات كنم و چون شنيده ام كه شما مرد عاقل و زيركي هستيد ، فكر كردم شايد  و

روزي متفكرانه ، ادامه . عيسي بن يوسف با گنگي نگاهي كرد ، ولي حرفي نزد  ". بتوانيم با هم ترتيبات منصفانه تري بدهيم 

 :داد 

به نظر من ، اگر بعضي از اعضاي ثروتمند و موثرتر جامعه ضرر سنگين تر ببيندد ، شايد تشويق شوند كه بخشي از ثروت  -

خود را صرف جمع آوري سرمايه اي نمايند كه به اعليحضرت امكان دهد به قيمتي منصفانه هر آنچه دزديده شده است را باز 

كند كه مدت اقامت خود را كوتاه كرده و تجارتشان را به محل ديگري ببرند و از آن جا خورد و نيز آشنايان شما را ترغيب 

كه مطمئنا راست مي گوييد و پول دريافتي را صرف خريد برده هاي بيشتر از رعاياي اعليحضرت مي كنند ، پس مردم هيچ 

 .يا بهانه زيادي براي اعتراض نخواهند داشت ... بهانه 
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ي به عيسي بن يوسف زد كه حاجي عالرغم تمام حيله گريش معناي آن لبخند را نفهميد و چون سايرين چنان لبخند مطبوع او

از آن جا كه برخي از تجار ثروتمند تر ، خانه هاي معمولي دارند و هيچ كاري  ": روزي ، آهسته ادامه داد . گول ان را خورد 

شنايان شما دوست خواهند داشت كه بدانند كدام خانه هاي شهر كنند ، مطمئنا آ نميكه نشان دهنده ميزان ثروتشان باشد 

 ".مي تواند سود بيشتري عايدشان كند و برده هاي خوب و با ارزش در كدام روستاها و مخفي گاه ها پنهان شده اند 

مي ماليد و  ريشش را. بن يوسف ، دهنه اسبش را در كنار يك بيشه معطر پرتقال نگه داشت و مدتي ساكت باقي ماند  عيسي

متفكرانه به فضاي مقابلش خيره شده بود در حالي كه روزي منتظر بود ،آرام روي زين نشسته و بي خيال ، حركت آرام 

 پروانه سياه و طاليي ، كه در تيررس زبان شالق يكآفتاب پرستي را تماشا مي كرد ، كه خود را به 

بن  يسيع يو ناقال رياو متوجه چرخش نگاه چشمان پ.كرد يم كيگرفت نزد يشكسته آفتاب م يشاخه ها انيدر م مانندش

بروز نداد و  ينشانه ا چيبود شده اما ه ريعقاب پ كي دگانيصورتش درست مثل د يو چروك ها نيچ يكه از البال وسفي

به نفعش  يتوانست وقت يهمانطور كه گفته بود م.دادن حالت صورت خود تحمل كرد رييرا بودن تغ يمطالعه مشكوكانه حاج

تله  نكهيو دوستانش را بدون ا وسفيبن  يسياغوا كننده باشد كه ع يبود كه طعمه به اندازه كاغ دواريباشد صبور نماند و ام

 .ندازديپنهان پشت آنرا مشاهده كنند و به دام ب

چفت  كيشد و تنها  يديبعد پروانه ناپد يبود ناگهان به شاخه ها حمله كرد و لحظه ا دهيپرست كه فاصله اش را سنج افتاب

بن  يسيكه ع يتا زمان يرور اليخ يو ب رهيشد نگاه خ يم دهيدر دو طرف دهان بسته آفتاب پزست د ييو طال اهيبال س

 .ندما يباق رييتغ ينفس تازه كرده همچنان ب وسفي

 يمورد محافظت قرار نم ياصخ يدر شبها.........  نيچن دينما نيوجود دارد كه تضم يراه ايآ:  ديپرس يبنرم وسفيبن  يسيع

 رند؟يگ

را مشاهده  وسفيبن  يسيع ركانهيبزند سرش را بر گرداند و نگاه محاسبه گر و ز يدوباره به خود اجازه داد كه لبخند يرور

آتش زده شود چون زده  ديهم نبا يخانه ا چيكشته شود و ه دينبا ياما كس.را داد بشيشود ترت يكنم م يفكر م:كرد و گفت

ها  يسيگردد به قول ما انكل يهم با او نابود م رهيرود و جز يم نيو سلطان از ب دو شهر بسوز رنديچون اگر تاجران بم.شود 

 .احمقانه است كه مرغ تخم طال را كشت
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 يبعد از كم وسفيبن  يسيكرده باشد اما ع يرو ادهينگران شد كهباددا ز يلحظه ا يرا گفته بود و برا ييعمال مقصود نها او

 يقطره اشك وسفيبن  يسيبا هم معامله ع ميكنم بتوان يشد فكر م ليتبد يبلند يبه قهقه ها تايكه نها يكر دوباره خنده اف

بار  حضرتيكه اعل ستيدرست ن ييگو يرا پاك كرده و ادامه داد همانطور كه م دبو ختهيكه از شدت خنده از چشمانش ر

پر فرار  سهيبا ك نديتوانند از عهده پرداخت بر آ يكه م يكسان رياس كهيرا به دوش بكشد در حال يمال ليتمام مسا

 .ميبده يمنصفانه تر باتيترت ديبلكه مظمئنا با.ندينما

 .د پر سودتر: لب افزود  ريز يرور

تجار  نيباشد و صاحبان ثروت و قدرت هم كه از مالقات ا يحال يهمانطور كه گفت حضرتيچون اگر خزانه اعل!به طور حتم-

 د؟يايتجار از كجا ب نيكردن كام ا نتريريش يبه او كمك نكنند پول برا ننديب يصدمه م يجيخل

ها طالب هستند به  يازآنچه صاحبان كشت شتريب يحال اگر بازرگانان و نجبا كم. ميا دهيكه همعق نميب يدقلقا از كجا؟ م-

پس .كنند هم پول وجود خواهد داشت ين تضرع مبازپس گرفتنشا يبرا نشانيكه والد ييبچه ها هيفد يخزانه بپردازند برا

 .داشت خواهدن تيعدم رضا يبرا يليدل گريد زين حصرتياعل

كرد و خر خر  يخورد سرفه م يرپس تكان م يرو داياو شد.بود خفه شود كيكه نزد ديرس يبه حد وسفيبن  يسيع يجوش

 :كه برخورد لبه كرد و گفت يتا وقت. نمود يم

باشم و تمام تالشم را  شانيهستند باعث لذت اشت كه طرف معامله ا ركيز يدر معامله مرد زين حضرتيكه اعل نميب يم

او .  تياز كو يميقد يبله دوست...دوست هستم كيمنتظر  ندهيچند روز آ يمن ط.انجام خواهم داد شانيبه ا يباز يبرا

به  ريحق نياو با حضور منورتان در منزل ا دنيسزند و اگر تا زمان ر يهم به من م يسر ديآ يتجارت به جنوب م ايهرگاه بر

 .جالب خواهد بود تانيدانم كه مالقات او برا يم ديمن افتخار ده

پاتر گزارش داد و  يرا همان روز عصر به آقا ريتأخ ليفراست دل تانيبا مناسبات كامال دوستاده به منزل بازگشتند و كاپ انها

 هم به اندازه خودش كور باشد و متو جه كلك انها نشودو وسفيبن  ييع ياجح يتياست دوست كو دوارياضافه كرد كه ام

 ؟ يچه كلك: ديپرس ديبا ترد يبان

آن سه ساعت بعد قبل از طلوع  يبه رتلوب دهد كه ط يرفت تا دستورات خاص رونيو ب. كرد فكر كن  هيمختصرا توص يرور
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 انيتا قبل از پا ديه سمت زنگبار ترك كرده و خبر برد كه شالنگرگاه را ب يريگيكوچك ماه قيقا كياز خدمه با  يكيماه 

 .از راه برسند ييايدزدان در يها يهفته كشت

 ردوستانهيغ يبا لحن يرور. خاراند و در فكر بود  يهمچنان داشت سرش را م يخود بازگشت بات نيبه كاب يرور يوقت

 .خدا را شكر:با حرارت گفت يرورسرش را تكان داد و  يبات ؟يا دهينرس جهيعمو هنوز به نت:گفت

 .چرا؟ دوست دارم كه بدونم دكيغر نيخشمگ يبات

 .شده است ريد يليخ گريكه د يمگر تا زمان. وجود دارد كه آنها هم نفهمند يپس شانس يا هيچون اگر هنوز نفهم-

 نرو و بگو چه خبره؟ قدريا هيحاش گهيخب بسه د-

 ؟يتبا يا دهيقصه ان مرغ تخم طال را شن چيه-

 ...كنم كه  يو بعالوه باور نم دمينه نشن-

 .سر محترمش رد شد يدرست از باال هيكنا نيكرد ا يمحترمتان هم باور نم زبانيم و

 ميبگو ديرا و با هيان هم زف غلط قض...دهيرا د هيطرف قض كيكه متوجه شود اما او تنها  دميدو لحظه ترس يكي يبرا گرچه

كه بچه ها و  نديدست بگذارند و خدا را شكر نما يو دست رو ننديكه سردم زنگبار بنش يمانكه به خاطر آن شكرگزارم تا ز

و شهر را پر از  ييايدزدان در يها يخودشان لنگر گاه خود را پر از كشت مالشده است به  دهيدزد گانشانيبردگان همسا

مورد سرقت و .شدند  يدردسر م يدجار ترس و كمكردند و تنها  يكه معموال فرار م يبار كسان نياما ا. ابندي يمهاجمان م

به انها . نپردازد ييايدزدان در ديرخ يبرا ياديبه سلطان فشار وارد كنند كه پول ز يضرب و شتم قرار خواهند گرفت و وقت

 .كنن يم نمكه انها ه: غرغر كنان گفت ياز ان را بات يبه هر حال بخش ايپول را فراهم كنند  ديگفته خواهد شد كه خودشان با

مطلب را متوجه شوند  يوقت.كنند و گرنه هر چه دارند از دست خواهند داد و شهر بر سرشان خراب خواهد شد ياوه بله م-

پول  نيتنبل عرب از پرداخت ا يچاق و نجبا يانهايمن چقدر بن يخدا.از انجامش متنفر هستند  يپول را خواهند پرداخت ول

 دنيكش رونيپول گرفتن از آنها مثل ب.تاكنون از مصائب فرار كرده بودند ههستند ك يانآنها همان كس!متنفر خواهند بود

 ندهيكنم دوباره آن را انجام دهندو دفعه آ يگمان نم يپردازند چون ناچار هستند ول يبار آن را م نيا.چشمشان خواهد بود

و  وسفيبن  يسيتوقف كرده و با دزدان بجنگند و عتهاجم ساالنه را م نيبار ا نيو آخر نياول يدهند برا يم حياحتماال ترج
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طال راهم از  يشوند كه مرغ را كشته اند و همراه با آن تخمها يمتوجه م جياش از خل يتجار انيو آشنا يميقد يتيدوست كو

 دست داده اند ساده است مگر نه؟

كنم حق داشته  يشاده است و فكر م:شگفت و گفت  كشيآرام در صورت بار يفكر كرد و بعد آرام لبخند يلحظه ا يبات

شد بچه و  يم دهيدزدا د يها يآنها تاكنون هر وقت كشت اديبدشون م يليپولدار از پول دادن خ يو عربها اههايس يباش

فكر هم . اديشون ضربه نخورده كه دردشون ب ييو هنوز به جا رستادنف يشون م ييروستا يبرداه هاشونو به خونه ها نيبهتر

 .ياد اما بهتره تند نر ينه به ذره هم خوششون نم اديشششون بكنم خو ينم

 يمالقات نيكه ظاهرا به نفع ا يقيهمراه با دستورات دق ميآماده كن يرفته و فهرست نييبهتر است االن پا ميباش دواريام ديبا-

 .ميبكن ميتوان يچه م مينيرئلوب را صدا بزن كه بب. باشد  يتيكو

فرار  ييايكه تاكنون از عادت دزدان در يزادگانثروتمند بيبازرگانان و نج دانيتمام رم ياسام از يفهرست گريكمك همد با

 يمنازل مخف تيموقع اتيكنند همراه با جزئ يفروش برده به دزدانكسب در آمد م قيدانستند كه از طر يم ايكرده بودند و 

به .مؤثر بود اريكردند ك هبس ريورود به منازل تدب يبرا ييبعالوهروشها. ندنمود هيته رهيجز يدر بخش داخل شانيگاها

از  جيدزد و ادمكش از خل يآن با منافع هنگفتش به جماعت مياست در عوض تسل فيكه دئلوب با افسوس گفت كه ح يطور

 .روشها به نفع خودشان استفاده نكنند نيا

از  ادي يشخصا خوشم نم. ير ينم يا دهيفاهرگز از الوده كردن النه خودت  يول ييگو يراست م:و گفت  ديكش يآه يبات

 .كنن رونميمونه ب يكه برام مصل وطن م يياز معدود جاها يكي

 كياز امالك  يشده ا يطراح يكنند و نقشه ا يم رونيمسئله ببرند فورا ما رو ب انياز  ييبو نيگفت اگر كوچكتر يروز

 يو ب راريپ ياز برده ها يرفته و تنها تعداد القييدردسر به  نشانه نياول دنيعرب تنبل هرزه هوسباز را كه عادت داشت با د

 ديدرد يكرد مدتها بود كه به او مشكوك بودند بچه ها را از روستا ها م مهيضم گذاردب يدزدان در شهر باق ياش را برا دهيفا

 .فروخت يو به مهاجمان م

قبل مورد صدمه قرار گرفته  يكه در سالها ييآنها كنند چون ينم ياگر هم بفهمند فرق ديبخواهند فهم يزيچ: گفت رئلوب

 ميبر يهمه سود م.ميملخها خالص كن نيرا از شر ا رهيجز مينقشه بتوان نياند در طرف ما قرار خواهند گرفت و اگر با ا
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شود  يم گفته ياشت ول يريكند كه مرد فق يپردازد و وانمود م ينم يلتيمال چيه ريآن وزغ پ سيرا هم بنو يانيمحمود فرج.

 نكهيبا علم به ا شياو بود كه دفعه پ نيوا. داشته باشد قتيكنم حق يكه باور م اساستيفساد موم يكه صاجب نصف خانه ها

دربانش با من آشناست و  ديخانه ها دزد نياز ا يكي يمحمد را برا يدو دختر عل.را مقصر خواهند دانست ييايهمه دزدان در

 .شب قفل نباشد كي يكه در خانه اش برا ميده يبيترت ميكنم بتوان يفكر م

 وسفيبن  يسيع يكه به اندازه چاق يدو روز بعد مرد سفيبن  يسيع يتيكو دوست

گرگ  كي ييها ييرنگ داشت و تمام درنده خو يخاكستر يپوست ريپ يكه درست مثل گرگ افهيالغر و بدق يبود مرد الغر

 ياو برا دنيبا د يرور. كردند  يعمر بن عمر معرف خياو را به عنوان ش.در چشمان سردش مشهود بود يگر لهياز ح يبا حالت

 يبود كه م يظاهرا مرد.در مورد مرغ تخم طال افسوس خورد دهينسنج وكردو در مورد آن گفته عجوالنه  ديترد يلحظه ا

را  اتيكررات نكرده و جزئتكرار م زبانشيم اياش را حدس بزند اما  يمنطق جيو نتا نديبب وسفيبن  يسياز غ شتريتوانست ب

داستانش مورد  گريبار د كيچون . كور كرد جينتا ريبه سا بتيچشمانش را ن خيو طمع ش هيظاهر قض اينموده بود و  انيب

 يخصوص هيسلطان زنگبار و كمبود اسفناك سرما يخال يخود را بر سر موضوع خزانه ها قياو هم توجهات عم.قبول واقع شد

 ياوست كه با هر نقشه ا يو اعالم نمود كه باعث خوشبخت)كند يهمدرد شيبرا ستيبا يم يه هر مردك يتيموقع(ابراز كرد

از تعهدات  يثروتمند بخش منصفانه ا يايكند كه رعا نيتا بر مشكالتش فاوق آمده و تضم دياكمك نم حضرتيكه به اعل

 .داشته باشد يهمكار رديقصر و مهاجمان را به عهده بگ نيب يمال

 .نكرد يتوجه يكس يول. وار تكرار كرد تاجران يطوط وسفين ب يسيع

هم وجود  گريمطلب د كي: و گفت ستياطالعات در دستش نگر يمتعدد كاغذ حاو يفراست متفكرانه به ورقها تانيكاپ

 .دارد

 سهم شما؟-

شما پر  يمعامله برا نيون اچ يكنم ول يم يدوست لطف كيبار باز تنها دارم به  نياول يبرا ديسرش را تكان داد و خند يرور

به شما  ندهيدر آ ديخدمه ام شا ايكه خود  يگريكه در دستانم دارم و هر نوع كمك د يسود خواهد بود در مقابل اطالعات

 .خواهم يم يزيچ. بكنند
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 .ام ببرفقط آن را ن:پرنده بر طعمه بود گفت كياش كه چون پنگال غارتگر  دهيبا حركت بزرگ منشانه دست الغر و خم خيش

 يقيطر چيكه به ه نيبه ا نانيخانه خودم و متعلقات خدمه ام و اطم تيامن: گفت يكرد و با سپاسگزار يميموقرانه تعظ يرور

 .نشود رهيجز دپوستانيكس متعرض سف چيه

 .گرفتن كاغذها دراز كرد يقبول است و دستش را برا:بن عمر با شكوه گفت عمر

شده بود خاتمه دادند  دهيكش ييبايز اريكه در ظروف بس هيپر ادو هيرك و شربت و تناول اغذقهوه ت دنيمعامله را با نوش آنها

 .ها باشند يتوانند منتظر كشت يم يكه چه زمان ديپرس يو رور

 د؟يگرد يبه زنگبار بر م يهم كمتر شما ك ديادامه داد با شا.كرد  يقهوه را مزه مزه م كهيدوروز عمربنعمر در حال يط

 .مناسبتر باشد ميهر وقت كه برا:گفت يشكبا خ يرور

 د؟يكه قولش را داد يكمك نيپس ا ديكرد و بعد خند يعمر اخم عمربن

همه  بياش هم قصد دارم دو تن از مردان مورد اعتمادم را بفرستم كه ترت هيو در مورد بق ديشما آن را در دستانتان دار-

 .را بدهند زيچ

 د؟يگرد يپس شما خودتان بر نم-

 .دارد ازيوجود دارد كه به توجه من ن يگريامور د. نميب يبرگشتن نم يبرا يليدل-

 يمهمان نواز يبرا وسفيبن  يسيع يبه حاج يتشكرات مناسب يرابطه زده نشد و صبح روز بعد رور نيدر ا يشتريب حرف

 يكشت يو عاقالنه تر است كه وقت امن تر اريحاضر بس طيبازگشت او متوجه شد كه با توجه به شرا راگوياش ارائه كرده و به و

شد به ائ اعتماد كرد  ياز ورود آنها آگاه شده بود و م ديدور باشد مج رهيجز از. كنند يدزدان لنگرگاه زنگبار را پر م يها

منزل و  تيكند و مطمئن هم بود كه عمر بن عمر در مورد احترام به امن يدگيرس يشتريبه تحرك ب ازيبدون ن تيمه به وضع

از  يشتريشرف ب يليمسا نيبر سر چن ييايدزدان در.قولش را نخواهد شكست  انياروپائ زيلقات خود و خدمه اش و نمتع

 .داشتند قيمردمان ظاهرا صد

 متيرفت تا ق يخواهد ماند و بعد بادبان گشوده و به جنوب به دوربان  ييايدر يكشت يخبر رورد دسته ها دنيمنتظر شن او

 .را بفهمد يخارج جيفلز ذوب نشده به پول را ليراه تبد نيوپا و بهترخام در بازار ار يطال
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دزدان  يها يكه كشت يداد كه او نه به سمت دوربان رفت و نه ار زنگبار دور ماندچون دهمان ساعت يرو يبه گونه ا عيوقا اما

را در مورد حصور  يبود و اخطار رور يوپيكه اهل ات گرالويگشودند ا يسوار بر باد به قصد زنگبار بادبان م يچون جادوگران

 .بازگشت رهيوحشتناك از جز يهمراه با اخبار. برده بود ديمج يالوقع دزدان برا بيقر

رنگش كه  يقهوه ا دهيبا صورت چروك يبود كه حامل خبر شد بات يبات نيبرساند و ا تانيجزأت نكرد خودش آن را به كاپ او

همه :گفت يبه رور. ستيگر يخشن م يو با صدا ديلرز يم تيتن الغرش از عصبان هكيدر حال.بود  افتهيشكل  ريياز خشم تغ

كالهبردار كله شق از  يتو ...نه تو  ؟ينده نگفتم؟اما مگه بهم گوش داد شتوست بهت گفتم اون گردنبند رو به رياش تقص

برو بخواب عمو : گفت يوتاهآشفته اش نگاه كرد و با سخنان ك ديبرگشت و با تعجب به دوست و مر يرور.خود مطمئن 

 .يمست

 !مردخ...؟  يفهم ياون مرده م يكن يمست م يگم بشنو يرو كه بهت م يزيآن چ يمستم؟ تو هم وقت-

 يبه جلو برداشت و شانه ها عيقدم بلند و سر كيو بعد  ستاديحركت ا يب يطوالن يا قهيدق يناگهان بلند شد وبرا يرور

: ديبرخورد نمونه وحشانه پرس گريمرد كوچك اندام به همد ينگاهش داد كه دندانها يتو با خشون يو منقبض بات ياستخوان

 ؟يزن يحرف م يزيمرده؟در مورد چه چ يك

 .پر از اشك بود يچشمان بات! او مرده... زهره

 .كنم يباور نم-

 يحرومزاده ها..ا گم ؟حرومزاده ه يرو بهت دروغ م يزيچ نيبه همچ يكن يم اليگم خ يداره من دارم بهت م تيواقع

 .شكست يبات يصدا... يلعنت

 افتاده است؟ ي؟ چه اتفاق يزن يحرف م يراجع به چه كس-

داره و همه اش  تياما واقع ميكرد يباور نم.ميديشن يرئلوب و من هم وقت. االن برگشت خودش بهت نگفت نيهم گرالويا

 ...بهت گفته بودم، بهت گفته بودم.هم واسه اون گردنبند بود

 افتاده است؟ يچه اتفاق:ديتكان داد و پرس يدوباره او را بسخت يررو

شد كه گفته بودم ظاهرا تو قبل از ترك كردن  يهمونطور:نفس نفس زنان تالش كرد كه خود را كنترل كند و گفت يبات
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 اره؟ ياونو شكسته بود زهيجز

 .ادامه بده ديشا...دارد يچه ربط-

 .شه يم دهيبردش كه موقع برگشتن به خونه دزد يمبه مغزه گارچلند  ريتعم يزهره برا-

كامال محكم  ييبا صدا يول رهيشده و به همان اندازه پ ليتبد يصورت بات يخون يو ب يرنگ يناگهان به خانستر يرور صورت

 .گفتم ادامه بده

 هيكرده و گر يم هيقط گرخورده و ف ينم يچيكرده و ه يوحشانه رفتار م يليگرده خ يبر م يدو روز گم شده بود وقت يبرا-

 هيتو شهر نگهش داشته و بعد هم بهش  يمرد گرفته بودش و دو روز تو خونه ا هيگه كه  يم يليمشتخدمه اش داه.كرده يم

 ...ل داده و ولش كرده.مشت پ

 .به خاطر خدا ادامه بده: با خشونت گفت يرور

شع  يباعث مركش م نيكنه كه از دستش خالص بشه كه هم يم يگه به مغز زهره زده بود كه حامله شده و كار يم يليداه-

تو ! يستيكنه؟تو كع ن ياونجا به عامره توجه م يمراقب بچه باشه؟ك ديبا ياو مرده بوده حاال ك گرالويا دنياو شب قبل از رس

 .نويو م...مادرشو داشت طاون فق!يوقت نداشت چيه- يندار يبهش توجه

 كار را كرده؟ نيا يه كسدانند چ ي؟ميچه كس:لب گفت ريز يرور

 يبه درون گوشت بات يانگشتان رور!يچ.پوست بوده ديسف هيگفته كه  يليداه. بود يخارج نكهيجز ا...نگقته يزيزهره چ-

زهره  يوقت.گفته  گرالويكه به ا هيزيچ نيا:خود نكرد گفت يازاد يبرا يتالش يول ديفرورفت و او خودش را با درد عقب كش

رو  يليگره چادر داه يكي.كنند يسه مرد بهشون حمله م انيمغازه در م زا يدرست وقت. مراهش بودهدزدن اونم ه يرو م

 يقاپندش و فرار م يكشن و م يسر زهره م يرو يپارچه ا هينتونه بنه و بق يكار چيكنه كه باد لباسشو ببره و ه يپاره م

از دستش افتاده بوده و  انوساما چون ف دنيب لباس پوشبودند گرچه مثل اعرا ديخوره كه اون دوتا سف يقسم م يليداه.كنن

 .هم در لنگرگاه نبوده يخارج يكشت چيدر آن روز ه يتونه بگه ول ينم يپس اسم دهيشده بوده صورتشو ند كيهوا هم تار

 ...ميفهم يم:زمزمه كرد يرور

شده  رهيعرشه پشت آن خ يدربارو راهروها سر او به يرا در چنگ داشت و از باال يشانه بات كهيدر حال ستاديا يطوالن يمدت
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 .ديد يداشت را م يكم ياو معنا يكه برا فشيبدن ظر ييرنگش و تمام دلربا رهيبود صورت كوچك زهره و چشمان عاشق ت

 چياگر ه.بودند اهيوختر س شانيپوست برا نيكه تمام زنان رنگ يهم سه تن مردان ديشا... ديدو مرد سف.. ديمرد سف كي

 ديمردان سف.ها بودند يكنسولگر اياز تجارتخانه ها  ينبودند بلكه مردان يدر لنگرگاه نبوده پس ملوانان معمول يجخار يكشت

 .ديمردان سف يزن خراب برا كي. بود بايز چهيباز كي شانيزنگبار كه زهره برا ميمق

 يشد كه لرزش ليتبد يلبخند شده بود به دهيگز شيدندانها ريمدت ز نيتنگ شد و لبانش كه در تمام ا يرور چشمان

تلو  رمرديكه پ يرا ناگهان رها كرد به طور يپس بات.را به هوش آورد يلرزش رور نيا. انداخت يبه صورت نزار بات يناگهان

را كه دستور  ادشيفر زيو ن ديعرشه شن يرا رو شيپا يصدا يبات ديدو رونيب نياز كاب يخورد رور واريتلو خوران به د

 .ديبه آب انداخته شده بود به گوش رس يرفتن به خشك يكه برا يقيعجوالنه اش به قا دنيپر نييپا يبعد صداداد  ينامفهوم

خواد  يفقط م ديدونه شا يخدا م:گفت  ييبا خستگ يكجابات:ديداد پرس يپاروها گوش م عيسر يبه صدا كهيدر حال رئلوب

 .تنها باشه

خارج  وسفيبن  يسيداشت از خانه ع يفراست به دنبال آن رفت و درست وقت تانيكه كاپ ييعمر بم عمر بود نه تنها نيا يول

 يعمر بن عمر كه به خشم داغ ول...شكست يمرسوم ريمؤدبانه و مفصل آنها را به طور غ يخداحافظ يرور.ديشد به او رس يم

 يجنگ خشم سرد و مرگباررا در  يهرگر قبال مرد يمردان خودش عادت داشت فورا متوجه حالت او شد ول يزودگذر و فان

بمراتب خطرناكتر از  نيمتوجه شد كه ا يزيبه طور غر يول. شده بود جيك ستيدانست چ يكه نم يبود و از احساس دهيند

 .باشد يقابل كنترل م ريخشم غ يشهاينما

 .بخواهم يفراست به طور مختصر و بدون مقدمه گفت آمده ام از شما لطف تانيكاپ

لب به طور مبهم تعارف كرد كه خانه اش و هر چه در آن دارد  ريد عمر بن عمر ناگهان سرد شد و زو عالقه من رهيخ نگاه

 .است يمتعلق به رور

قبال خواهش كرده بودم كه مراقبت :احساس و سرد بود  يفراست كامال ب تانيكاپ يندارم صدا اتشيمحتو ايبه خانه  ياجياحت

 .ديخواهم آن تقاضا را فراموش كن يود مزنگبار نش ميمق انيمعترض خارج يكس دينمائ

در  يشخص يلطف يعني:عمدا گفت يرور.چهل سال دستپاچه شده بود يبار ط نياول يعمر بن عمر برا...اشت كه؟ نيا منظور
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 .اورنديزنگبار ب ديرا به دل تمام مردان سف طانيكه ترس از خدا و ش ديبخواه جتانياگر از دوستان اهل خل.ديكن يحق من م

احساس  يگرفته و ب يچون پشت صدا. گرگ وار نشان داد يرا با لبخند شيبن عمر خود را جمع كرد و مختصرا دندانها عمر

 ديبه انتقام پس با تأك انهيوحش ليم. نمود يم يكرد و با آن همدرد يكه درك م ديد يرا م يسنگ مانند او مطلب رهيو نگاه خ

 .قبول است: گفت

 و هفتم ستيب فصل

دوهزار سال  يهمانطور كه ط قايبزرگ را از ساحل آفر يها يو كشت يشمال شرق همراه با خود باران موسم يسممو يبادها

كه به  ديرس يم رويبه نطر ه يكه گاه يبا خود همراه داشت به طور زيسست كننده و دم دار را ن يگرما كيقبل اورده بود 

خشك  يشد گفت لباس يكه م يهفته ها و ماه ها از آن زناندر عوض  هكرد ك ياست و احساس م سيزند خ يهر چه دست م

 .گذشته است دهيپوش

چسبناك و تر است و شبها تا صبح  نشيليلباس شل موس يتهاياش و چ يكتان ريز يتختش لباسها يكرد ملحفه ها يم حس

كه از چرم ساخته شده  يزيكپك به دستكشها و كفشها و جلد كتابها و هر چ. كرد ياز كپك رشد م يديدر كفشش پوسته سف

نامعقول و  يشدند و در محلها يرنگ م رهيواكس زده شده ت يزد و جوبها يفلزات زنگ م كهيدر حال.كرد يبود حمله م

 نكهياز كشف ا رويشدند چون ه يجان نبودند كه در حرارت و رشوبت خراب م ياما تنها لوازم ب.زد يقارچ چوانه م يبيعج

 چيخودش تحت ه نكهيدارد شوكه شده و ا دپوستانيو عادات سف تياندازه مصر بر شخص به همان يگرما و رطوبت اثر

 .ستين منيآن ا انهيموذ ياز تعد يطيظرا

راحت تر بود كه احساس  اريو شبها هوا روشن بود و خنك بس ديدرخش يابر م يروزها در آسمان ب ديخورش كهيحال در

او  ينفس اثر خود را رو يب يداغ و مرطوب شبها ياما روزها ديانتقاد نما انگريد يحس يو ب يكند و از تنبل يو انرژ يچابك

 ايبه فردا  يانداختن هر مر ريبه تأخ يبرا يبهانه ا افتني يشان برا ييهمراه با توانا انيبوم يگذاشته بودند و االن تنبل زين

اغماض كننده  اريحال و بس يشد كه خودش تنبل ببه نظر آنقدر قابل سرزنش نبود متوجه  گريد.هفته بعد ايروز بعد از آن و 

 .شود يم

 ياكنون چنان به آن عادت كرده بود كه گاه.دانست يوقت م نيآن را اتالف ننگ يكه زمان مروزيآن رسم خواب ن يحت
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 يكرد هنوز به نظرش نامعقول م يبه آن فكرم يهرگز قادر به شكستن آن خواهد بود؟ گرچه وقت ايشد كه آ ينگران م

 ايتوانست در كل تا ساعت شش  يرفت و م يهم زود به رختخواب م نكهيكه بتواند سه ساعت از روز را بخوابد بعالوه ا ديسر

 .فرو رود ينيهفت صبح به خواب شنگ

 يزشت.داد ينم تيكس به اصالحش اهم چيوكه ه....تجاوز و سوء استفاده از .شد يانجام م ديبود كه با ياديز يكارها هنوز

 يبرده دار.بود دهيآن را بهبود بخش يرفت و موضوع بهداشت كه باز آنها را حل نكرده بود و تنها كم يم نياز ب ديه باك ييها

 يرغم اعتراضات مكرر سرهنگ ادوارد به سلطان همچنان زنان و مردان بچه ها را آزادانه سوار كشت يهنوز رواج داشت و عل

 .فروختند يار مآورده و بازار برده زنگب رهيكرده و به جز

پنجاه و  اي ستيبردن آن به ب نياز ب يكار رواج دارد و اگر برا نياست كه ا شتريب ايدو هزار سال  يبرا: كفت سيهول ليناتان

 .دارند يقيعم يها شهير نجايرسوم و سنتها در ا ستيباشد اصال تعجب آور ن ازين گريصد سال د يبا حت

و  دهيداد تا به بوفابه بافبان بدهد تا برده خر يشتريپول ب دهيباشد و به فر نطوريهم كنم يجواب داد فكر م يبا دلتنگ رويه

ها به خارج از  يتا از سرنوشتفرستاده شدن توسط كشت رديخرند را بگ ينم گرانيكه د يبه او بگو تنها كسان: ديآزاد نما

 .ابندينجات  رهيجز

گذاشت و با خود  بيو همه پولها را در ج. كنند يالعاده تان شما را دعا مفوق  يمهربان يداد آنهابرا يم نانيبه او اطم دهيفر

چقدر . بود شتريب شهياز هم يحت يافنيچون وجه در.خود نگاه دارد  ينصف مبلغ را برا نانيتواند با اطم يبار م نيكه ا ديشياند

 ...نمود يا ترك مكرد و زنگبار ر يم يبا ارباب باپو عروس يف كه بزودياحمق بود و چقدر ح يب يب

تمام  يطوالن يبارانها يعني كايكه ماس.اخر ماه مه گذاشته بودند يرا برا يعروس خيتار. مانده بود ياديزمان ز يتا عروس هنوز

قبول  روياما ه.رديداد ازدواج زودنر انجام گ يم حيترج تونيرو داشتند كل شيمطبوع در پ يو شبها يشد و پنج ماه آفتاب يم

چون ازدواج  يارتباط و شخص نيشمال آمده بود او را از مسافرت به چن يبا باد موسم راهكه هم يما و رطوبتچون گر.نكرد

 .آب و هوا دشوار بود نيدر ا يبه اندازه كاف يعاد يكه زندگ يكرده بود آن هم در زمان زايب

كه  سيهول لي متفاوت دوره خدمت ناتاتكامال يليدل يالبته برا.كرد تيحما ميتصم نياز ا يمنتظره ا ريبه طور ف شيعمو زن

بازگشته و در  كايتوانستند به آمر يم يو بعد همگ ديرس يم انيشده بود در اواسط تابستان به پا ديسال هم تمد كيتاكنون 
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 شينوزاد پ كيالوقوع  بيورود قر ليامكان پردرسر شدن مسافرت به دل نكهيا ازدرست قبل .ماه سپتامبر در خانه باشند

اگر نظرش را .فكر كند يليمسا نيبه چن دينفر با كيباالخره : گفت يليهمسر دكتر ك يليك ستيليمحرمانه به م ياب. ديايب

مسافرت مادر بزرگ  يمرا در ط زيعز يرويمعلوم نبود كه ه چيه نديگرفتند د سال نو ازدواج نما يم ميكرد و تصم ياعمال م

روشن تر در  يتا با دهن ندازديتواند عقب ب يهفته ماه ژوئن ازدواج را تا آنجا كه م نياول اياگر اواخر ماه مه  كهينكند در حال

 بمرطو يهوا نيحاكم بر وجودش كه مطمئنا در ا يعيطب ريغ يو ذهن يجسم يحال يخودش را از ب نكهيموردش فكر كند و ا

خود تعجب اور  يكه به خود رديبگ يميتصم چمورديتوانستدر ه يبود خالص كند در حال حاضر نم يتنبل يطوالن يو ساعتها

 .شناسديرا م شيبه خودش مغرور بود كه خواسته ها شهيبود چون هم

 يمورد بررس ديآن كشور هم با يكشور اب و هوا كيقضاوت درباره مردم  يبرا ديكه شا ديرس يم جهينت نيداشت به ا او

هم  يسيبر كر.برخودش هم اثر گذارده بود يكوتاه اريان بسنبود چرا كه پس از زم ريتاث يچون مطمئنا بر انها ب رديقرار گ

و رفتار  دهيرنگ پر يكامال مطمئن نبود كه فقط رطوبت مسئول گونه ها رويهگرچه .چون آشكارا پژمرده شده بود  نطوريهم

 بيع يب يرورنگ و  يشده بودند و حت دهيبه همان اندازه رنگ پر يياما اكثر زنان اروپا.باشد شيحاالنه دختر عمو يب

 .ديد يصدمه م ياجبار تيخودش هم داشت از حرارت و باران مداوم و عدم فعال

خبر آورد كه شاهزاده  شانياو بود كه برا نيبود و ا يشگيمالقات كننده هم كي ايوياما اول ديد يروزها بندرت ترزا را م نيا

 .عاشق هم شده اند نكهيا كند و يرونت جوان را مالقات م لهميشب و يكيخانم كوچك سلمه در تار

چون البته  چارهيب يموجود كوچول ميمتاسف بود شيچقدر برا ست؟يشاعرانه ن ايا: و گفت ديكش ينفس اديبا شعف ز ايوياول

شعله هم با او دعوا كرده چون سلمه گفته بوده است كه  يزنند حت يبا او حرف نم ياز افراد خانواده سلطنت كي چيه گريد

 يالثان تيمتحمل شدند در اصل اشتباه كرده بودند و اما هر شب به پشت بام ب شكه به خاطر برغ يبياز مصاكند بعد  يفكر م

 كيبه هم نزد يليكنند چون پشت بامها خ يرود و از آنجا با هم صحبت م يروثت هم به پشت بام خودش م يرود و اقا ي

 كه فوق العاده است؟ ديكن ينم رقصد دارند ازدواج كنند فكدهد و عاشق هم شده اند و  يم ادي يبه او آلمان لهميهستند و

 .اوه بله: گفت  ختير ياشك م كهيدر جال يسيكر

 .را بداند نيا ديبا.تواند با سلمه ازدواج كند؟ هرگز به آنها اجازه داده نخواهد شد  ياوه نه چطور م: گفت يشانيبا پر رويه
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را مالقات  گريهمد يداده اند كه گاه يبيآنها ترت. ناراحت رده است اريبش او را نيداند و هم يداند سلمه هم م يخب او م-

چون اگر .را دوست ندارد  يكار حطرناك نيخطرناك است و او اصال چن اريبس: گفت وبرتياما ه.ديدان يدر منزل ما م.ندينما

 قايدق: گفت رويه يكه آنها را بكشند ولكنم  ينم اليخب البته خ...احتماال هر دو را. ننديب يرا م گريفاش شود ك هĤنها همد

 ...ايوياول يكن قشانيتشو ياست تو حق ندار نيمنظورم هم

 يبراحساس نانيبا جنان اطم ايويكند اول يم دايراه خود را پ شهيكرد عشق هم يشود كار يمن مطمئن هستم كه م يول اوه

 .شد دايپ يبعد راه هفته كيهم به خطا نبود چون در واقع  اديكرد كه البته ز يصحبت م

 كيهمراه با  ييايتانيبه كمك ملوانان بر.رفته بود ايبه لنگرگاه امد و سلمه كه با مستخدمانش به كار در ييايتانيبر يكشت كي

و چند !زد غيچقدر ج ايهمسرش نوشت خدا ياز ملوانان برا يكي(افتيانتقال  يبه درون كشت دهيو ترس يمستخدمه عصب

به جركت در  ديكه سلمه قرار بود عاشقش را در ان مالقات كرده و ازدواج نما يمحل يعنيمت عدن به س يبعد كشت قهيدق

 .آمد

پوست در  ديسف كيشدن  دهيچنان شدت گرفت كه د يياحساسات ضد اروپا.نشد رايخبر را چندان با ارامش پذ شهر

. گفتندو خواهان انتقام بودند يكرده و ناسزا م المان را محاصره ياز اعراب كنسولگر نيخشمگ يخطر نبود گروه يب ابانهايخ

شده مانده بودند اما گرچه  دهيكش يقفل شده و كركره ها يپشت درها دمحتاطانه در منازل خو دهيترس انياروپائ كهيدر حال

انست نتو ديخود مج يدانستند ول ياز برغش م تشياز حما ينتريسلمه را ننگ سنگ دهيس يسلطان رفتارفعل يايرعا تياكثر

 .ابديمحكوم كردن خواهرش در قلب خود ب يبرا يزيچ

است كه هرگر به ان فكر نكرده  يكه مطلب. در وجودش داشته باشد  ياديمحبت ز ديبا نهايبعد از همه ا:خبر اورد كه  ايوياول

گفت  وبرتياما هاو جاضر نشد  يخبر دارم كه مشاورانش خواسته بودند سلمه را بر سر مسئله برغش مجازات كنند ول.بودم

عمال به  دياما ظاهرا مج. شوكه شده اند يبطرز وحشتناك نكهيبدتر است و ا يليخ يليواقعه خ نيكه از نقطه نظر اعراب ا

قرار شده .و او را به عدن فرستاده كه به خواهرش ملحق شود  ديرا ترك نما رهيجز تيكمك كرده است كه با امن لهلميو

 ليگفت كه تمام فام وبرتيه نكند نيتوانست چن يكه البته م. را هم به المان بفرستد لشيوسا ريجواهر وسا يوكل هيجهز

 .شوند يم وانهيدارند د
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 يحتما اشتباه م: اشك چشمانش را پاك ادامه داد كهيدر جال. ميكرد يما هم در مورد او اشتباه م ديزمزمه كردك شا يسيكر

 .باشدو بخشنده  فيشر نقدريتواند ا ياگر او م.ميكرد

 يم انيكثل افسانه پر شيحتما برا!ان طفل كوچك سلمه خوشجالم يچقدر برا: كرد  قيتصد يبگرم ايويواقعا اول بله

و  ييمدرن و اروپا يدر منزا يزندگ.فوق العاده خواهد بود شيهستند و فقط فكر كن چقدر برا گريچقدر عاشق همد....ماند

انها در اشتباه هستند و نگران شد  ديكه شا ديشياند رويه يول دادندتكان  و مادرش به نشانه موافقت سر يراحت در كشور

عمان بوده فوق  ريبن سلطان و ش ديسع ديتواند واقعا آنقدر به نظر شاهزاده خانم عرب كوچك كه پدرش س يالمان م ايكه ا

 د؟يايالعاده ب

زرق و  يب يآسفالت شده و لباسها يابانهايخ يگاز يالمپها يو گچ يرنگ آجر يخاكستر يسرد عرب خانه ها يهوا ايآ

به  شيامده و بزرگ شده كه پنجره ها ايبه دن نيدر مشرق زم يكه در قصر يدختر يبرا يتيتواند چندان جذاب يم يبرق غرب

 يليشد داشته باشد؟به دال يها باز م يكشت ديسف يو بادبانها ير مرجانيپهناور پر از جزا يايپرعطر و سرسبز و در يباغها

وجود دارد كه در  ياز شهرها و تمدن غرب ييكه جنبه ها ديبار به دهنش رس نياول يكرد وبرا يآن گونه فكر نم رويه

از  داياو خودش شد. دخواهند بود كه زنگبار به نظر او آمده بو يو ترسنا يو خشونت باز يبه همان زشت يشرق كيچشمان 

شده از هر  رفتهيچذ يپست شهر كه بخش يابانهايخ يدر مورد تزاعهاشوكه شده بود اما سلمه  رهيجز يجنبه ها ياريبس

 ايخواهد كرد؟ آ يارزان و كداخانه ها چه فكر يشلوغ كافه ها يو خانه ها فيمجالت كث.هستند ييكايو امر ييشهر اروپا

كردند  يعادن كار مكه در كارخانجات و م يآزاد دانيسف دهيخشك يشده اعراب زنگبار از بچه ها هيخوب تغذ اهيبردگان س

رنگارنگ و داغ و پر  يبه بازارها يشهر صنعت كياز دود  اهيو پر از مه وس فيكند كه بازار كث يسلمه فكر م ايبدتر بودند؟ آ

 دارد؟ حيخودش ترج نيجنبش سرزم

چندان به نفع شرق و غرب وجود داشته باشد كه  يزندگ نيب يا سهيامكان مقا ديبود كه شا دهينرس رويقبل به فكر ه هرگر

 يشناسد فكر م يرا نم يگيكه در زنگبار متولد شده و كشور د ياما اكنون داشت در موردش با نقطه نظر دختر.عرب نباشد

رنگ و  رهيت يپشم يموقر از پارچه ها يرا با لباسها شيبايو جواهرات ز.روشن  يشميابر يلباسها يكه به زود يكرد دختر

است و  يتجارت يها يكه اسكله پر از كشت ييگذاشت جا يم يهامبورگ پا به خشك ير صنعتداد و در بند يم زييتغ ينيسنگ
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 ياپرا و عمارتها يزگا يو جرم به اندازه المپها يكه فقر مست يمحل.است نيكارخانجات سنگ يآسموان از دود كشها

 .ثروتمندان وجود دارد

شوهرش با او خوب باشد و تمام  نكهيرش تنگ نشود و اكشو يبرا يليدلش خ دوارميگفتك ام يبنرم رويه. چارهيب سلمة

 .ديجبران نما شيانچه كه به خاطر او ترك كرده است را برا

 يكنم با فرار با آن آلمان يرا ترك كرده باشدو فكر م يزيكه او چ نميبب توانميكرد ك نم انيبا تعجب ب ايويكرده؟اول ترك

 اريشاهزاده خانم بس كيرا خواهد افتاد چرا كه  ياديز ياهويلمان به سلمه همطمئنا در ا.سود برده باشد يليخ نيجوان نازن

ارزش فرار كرده است من خودم  يداغ ب زيكوچك نفرت انگ رهيجز نياز ا نكهيا زخوشحال ا يليخ. خوشبخت خواهد بود 

از  رياست البته منظورم غ كيجذاب و رمانت اريكرم بس يفكر م يگرچه زمان.كنم يم يروز شمار نجايترك ا يدارم كم كم برا

 ياعتراف م زيآشوبها همه چ نيو ا ندزدا نيمردم اعتماد كند تمام ا نيتواند به ا يادم نم يول شياست و بو شيها يكشف

 .خوشحالخواهم بود نجايكنم كه از ترك ا

 .اوضاع ارام شده است گريتمام شده د گريد زيهمه چ يدهنده گفت ول نيتسك يبا لحن يعمو اب زن

 .نرسند يايكه دزدان در يتازمان:گفت  يبا دهن كج ايوياول

 دنديلرز ياز هراس م شيگوشتالو يو شانه ها ديوزنگ رنگ از صورتش پر ديكش يقينفس عم يمن زن عمو اب يخدا اوه

در هر سورت  نديايامسال هم ب ديخواهند بود اما شا نجايا يكنم بزود يم اليبله خ!كامال ان بدكردارها را فراموش كرده بودم

 نجايكه ا يدارند اما سال اول يبد اريشهر رفتار بس چارهيزنند؟ گرچه البته با مردم ب يزنند م ينم يانها هرگر به ما صدمه ا

شخصا .كرد يكار را م نيا دياز مردم معتقدند كه نبا ياديپول داد كه بروند و گرچه عده ز ياديسلطان به انها مقدار ز ميبود

 .عاقالنه بود اريبسكنم  يفكر م

خب ...حاال  يكردم به خاطر ترسو بودنش بوده است ول يدوباره آنها را بخرد گرچه قبال فكر م ديشا:گفت دوارانهيام ايوياول

از خانه  ييدو روز كامل به خاطر حمالت ضداروپا يبرا ينتوان نكهيبعد از همه آن جنجالها برسر سلمهو قبل از آن برغش و ل

از آن با اصطالح  وبرتياست كه ه يزيهمان چ نيپس ا ديكنم كه اگر صلح را بشود با پول خر يكم حس مكم  يخارج شو

 نشانه ترس من است؟ نيا نكهيا ايكند  يم اديكند  يم اديمعامله خوب 
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 حضرتياعلكه  ميباش دواريام دياست و مابا دهيبا تو همعق يمطمئن هستم كه هر زن عاقل:ادامه داد يبگرم ياب زميعز اصال

 .نديايبپردازد كه بروند البته اگر ب يموجودات خطرناك پول نيدوباره به ا

 ديآنها در راه هستند با نكهيكند خبر ا يصدق نم نجايفكركرد كه اصال مورد اگر در ا قياز تشو يبا لرزش مختصر رويه

استفتده  يتوقف كوتاه در بارندگ كياز كه  تونيچون درست همان روز صبح بود كه او و كل.باشد دهيرس رهيتاكنون به جز

بچه ها و برده .نگران مردم مواجه شدند كه در حال ترك شهر بودند  يهارفته بودند با گروه رونيب يسوار يكرده و برا

در  ييگاههايمخف يبازرگانان معتبر و اعراب ثروتمند زنگبار كه در راه خود به سو يها غهيبا ارزشتر همسران و ص يها

 .ماندند يم يكه تا زمان ترك مهاجمان در ان باق ييبودند جا رهيزداخل ج

 دهيآنها ن يو روشها ييايرغم تمام آنچه از دزدان در يآنها را با اهانت و استهزاء تماشا كرده بود جون عل دهيفرار ترس رويه

درست مثل .باشد ميساالنه تسل فريك نينسبت به ا نقدريا شيايآمد كه سلطان و رعا يبود هنوز به نظرش كامال نا معقول م

باالخره .ستياز آن ن يريقادر به جلوگ يك چياست و ه عتيقابل اجتناب طب ريحوادث غ زا يكيكه  يموسم يبارانها ايگرما 

ثبات  يتنها به كم!مناسب بود  ييايدر يمثل دزد ييقرون وسطا يتشكلها يمتوقف شدن برخ يزمان برا. قرن نوزدهم بود 

 عجول و نگران مردم كه در جست يوههادر گر تهايفيك نياز ا كي چياز ه ينشانه ا چياما ه.داشت  ازيام نعزم و استحك

شد و آشكار بود كه قصد ندارند در مقابل مهاجمان  ينم دهيبودند د رهيجز يداخل يعازم بخشها يعازم بخشها تيامن يجو

 .ستنديبا

 روزيد نيسرهنگ ادوادر هم ينسبت به كنسولگر يشتريات بد بو اما در مرد هرگونه احساس....گفتك يداشت م ياب

 رونيگردش ب يبرا ميتوان يهمه كامال ازادانه م نكهيوجود ندارد و ا دياز اقدامات صد سف يخطر چيه گريداد كه د نانياطم

از خطر وجود  ينشانه ا نيبرد كه اگه كوچكتر رونيب يسوار يرارا ب زيعز يرويه يامروز صبح كل نياصال هم. ميبرو

 ختهيزده و برانگ جانيمردم واقعا مثل بچه ها هستند زود ه نيكه ا ديگو يم شهيهم سيهول ياقا.كرد  ينم نيداشتهرگر چن

 چيه نكهيمثل ا رستگردند د يكنند و دوباره شاد وسر حال م يرفته و كال ان را فراموش م نيشوندو بعد همه اش از ب يم

 .ديرا د يشود ا يم ياو حق دارد به روش و البته.باشد فتادهين ياتفاق

شكل  يسخت و عقاب يدر صورتها ياز بچگ ياثر چيتوانست ه ينم رويه يول. افتيآرامش  مانهيحك هيانيب نياز ا ياب ظاهرا
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و نگران  دهياز آن بابت در صورت كسبه ترس ايآورد  اديبه .بود دهيد ابانهايكه همان روز صبح در خ يانوردياعراب در

تاكنون  ياياما دزدان در.خراب پشت شهر از كنارشان رد شده بودند يجاده ها رد يكه او وكل يها سپاهان و اعراب ييايالسوم

 .وجود نداشت دنيترس يبرا يليپوستان زنگبار نشده بودند پس دل ديگروه كوچك سف ياز اعضا كي چيهرگر متعرض ه

خودخواهانه بودن و  ليزد فورا با خشم به دل ياگر هم م ايو زد  ينم رويبه سر ه يفكر نيهرگز چن شيدوماه پ يكي

در كار بود كه  انهيظاهرا مود.دانست يرا آب و هوا م لشيكه دل يعاطفگ ياما همان ب.شد ياش كنار گذاشته م يسنگدالنگ

سلطان  يايند رعاتوا ياز تعجب متوجه شد كه چندان نم بيغر يبا حس نببرد چو نيخشم از ب ياش را برا ييتوانا انهيمخف

نگران سرنوشت دختر  شتريكند اوب ينشومد احساس نگران ميداشتند كه در مقابل حمله دزدان تسل يآنقدر عقل م ديكه با

 يانداخت نم يمان موجود كوچك خودش را به زحمت  يچرا برا نكهيفراست عامره بود گرچه در مورد ا تانيكوچك كاپ

 .به خود بدهد يحيتوانست توض

 يم رويه زيمادر بچه آورده بود و ن ديو توأم با شك و ترد يشده در مورد مرگ ناگهان فيتحر يداستان شيبرا دهيفر

توانست فكر بچه تنها را از ذهن  ينم يبه او نداشته باشد اما به گونه ا يربط چيموضوع ه. در بندر نبود راگويدانست كه و

به  تيموقع.مراقبت از او نبودند يجز خدمتكاران برا يكه كس نيو ا رشپد بتيخود خارج كند آن هم با مرگ مادر و غ

از  گريمالقات د كي. را به او نخواهد داد يكار نيبفهمد هرگز اجازه چن يدانست اگر كل يبود و گرچه م يتراژد كينظرش 

 .انجام داد نهايخانه دولف

 يكرد كه بچه بخوب يند اما حداقل خود را راضك يمخف يرا از كل يزياو را ناراحت كرد چون دوست نداشت چ يكم وجدانش

مالقاتش را تكرار ننمود چون  گرياو د ياستقبال كرد ول يگرچه عامره حضورش را با خوشحال.تحت مراقبت قرار دارد 

 يادعا نمودند كه حرفش را نم. مادر بچه مورد سؤال قرار گرفتند گدر مورد مر يوقت يمستخدمان به طرز قابل مالحظه ا

فورا جابجا  ديبود عامره با نينباشد چون اگر چن يمرض مسر كيمردن زهره از  يبه معن نيبود كه ا دواريام رويه. ندفهم

داد  نانياطم دهياما فر.انداخت  يبه خطر م شيهمه را در منزل عمو يسالمت يبا حمل مرض مسر ديشد و خودش هم شا يم

 ....بود كه  اريبس رديبچه را به عهده بگ تيمسئول دينفر با كيل فكر كرد كه به هر جا رويه.حادثه بوده است كيكه 

 .ميكن يات بحت م يدر مورد لباس عروس ميبا خنده ادامه داد دار ايوياول يكن يتو كه گوش نم رويه
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 قهيدق ستيب يص.موضوع جالبتر مد منار گذاشته شده اند ليبه دل ييايكه دزدان در ديشد و د داريتكان ب كيبا  رويه متاسفم

نشان  يشكل آن توجه مناسب يهرم يهايلباس و آست ديتمام تالش خود را كرد كه به سواالت مربوط به خوشه مروار يبعد

و  يسيكر يبرا ييچه رنگها نكهياش و ا يبه برش و مدل لباس عروس ربوطم ليدهد اما گناهكارانه احساس كرد كه مسا

 ديدانست قاعتا خودش با ياست تا خودش بخصوص كه م گرانيمورد توجه د شتريبه عنوان ساقدوش مناسبتر است ب ايوياول

نداشت كه لباس از  يتياصال اهم نكهيكرد و ا يمبهم حس نم يتفاوت يب كيجز  يزياصل كه چ نيباشد ا ليمسا نيا ريدرگ

 يدهد كه به معن نانيبه خود اطمموجب شد كه با عجله .كاله به سر بگذارد اي ندازديتور ب نكهيا اي نياز موسل ايباشد  شميابر

 يداشت روزها هفته ها ماهها از بارانها ياديخواست اما فرصت ز يشود چون البته كه م يخواهد همسر كل يكه نم ستين نيا

 يفعال كاف. در مورد آن فكر كند ادياش برسد و هنوز مجبور نبود ز يمانده بود تا او به روز عروس يداغ باق يو هوا يطوالن

 .ديلذت ببرد و گرما را تحمل نما تونيكل يو استراجت كند و از دلبسنگ نديكه بنشبود 

در مورد شوهر داشته  يتوانسته اتنخاب بهتر يكه نم ديرس جهينت نيبه ا يمشكل بود اما در مورد كل يانجام كار آخر يگاه

 يسوءاستفاده نكرده و خود را مستحق بعض شان يز نامرد نكهياز ا يجذاب و مراقب بود ول يداريچون گرچه به طرز پا.باشد

توانست تحمل كند كه به  ينم رويه رايرا آسوده خاطر كرده بود ز رويه نستدا يابراز محبت نم يمسخره برا يشهاينما

 يم ياعمال نياز چن يزيبه طرز غر شهياو هم.وجود داشته باشد ياگر اصال حق.تصاحب شود تونيحق توسر كل كيعنوان 

 يصفحات كتابها يالبال دركه بندرت  يا شهيعاشق پ انياز آن آقا يكياوست و قهياش سل ندهيشوهر آ نكهيا فتنايو  ديلرز

آنها را خفه  نيآتش يمردانه خود فشرد و با حرفها يها نهيابد به س يداستان به آن برخورد كرده بود كه همسرشان را برا

 .بخش بود نانياطم ستيكردند ن يم

دادند  يرا سروقت خودش انجام م يبودند كه هركار يو عاقل يمنطق يادمها تونيكه هم خودش و هم كلخوشحال بود  رويه

 يسيكر...تقدم دادن احساسات بر عقل را ارائه داده بود يخرد ياز ب زيغم انگ يريكه تصو چارهيكوچك ب يسينه مثل كر

جرقه  نيشده بود و مطمئنا بمحض خاموش شدن اول رمويالر ليدان اشقتفكر ع يآشكارا آنقدر احمق بود كه بدون مكث برا

 يزيبلكه نخواهد توانست به او چ.با او ندارد يبه تنها وجه مشترك ايتانيبر ييايدر يرويعشقش كشف خواهد كرد كه افسر ن

 يختر عمودد يصادقانه برا و رويه. كند ميتقد يدر بنادر خارج يسامان و ناراحت پر از فراق ومنازل موقت يب يزندگ كيجز 
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 اريبس نكهينكرد و ا شرفتيبا نگاه كردن به او نتوانست فكر نكند كه چقدر خوب شد كه عشقشان پ يول.جوانش متأسف بود

 !به زنگبار باز نگردد سهايتا بعد از هول ليبهتر هم خواهد شد اگر دافود

را لنگر انداخته در لنگرگاه  ليكه دافودو چهار ساعت بعد حاضر است هرچه دارد بدهد  ستيدانست كه كمتر از ب ينم رويه

 يدزدان وارد شدند كشت يها يسحر كشت دنيچون با فرا رس.نديو ملوانانش را در حال رژه رفتن در شهر بب موريو دان الر

ال تجارت بده و عاج و ط يرا برا قايسواحل آفر حيمس الديخود كه هفت قرن از م هكه با نوع مشاب يرنگ رهيدماغه بلند ت يها

 .تفاوت داشتند دنديد ينور م يدر م

 يزدند و پرچم سبز رنگ يشان طبل م يو خدمه وحش دهيچون ماه نو خم شانيفرود آمدند بادبانها رهيناگهان بر سر جز آنها

از الشخوران درنده و  يخوردند درست مثل گروه بزرگ يوزش باد تاب م ريها كه در ز يرا به اهتراز در آورده بودند كشت

 يرهايزدند و شمش يكه الف م يعقاب ينيبا ب يرا با مردان ابانهايو خ شانيدكلها يرهايو گرسنه لنگرگاه را با ت رحميب يرشكا

 .نموده بودند پر كردند يگشادشان مخف يلباسها ينهايدر چ يزيت يآخته و خنجرها

زنند انقدر عقل دارند كه  ينم يصدمه اكرد گفت به ما  يهمسرش را تكرار م شيروز پ يحرفها كهيدر حال سيهول ليناتات

 .كرد چون آنها عقل نداشتند يبار ظاهرا اشتباه م نياما ا...نشوند  يپوست ديسف چيمتعرض ه

سابقه است  يب نيفهمم ا ياصال نم:گفت نيزده بود خشمگ كايآمر يبه كنسولگر يروز بعد كه سرهنگ ادوارد سر دو

فهمم  يحمله شده است نم ابانهايدر روز روشن در خ يياروپا نيبه چند.ده اندش يجسورانه است دوتن از مستخدمانم زخم

 ميتحت كنترل قرار نگرفته در منازل بمان تيكه موقع يتا زمان.كنم به ضالح همه ماست يچه بر سرشان زده است فكر م

كنم بشما  يم شنهاديمودم پام را ن ياز كنسوكگر تيحما يكار بلوچ برا كي ياعتراض كردم و تقاضا حضرتيبه اعل دايشد

 .ديكار رو بكن نيهم هم

 ميبگو ديبا عرض معذرت با ستيبه دنبال دردسر رفتن مرام من ن.نخواهم كرد يكار نيمحكم گفت من چن سيهول ياقا

 يترسم آنها با ما جنگ يترسم كه نم يخواهد بود كه من از حمله آنها م يمعن نينگهبان دم در به ا كيهستم كه وجود 

 .دارند هرا به آنها القا كنم ك دهيا نيارند و قصد ندارم اند

 يبه شجاعتش برداشت كرد ول يضربه ا يول انهيموذ يرا عبارت نيسرخ شد چون ا ظيچرم مانند سرهنگ ادوارد از غ صورت
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بخش  نيترمهم اطياحت ديگو يكه م يميضرب المثل قد نيبه ا شهيگفت كه شخصا هم يبا تالش خود را كنترل نمود وبسرد

 .خود بازگشت يآنجا را ترك نمود و به كنسولگر ياقابل مالحظه  يشجاعت است اعتقاد داشته و با آشفتگ

 يجماعت دزد از اعراب شمال به عنوان مرض نيبه ورود ساالنه ا شهيهم سرهنگ

دانست و گرچه  ينده مسلطان، كش يايرعا يو ورود آنان را درست مثل طاعون برا ستينگر يكند، م يكه عود م نامطبوع،

 رفتهيپذ. توانست درمان كند يتمدن م شرفتيكه تنها گذشت زمان و پ يبود، آن را به عنوان شرارت دهيتاكنون از آن نترس

بماند،  يدر آن حوال ييايدر يروين يها ياز كشت گريد يكي اي ليبود اما اكنون متأسف بود كه چرا تقاضا نكرده كه دافود

و  ابانهايكهنه سربرآورده و به خ يها يها و با كشت يكيملوانان آدمكش كه از تار نيدر رفتار ا يومچون امسال تفاوت ش

 .شد يم دهيشهر هجوم آورده بودند، د يكوچه ها

 سهيشده بود و در مقا شتريشان از حد معمول ب يامسال هم تعدادشان و هم گستاخ يشمار و گستاخ بودند، ول يب شهيهم آنها

 ايآمد  يسرهنگ ادواردز اصال از آن خوشش نم. آشكار بود ياز خصومت يحاك انيبل، رفتارشان نسبت به اروپائق يبا سالها

در پشت آن قرار داشت تكبر و شرارت محض، تنها به خاطر عشق به آزار  يچون ظاهرا مطلب د،يفهم ياصال آن را نم

 .داشت يگريد لينبود، بلكه دل دنيرسان

پهناور، نظرش را به خود جلب كرد و دانست كه وبراكو بازگشته است و  يايآشنا در در يكليد كه هغروب همانروز بو يحوال

وجود  يعاتينباشد و البته شا رهيزمان غارت ساالنه، در جز يكرد كه ط يمراقبت م شهيفراست هم ينگران شد كه چرا؟ امور

 بيعج اريدهد، سرهنگ ادواردز بازگشتش را بس يم به دزدان پول تخدمانش،منزل و مس تيحما يبرا نكهيبر ا ياشت مبن

قفل  يدرها يمورد حت نيدر ا ديبود كه شا دهيجماعت مهاجم آگاه شده و ترس نياو هم از تفاوت رفتار ا ديدانست، اما شا

او ) بود؟ زهره؟ زهره؟ چهاسمش ( زشيمرگ كن ديشا اينباشد و  ياموالش كاف تيحما يمحصور هم، برا يشده و پنجره ها

فراست هم احساسات  يچون روز يريآدم مرتد و شر يبود كه حت يوجود داشت و منطق يرا باز گردانده، چون ظاهرا بچه ا

 .فرزندش داشته باشد يبرا يپدرانه ا

. شهر بود، باخبر شده بود عاتيتمام شا افتيكه كارش در ،يعل روزيادواردز از مرگ آن زن توسط جاسوسش ف سرهنگ

شده و بعد خودش را كشته است، اما  دهيدزد يياروپا كيتوسط  نكهيبر ا ينا معقول هم اضافه كرده بود مبن يداستان روزيف
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سلمه با روئت  ةشهر پس از فرار عاشقان يياحساسات ضد اروپا ليبه دل كهبود  يبازار عاتياز شا گريد يكيواقعا  گريد نيا

 .نباشد ريتأث يب ييايدزدان در يدر خصومت كنون ديدر مورد آن، شا كه اكنون با فكر يفرع يجوان ساخته شده بود؛ داستان

كه  ديعمال به نظر رس يبار حت كي. از قصر به عمل آورد و اصال از تجربه اش لذت نبرد گريد يصبح روز بعد مالقات سرهنگ

به روش  يميقد يا لهيفت يگهاآخته و تفن يرهايكه با شمش يتوانند او را از آزار گروه ياش نم يبلوچ ةاسكورت دوازده نفر

بار ظاهرا نسبت به  نياول يداشت، چون برا يبيسلطان هم رفتار عج ندينما تيماگفتند، ح يبه او ناسزا م يزيآم ديتهد

 يداد و در واقع آمادگ يقبل نشان نم يسالها يها ياز آشفتگ ياثر چيعالقه بود و ه يآمده بود ب شيكه پ يخطرناك تيوضع

 .نداشت رهيمتوقف كردن غارتها و ترك جز يه مهاجمان را هم، براپرداخت رشوه ب

كس نخواهد توانست به شرارت  چيتوانم بكنم، اما همانطور كه گفته شده، ه ينم ياست، كار ريتقد": با نشاط، گفت سلطان،

فكر  نيخودمان را با ا دياشوند، ما ب يو به جهنم واصل م ننديب يگناهانشان را م يسگ زادگان، مطمئنا جزا نيخود بخندد، ا

او به . كرد جياز رفتار مهاجمان گ شتريب يو احساس خطر نكردن، سرهنگ را حت اطپر نش يتفاوت يب نياما ا "ميقانع كن

 اريسرنخ آشكار كه اگر هوش كياز دست داده است،  ييرا در جا يكرد سرنخ مهم يحس م كهيبازگشت، در حال يكنسولگر

 ريكار پ نيا يداشت برا گريد ديماند، شا يم ياز نظرش مخف ستيبا يبود، نم ياسات شهر در تماس مبا احس شتريتر بود و ب

جوانتر و  يبود كه بازنشسته شود و مرد دهيزمانش رس ديشا. از اندازه خسته و از كار افتاده و دلسرد شده بود شيشد، ب يم

 .رديرا بگ شيتر جا هيخوش بن

گذشت، چشمش به  يرا پر كرده بودند م كيبار يابانهايخود، خ ةخصمان يو، كه با حالتهااز كنار جماعت غرغر كهيحال در

زرد  يبا شكوه با نخها يو گشادش به طرز اهيس ةبود، كه جب افهيعرب بدق كيافتاد كه مشغول صحبت با  راكويو تانيكاپ

از  يكي يعمر بن عمر و به گونه ا خيامش شاش به او اطالع داد كه ن يلوچاز افراد گارد ب يكي. شده بود يگلدوز ،ييطال

 .باشد يشمال م ييايدزدان در يشركا

ضد  زيبود، نه تنها مورد رفتار خصومت آم دهيكه پوش ييبلوند و لباس اروپا يرغم موها يفراست عل تانيبود كه كاپ مشخص

ز، با تنفر، فكر كرد كه همه سر و ته از سرهنگ ادوارد. شد ياز خودشان رفتار م يقرار نداشت، بلكه با او مثل عضو يياروپا

شخصا . وجود نداشت يعرب، فرق ييايبرده فروش مرتد و دزدان در يسيانگل كي نيكرباس هستند و هر چه باشد ب كي
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فراست فرستاد، چون دو تن از كارمندان  ياما اواخر آن روز عصر به دنبال امور. داد يم حيرا ترج ييايخودش دزدان در

و به منازل سه تن  دندشده بو يفرانسه، توسط مهاجمان بشدت زخم يجوان كنسولگر يمنش كيو  يتجار يتهاشرك يياروپا

 يداشتند، حمله شده و اموال باارزش مخف يهند ييايتانيبر تياز بازرگانان ثروتمند و صاحب نفوذ زنگبار، كه دو تن آنها وصل

گرچه . بود، به اطالعش رساند دهيرا، كه در بازار شن يگريد ةكنندو ناراحت  بيعج ةعيهم شا روزيآنها غارت شده بود و ف

از هر نوع با فراست داشته باشد و سرهنگ ادواردز هم اصال شك داشت كه فراست حاضر به صحبت  يارتباطدوست نداشت 

بود كه اگر الزم كرد كه حكم احضارش رد خواهد شد و آماده  يسرهنگ فكر م. او فرستاد يبرا يحكم احضار يبا او شود ول

برود اما در  نهايدولف ةخودش به خان. اگر آن هم مؤثر نباشد اي و اورنديرا بفرستد كه او را به زور ب انيدسته از بلوچ كيشد 

 يسيانگل كي يفراست، به همراه يامور تانيكاپ ه،يساعت بعد از ارسال احضار كيالزم نشد، چون  نهاياز ا كي چيعمل ه

 .آمد ايتانيبر يبه كنسولگر ك،يعرب بلند قامت صورت بار كيو  دهيكوچك اندام و چروك

 يداد و هنگام راه رفتن تلو تلو م يمشروب م يبو دايفراست مست است، چون شد تانيسرهنگ ادواردز تصور كرد كاپ ابتدا

 يبرا يجد يكه دعوت خود تمركز دارد و گستاخانه گفت كه باعث افتخار است يذهن يخورد، اما مشخص شد كه كامال بر قوا

 .نموده است افتيرا در ايتانيبر نسولچون ك ،ياز مقامات رسم يمالقات فرد برجسته ا

 ".در كار نبود يقصد نياصال چن": گفت يبا سرد سرهنگ

 د؟يخواه يمحض باشد، پس چه م يمالقات اجتماع كيتواند  يشدم، گرچه فكر كردم نم دينه؟ ناام _

 ييمتحد ميبهتر است بگو اي...  يكه در لنگرگاه لنگر انداخته اند، دوستان ييها يكشت يتانهايكاپ نايكه در م... ام  دهيشن _

 .عمر بن عمر خيبه نام ش يفرد ،يدار

 .شناسم يبله او را م _

 كه امروز عصر به يگزارش ديبودم شا دهيمتوجه شدم، اگر خودم ند ،يبله امروز صبح، كه در شهر مشغول صحبت با او بود _

 نيتوانم حدس بزنم، با ا يم يدانم، ول يخاص خودت كه نم ليگفت تو، به دال يكه م يكردم، گزارش يمن داده شد را باور نم

دارد،  قتياگر حق ،يكن يم قيداده است را تشو يها رو يكه از زمان ورود كشت ياسابقه  يو خشونت ب يبسته ا يمانيمرد پ

از كنترل خارج شود،  تيبزند و موقع يشتريصدمات ب نكهيده كرده و آن را قبل از ااز تو بخواهم كه از قدرتت استفا ديبا
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 .ييمتوقف نما

 و اگر نكنم؟ _

 ..بودم دواريام... خواستم باور كنم يدارد، نم تيپس واقع _

 شود بپرسم چرا؟ يم ؟يراست _

 .ن پدرم از دوستان پدرت بودآنكه چو گريو د يهست يسيانگل كيهنوز  ،يكه شده باش يزيبه هر چ ليچون تبد _

 .و متوجه شد كه اشتباه كرده و كلمات و وقتش را هدر داده است ديفراست د تانيرا در صورت كاپ رييتغ كنسول

 .بود دهيبود كه سرهنگ هرگز قبال مشابه آن را نشن يو تمسخر يتلخ ياش حاو يكه با تمام خوش يخنده ا د،يخند يروز

خداوند ما را ... ميبسته ا ديكن، ما به تو ام يپستشان را خنث يها لهيرا برهم زن، ح شانيقشه هان": با استهزاء، گفت ،يروز

از پدر مرحوم من هم باشد، طرز فكر من از كشور شماست، پس  ينشانه ا يقياگر به هر طر ز،يعز يآقا نيا "!نجات دهد

 ".مندار ياحساس چيمن كه ه ميرتوسل به احساسات را كنار بگذا ديبگذار

 ؟يكن يكار را م نيچرا ا _

 .ديحدس بزن ديتوان يم ديگفت نكهيمثل ا _

بر  يكرد و اخم يمكث "...تواند وجود داشته باشد مگر  ينم يگريد لياز غارت دل ياز سود و سهم يدرصد يتوانم برا يم _

 ".توانم باور كنم يمگر انتقام، كه آن را نم "افزود،  يصورتش نشست، بعد به آرام

 "چه؟ يانتقام برا ": گفت ،يبنرم ،يروز

 شيبرا روزيكه ف ،يبازار ةعيكه اگر آن شا ديسرهنگ جمله اش را تمام نكرد، چون به فكرش رس "...گفت يم روزيف "

 نياحتماال فراست به آن زن، زهره، عالقمند بوده و اگر چن. داشته باشد، پس بهتر است كه محتاط باشد تيآورده بود، واقع

تنها ده روز قبل از  "شريفراب يلوس"به نام  يدختر ش،يربع قرن پ كي بايرتق... متأسف بود شيتوان برا ي، پس مبوده است

به او وارد شده بود را  يكه در اثر مرگ لوس يازدواجش با جرج ادوارد جوان، از تب حصبه فوت كرد و او هرگز شوك

موجب شد كه  جر،آن ز ةخاطر يكرد، ول يم سهيعرب مقا ةغيص كياو را با  ستيبا يفراموش نكرد و گرچه البته نم

 بحث ما يبرا يكنم موضوع يفكر نم": فراست اجتناب كند و در عوض گفت تانيكاپ ةمرد ةمحتاطانه از نام ذكر معشوق
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ا بر سر تنها بر سر يك نفر فرود بيايد و اينكه عواقبي ر "ولي حتي اگر تو دليلي براي خشم داشته باشي بايد مطمئنا باشد

 .افرادي ديگر تحمل كني نه تنها غير عادالنه بلكه نادرست ميباشد

 .فرض كنيد كه هويت آن شخص را ندانم -

پيدا كرده : پس بايد فهميدن آن را وظيفه خود بداني، قبل از اينكه بي گناهان را كيفر نمايي روزي، با لحني ترسناك گفت  -

 ام

راستي ؟ پس ميتوانم اميدوار باشم كه تو : ر گوشه صورتشجمع شد و گفت سرهنگ تنگ شد و لبان باريكش د چشمان

با فرد مسئول مقابله ميكني و از دوستان بي شرفت خواهي خواست كه دست از سر شهر بردارند به تو بيست و  "مستقيما

. چار به اقدام مي شوماي در اوضاع شهر صورت نگيرد نا حظهچهار ساعات مهلت ميدهم و اگر تا آن زمان بهبود قابل مال

 !اقدام جدي

تنهايي قربان؟ فكر نمي كنم با كمك يك دو جين بلوچي سلطان كه وفاداري شان در ( اين بار با تفريح خنديد،  روري،

يا اينكه ميخواهيد به اعليحضرت براي حمايت شما با نيروهايش فشار ! بهترين موقعيتها مورد ترديد است موفق شويد

 .)با شما همكاري نكندآوريد؟ مي ترسم 

اعالم ميدارم، پس به تو ميگويم كه تچه : گفت  "بريتانيا، با چشمان سرد و بي احساسش به او نگاهي انداخت و عمدا كنسول

اگر شيخ عمر و دزدان دريايي اش را وادار نكني كه مراقب رفتارشان باشند، گروهي مسلح از اولين كشتي . خواهم كرد

اگر . خواهم فرستاد و بمحض آوردنت، بدون محاكمه به دار آويخته خاهي شد توظر برسد براي دستگيري بريتانيايي را كه بن

 .خودم هم خراب شوم اهميتي ندارد و در آن موقع تو هم ديگر نيستي كه اهميتي بدهي اميدوارم بداني كه جدي ميگويم

در واقع باور دارم كه اگر الزم شد با دستان خودتان : داد، كاپيتان فراست نيشخندي زد و ادامه "كامال. باور مي كنم) لو (

 .طناب دار را به گردنم بياويزد

 .خواهم آويخت -

او حتي در خواب هم نمي گذارد كس ديگري لذت اين كار را از . داني، در عوض شما اين كار را انجام ميدهد. نگران نباشيد -

قربان مالقات شما بسيار جالب بود اما نمي توانم با صداقت بگوييم . داميدوارم بعد از ظهر خوشي داشته باشي. او بگيرد
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 .اميدوارم دوباره زيارتتان كنم

آقاي پاتر و حاجي ئتئوب در سرسرا به او پيوستند از كنسولگري خارج شد و در . تعظيم مختصري كرد و از دفتر خارج شد -

 .ان دندانهايش سوت مي زدهمان حال آهنگ خداوند ملكه را حفظ نمايد را به نرمي مي

 بيست و هشتم فصل

كشتي هاي دزدان دريايي به قدم رديفهاي دور ميدان و خريدهاي دست جمعي از شهر پايان داد، ولي هيرو دليلي نمي  ورود

 .ديد كه سواري هاي صبحگاهي اش را در روزهايي كه هوا مناسب است، متوقف كند

مالقاتي هاي  "يل آورد كه سواري در جادههاي كم رفت و آمد در ساعتي كه تقريباگردشهاي باغ را كافي نمي دانست و دل او

خطري ندارد . ناخوانده يا هنوز در خوابند و يا از قيل و قال و نزاع و غارت و خوشگذرانيهاي شب گذشته بي رمق گشته اند

او را از هر  "قرابينه همراه او بوندند، مطمئنا و هوتن از مهتران مسلح به تپانچه و كليبعالوه تنها نخواهد بود، از آنجا كه 

تعداد دزد دريايي غارتگر كه پياده هم هستند و نمي توانند گروهي سواره را متوقف كرده يا تعقيب نمايند، حمايت مي 

 .كردند

ه اقامت نات نظر هيرو را پذيرفت و سواري هاي صبحگاهي ادامه يافت و آنها بدان وسيله، بقيه ساعات كسل كنند عمو

سواري ها در ابتدا بسيار خوشايند و بي حادثه مي . اجباري پشت درهاي بسته و كركره هاي كشيده شه را تخفيف ميدادند

چون همانطور كه هيرو گفته بود، خدمه كشتي در آن ساعات اوليه بامداد ديده نمي شدند و گنار گرفتن از مسيرهايي . نمود

اما صبح روز بعد از مالقات ناموفق كنسول بريتانيا با كاپيتان اموري .ي كردند، كار آساني بودكه افراد پياده از آن آمد و شد م

هم به راه افتاده بودند، بدون  عمولفراست، كه صبحي درخسان و روشن هم بود و گروه سواران حتي يك ساعت زودتر از م

 .ردندغير قابل باور آو "هيرو بازگشتند و همراه خودحكايتي زشت و تقريبا

آنها مطابق معمول، در فضاي باز سواري كرده بودند و پس از مدت كوتاهي بازگشتند كه در خلوتي خبابانها و قبل از  "ظاهرا

باال آمدن خورشيد به كنسولگري برسند و در حاليكه از يك كوچه باريك مي گذشتند، ناگهان راهشان را توسط چند ارابه 

دو مهتر پياده شدند و براي كمك به . بان به گوشه درگاه يك منزل گير كرده بودندكه پس از ورد به خيا. بسته ديدند

صاحب ارابه جلو رفتند كه بالفاصله نيم دو جين مرد از پست در بر سر آنها ريختند و خلع صالحشان نمودند و به همان 
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به زير كشيده شده و محكم  باز اس سرعت، كلبنون هم توسط حلقه اي از طناب كه پشت سر به شانه اش انداخته شده بود،

لحظه اي بعد كوچه پر از مردان سواره اي شده بود كه يكي از آنها پتويي بر سر هيرو انداخت و از . دست و پايش را بستند

 .روي زين بلندش نمود و با خود برد

ل كسي كه مبتال به تب و كه صورتش از خشم به رنگ خاكستري مايل به سفيد در آمده بود و دستهايش درست مث كيلتون

 !خدا به جهنم واصلش كند... فراست بود آن برده فروش قاچاقچي، فراست بود: مي لرزيد، غريد "لرز باشد، شديدا

 مطمئن هستي؟: ، بي توجه به حمالت عصبي همسرش گفت كنسول

حرامزاده آنجا نشسته و تماشا  خيال ميكنيد او را نمي شناسم؟در حاليكه دو تن از آدمكشها كثيفش مرا مي بستند، آن -

لعنتي، نمي . فقط مي خواهد طعم كار خودم را بچشم: ميكرد و وقتي از او پرسيدم خيال ميكند چه غلطي دارد ميكند، گفت

 فكر كردم مي خواهد مرا بكشد و االن هيرو را گرفته، چه بايد بكنيم؟! ديوانه است! دانم منظورش چه بود

ادوارد در ، كيلي و پالت و يك دوجين از . اورا برخواهيم گرداند نمي تواند دور شده باشد: تكنسول، با لحني خشن گف -

تو بهتر است به سراغ ليچ و دوبيل و . ساير اروپايي ها را صدا ميكنيم و اگر الزم شد خانه اش را بر سرش خراب ميكنيم

ديگرنه مي توانستند كنسولگري را ترك كرده و . ه كردنداسلحه هايشان را آماد تيجوانترها بروي، اما دير شده بود، چون وق

پنج تن از مستخدمات نرسيده . نه از كسي كمكي بخواهند، زيرا اراذلي از طرف كشتي ها، كنسولگري را محاصره كرده بودند

آنهار گرفته و  به دنبال كمك هستند، نهااز در پشت ساختمان فرار كردند، ولي جماعت پر سرو صدا ، كه خيال كرده بودند آ

 .بشدت كتك زدند

به رفتارشان اعتراض نمود و خواهان . آقاي هوليس از خانه بيرون رفت و روي پلكان ورودي، شجاعانه با جمعيت مواجه شد -

وقتي جمعيت به خانه حمله كردند، ناچار  "اما صدايش در شلوغي و هياهو به گروش نرسيد و نهايتا. صحبت با رهبرانشان شد

پشت در با عجله بسته شده، تجمع كردند ودر حاليكه شمشيرها و  ،جمعيت. درون منزل عقب نشيني كندشد به 

 خنجرهايشان را كشيده بودند، مقابل پنجره هاي طبقه همكف نعره

 .زدند كه او را خواهند گشت مي

سمت يكي ديگر از  چون قصد داشت به. هم نزديك بود به سرنوشت مصيبت بار مستخدمات فراري دچار شود كليتون
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اما . كنسولگري ها فرار كرده مو خبر ربوده شدن هيرو را برساند و تقاضاي افرادي براي يورش به درون خانه دلفينها را كند

مادرش گريان وشيون كنان به او چسبيد و ناپدري اش بتندي گفت كه انجام دادن كاري كه مشابه خدكشي است، نه تنها 

بلكه براي نامزدش هم نفعي نخواهد داشت و مرگش اوضاع را وخيمتر ميكند و حتي ممكن . د موجب مرگ مادرش خواهد ش

باشند، اما راه  گرياست موجبات قتل عام دسته جمعي اروپاييان را فراهم آورد و آنها بايد براي كمك گرفتن به دنبال راه دي

زيرا مشابه همين جمعيت در مقابل تمام . ند بي فايده بودديگري نيافتند و نمي دانستند كه حتي اگر ميتوانستند پيامي بفرست

 .كنسولگريها و منازل اروپاييان شهر اجتماع كرده بودند

قصر سلطنتي، سلطان به آپارتمانهاي شخصياش، در باالترين طبقه قصر، پناه برده بود و همانطور تأثير ناپذير، در مقابل  در

اعتراضاتي كه از طرف كنسولگريـهاي آلمان و فرانسه و بزرگان و بازرگانان آشفتگي اوضاع بيرو و شكايات مضطربانه و 

مغازهدار، كه نهايتاً به حضور ............ مجيد به نمايندگان عصبي اعراب زمين دار و .  ندثروتمند شهر ميرسيد، د رانزوا باقي ما

بيشتر از نگهبانان من است و براي رشوه دادن به  تعداداين مردان شيطاني بسيار. هيچ كاري نميتوانم بكنم: رسيدند، گفت

ولي افصوص كه امسال خزانه خالي است و هيچ اندوختهاي براي پرداخت . پول بسياري الزم است . آنها كه شهر را ترك كنند

 اگر فقط. پس كاري جز تحمل تحقير آنها و عبادت براي خالصي از شر اين پست فطرتان وجود ندارد. به آنها ندارم

 .ميتوانستيم پول كافي به آنها بدهيم

داران و مغازهداران، براي بحث در مورد اين مسئله، خارج شدند و همان روز عصر بازگشتند و باخود هزار روپيه  زمين

پول فوراً براي جماعت خروشان مقابل كنسولگريها فرستاده . آوردند كه آشكارا تنها قسط اول يك رشوة بسيار عمده بود 

. و به آرامي به كشتيهايشان باز گردند، ولي جمعيت آن را كافي ندانست  فتهراه با يك خواهش مؤدبانه كه پول را گرشد، هم

 .پس پول را در جيب نهاد و ديوانهوار به كار خود ادامه داد

تر از يك شب، شبي وحشتناك بود، نه تنها براي خارجيان محاصره شده در كنسولگريها، بلكه براي كل زنگبار بيش آن

دوجين از مغازهها و منازل شهر مورد حمل ه و غارت قرار گرفتند و كلبههاي روستايي متعددي هم متعلق به شيوخ ثروتمند 

 .شده و اجناس با ارزششان دزديده گشت ودهبردگانشان رب. و بزرگان، مورد حمله قرار گرفت 

مبلغي براي خريدن دزدان مناسب است، به حضور سلطان هيئت ديگري از نمايندگان، براي بحث در مورد اينكه چه  صبح
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اگرچه معلوم نشد آيا به دست عمربن عمر و اربابان كشتي رسيد يا اينكه د . رسيد و تا اواخر بعدازظهر مبلغي فراهم شد

ندة از كم شدن تنشها نبود و پس از گذشتن يك شب ناراحت كن اثريرخزانه سلطان باقي مانده، چون در ساعات بعدي، 

اما بالخره كمك رسيد، چون صبح خاكسري رنگ و آسمان پر . ديگر در صبحگاهان، شهر همچنان وحشتزده از مهاجمان بود

و نفرات  ريمورو نيم ساعت بعد در حاليكه ستوان دانيل ال. ابرع باخود كشتي بخار عليا حضرت ملكه، دافوديل را آورد 

در . ند توده مردان پر هياهويي كه كنسولگري ها را محاصره كرده بودند مسحلش داشتند در خيابانهاي شهر رژه مي رفت

 .كوچه پس كوچه هاي فرعي شهر ناپديد شدند و سكوت همه جا را فرا گرفت

مستقيماً به كنسولگري بريتانيا رفت، جايي كه سرهنگ ادواردر را در حال خوردن صبحانه اي مختصر، شامل يك پرتقال  دان

دان با . چون طي دو روز گذشته ، تهيه تخم مرغ يا غذاي تازه ديگري موجود نداشت. سياه يافتو يك فنجان قهره 

سرهنگ هنوز از اينكه ساير كنسولگريها چگونه روزهاي قبل را گذرانده اند، خبري دريافت . خوشامدگويي گرمي مواجه شد 

كز شود و بعد با ستوان به راه افتاد تا ببيند آيا پس دستور داد كه توپها دافوديل روي شكتيهاي دزدان متمر. نكرده بود

 .همتايانش به كمك نيازي دارند يا خير 

 .اعراب منطقه، ستوان الريمور و دافوديل را مي شناختند و خبر ورود آنها را به شهر، با سرعت باد پخش شد تمام

طلبان هم ، در جهت بازار و لنگرگاه  وقتي سرهنگ ادواردر و همراهش به منزل آقاي هوليس رسيدند، آخرين آشوب پس

 .ناپديد گشته بودند و تعداد اندكي هم كه باقي مانده بودند، با كج خلقي خود را عقب كشيدند و ايجاد مزاحمت نكردند

 446الي  443صفحه  از

 

گشود گويي طي  هنوز در بخش انتهايي منزل پنهان شده بودند و اين خود آقاي هوليس بود كه د را به رويشان مستخدمان

حتي سرهنگ ادواردر هم از ظاهرش تكان خورد، در حاليكه دان، باصورت منقبض و . دو روز گذشته ، ده سال پيرتر شده بود

 .متوقف شده است و با صداي خشني، پرسيد بتيبا نگراني، حس كرد كه قلبش به دليل وقوع مصي

 »خوب است؟ حالش«

تمام تالشمان . هنوز بر نگشته است: گفت. دان ولي از خستگي بيرمق شده بود در حاليكه صدايش به خشونت صداي كنسول
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 .را براي خروج از خانه و فرستادن پيامي كرديم، ولي اجازه نميدادند دو روز گذشته و هيچ خبري از او نداري

ناگهان » كي؟.... كي رفت كجاست؟ « . پريد و شانههاي كنسول را گرفت» اه .... خدايا كريسي«: با زمزمهاي خشن گفت دان،

صداي دويدن قدمهاي سبك و صداي گريه خفه و كوچكي را در پلكان شنيد سرش را بلند كرد و كريسي را در راه پله ديد 

خيره شدند بعد دان كنسول را به كناري زد و كريسي تلوتلو خوران به جلو  يگربراي يك لحظه تمام نشدني، ناباورانه به همد

 .دويد

و هيچ حرف ديگري نميتوانست بگويد، چون دان چنان با » اوه، دان......... دان ...... دان «  "كرده و ميگفت بغض كريسي

حرفهاي نامربوطي ميزد و با كنار سر برآورده بودند و . محبت او را نگاه ميكرد كه نفسش از شدت هيجان بسختي باال ميĤمد

 .كرده بودند، او را با شو راشتياق تمام نگاه ميكردتعقيب  الدو ملوان جدي همراهش كه آنها را تا ح

اين كليتون بود كه به اين صحنة احساساتي پايان داد كليتون با صورتي رنگ پريده ، فرسوده و خسته مثل ناپدرياش  باالخره

دعوت  آني روي تخت دراز كشده و با حالتي عصبي خود را براي. از صداهاي سرسرا، اتاق مادر گريانش را ترك كرد

اگر هيچ كس براي نجات هيروي بيجاره جرأت گذشتن از ميان اين  هبرادرزادهĤش به زنگنار سرزنش ميكرد و ميگفت ك

 !چرا هيچ كس كاري نميكند. جماعت زوزه كش دزد دريايي را ندارد، خودش به تنهايي خواهد رفت

را را پر از افراد انگليسي يافت و خواهرش را هيجان شيشة نمك بويائي را به مادر پريشانش داد و پايين آمد و سرس كليتون

 .زده در كنار مرد جوان پرشوري با لباس نيروي دريايي بريتانيا، مشاهده نمود

مثل اينكه هيچ چيز يا هيچ كش ديگر در دنيا اهميت . و در روشي كه آنها در كنار يكديگر بودند. در اين منظره بود چيزي

ش را به غايت رساند با قدمهاي بلندي خود را به آنها رساند و با خشونت خواهرش را به كناري كه خشم و نا اميدي ا. نارد

 »!فوراً برو به اتاقش! تو بايد مراقب مادر باشي«خروشيد  ليتونمنظورت از چنين حركات چيست؟ ك. كشيد 

ويم كه چه عجب كه باالخره تشريف در مورد شما هم بايد بگ«: خشمگين به سمت ستوان برگشت و ديوانه وار فرياد زد  و

ساختن يك دست و پا چلفتي دامي از . و اكنون كه باالخره اينجا هستيد ظاهراً تنها كاري كه از دستتان بر ميĤيد.فرما شديد

فروش نميروي كه براي يك بار، حداقل كاري مفيد انجام داده باشي؟ اصالً  ردهچرا بدنبال آن حرامزاده ب. جواهر س است

هميد كه دو روز است همسر آينده مرا در دستهاي كثيفش گرفته و ما حتي نتوانسته ايم يك پيام بفرستيم يا بفهميم چه مي ف
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 »...يا ... باليي بر سرش آمده يا 

فكر ميكنم همة ما حال تو را درك ميكنيم و تو را معذور مي داريم ، ولي بقيه ما ! بس است كلي« : اش، بتندي گفت ناپدري

بعد نگاهي به دان الريمور، كه كريسي را رها كرده » بدي تو هستيم، تحقير كردن و داد زدن به هيچ كس كمك نميكند هم به

بايد ناپسريام را ببخشيد، ستوان حال خودش را نميفهمد « : انداخ و گفت اشت،بود، ولي هنوز دستش را محكم در دست د

يم كه هنوز نشنيدهايد كه برادرزادهام دو روز پيش توسط آن مرد نتوانستيم خبر را به شما برسانيم، پس حدس مي زن

خالصه برايشان تعريف كرد و  راو داستان را تا آنجا كه ميتوانست به طو» ....فراست و گروه آدمكشهايش دزديده شده است

شود ما نتوانيم ديگرا  شك ندارم كه شما هم ميفهميد او در پشت نقشة محاصره شدن منزل بوده است تا مطمئن: نهايتاً گفت

 .را خبر كنيم

هيچ حرفي نزد، ولي كريسي با ديدن حالت صورتش لرزيد و دستش را محكمتر فشرد، چون اثري در آن بود كه طي  دان

ميل به كشتن حتي از حالت چهرة كلي هم شديدتر بود، چون هيچ يك از . دور روز گذشته در صورت كليتون هم ديده بود

كه از چشمان قرمز كلي بيرون ميزد را نداشت، بلكه حالتي  قاميخشم كور يا حرفههاي آشفته ميل به انتآثار ديوانگيهاي 

 .سرد و بنابراين دو برابر ترساننده بود

، چون بقدري تقارن زماني دارد كه نميتواند .ميترسم كه حق با شما باشد« :ادواردر، با صداي خشك و كوتاهي، گفت سرهنگ

ولي حتي اگر . اينكه البته او حدس زده كه چه اتفاقي در شرف انجام است و خواسته از آن سوأ استفاه نمايد اتفاقي باشد، مگر

هيچ كس نميتوانست براي كمك به شما كاري انجام دهد، چون ما هم محاصره  بفرستيد،شما هم ميتوانستيد پيامي براي ما 

بتوانيم با اطمينان به شما قول دهيم كه . ها پايان داد و فكر ميكنمشده بوديم، گرچه خوشبختانه رسيدن الريمور به همة اين

 »خانم وليس طي چند ساعت به خانه باز گردانده خواهند شد

كنند؟ تقصر شماست  ياخطار آزادش م كيتنها با  شهيالبد مثل هم د؟يكن يودرمورد فراست چه م: ((با خشونت گفت  ،يكل

تواند خالص شود و اگر الزم  يبار نم نيا ديخب ، مطمئن باش. دينكرد رونشيب نجاياز ا شيسالها پ ايو  ديكه آن راسو را نكشت

 ياش ، آرام ول ياز شدت خشم شكسته شد و ناپدر شيصدا. را بپردازد شيكارها نكنم كه تاوا يم كيباشد خودم به او شل

 .))ي، كل ستيگفتم كه كاف: (( آمرانه، گفت
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سرد و جستجوگر  يرا با چشمان شيهمتا يناپسر. داد يرا قطع كند، گوش م ينطق طوالن نيا نكهيادواردز، بدون ا سرهنگ

كه  گريمطالب د ياريآورد وبس يم اديرا ، درموردمرگ معشوقه عرب فراست ، به  يعل روزيكرد و داستان ف يم يبررس

! جوان مسئول آن ماجرا بود يويپس ما. داشتند، گفته بود ترش، كه دردف يا جهينت يفراست درآن مالقات كوتاه و ب

كرد و از آنجا  يعمل م)) چشم درمقابل چشم ودندان درمقابل دندان (( ةانيو وحش يميوفراست داشت مطابق سنت انتقام قد

 نيچن يبرا يگريد ليدل چيه ندازد،يبه خطر ب ،ي، به خاطر زن يشهوت موقت كي ينبود كه سرش رابرا يكه فراست مرد

و رك و  حيصر ياديكه طبق نظر سرهنگ ، ز سيهول رويمثل خانم ه يمخصوصاً زن. وجود نداشت يمعن يعمل پست و ب

 .رديمردوار بود، تا جزو تلفات زنانه قرارگ

 يكه به بها يا انهياز انتقام وحش تيحما يبرا يليدل چيبداند، ه سهيتوانس با هم قابل مقا يدو مورد را نم نكهيرغم ا يعل

ها را  نياز خانه دلف يزن نكهيا ليرا ، به دل ويبشود ما ديشا ديشياند يم. گناه تمام شده بود، نداشت يزن ب كيشدن  يقربان

مشت  ايشد ، اگر فراست زا شالق  يماجرا گفته م گريطرف د يهم برا يحرف دي، اما با ديجالب بداند ، بخش يحيتنها تفر

 ياعتراض چيبود ، سرهنگ به ه ختهير خدمه اش رابر سرش راگ يحت ايمرد جوان استفاده كرده بود ،  نيخود درمقابل ا

توانست  ينم يدفاع چيقابل بخشش بود و ه ريكه فراست انتخاب كرده بود كامالً غ ياسلحه ا نيا يداد، ول ياثر نم بيترت

 .كار را كم كند نيا يپست

 يشما آقا(( ، گفت  ينداخت و با خشكا دييبا عدم تأ ينگاه سيهول يآقا پيخوش ت يناپسر يادواردز، به سراپا سرهنگ

ضد  شينما كيمن به فراست اخطار داده بودم كه اگر . افتاد  ديقانون بدست خودتان به زحمت نخواه ياجرا ي، برا ويما

شود و قصد دارم  ختهيو نظارت خواهم كرد كه بدون محاكمه به دار آو نستبروز كند ، او را مسئول خواهم دا گريد يياروپا

 .))لم عمل كنم به قو

 .)) ميآ يمن هم م ديصبر كن: (( ، جلو آمد و گفت تونيكل يكه خارج شود، ول ديچرخ سرهنگ

 ميتوان يكه ما نم ميبگو ديبا يكنم ، ول يشما رادرك م يكامالً نگران! كنم  يخواهش م: (( كرد و گفت  يمكث سرهنگ

 .))رنديقرار گ يدگياول مورد رس ديوجود دارند كه با يمتر، موضوعات مه ميكمك كن سيكمك به خانم هول يبرا ماًيمستق

 يتيموقع نيدرچن دييبگو ديخواه يجداً م ايهرزه مهمتر باشد؟ آ كي يتواند از نجات او از دستها يم يچه كار! من  يخدا -
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 ارزش دارد؟ يا قهيكه هر دق يوقت د؟يكن يوسخنران ديافتيدور شهر راه ب ديقصد دار

 يحت ايو. ندارد يريتأث شتريب ريتأخ قهيزمان ،چند دق نيدرا ميبگو ديمتأسفانه با: (( گفت  يبلند يا صداادواردز ب سرهنگ

 يعمده ا يساكنان شهر ، تفاوتها يبرا ديشا يول. آورد يبوجود نم سيدروضع خانم هول يرييچنادن تغ ريچند ساعت تأخ

ها  يبه صاحبان كشت يماتوميدادن اولت يرا برا موريارم ستوان الرقصدد. باشد يم اانه/من نسبت به  هياول فهيداشته باشدووظ

كرده  افتيرا در اميپ نكهيبه محض ا. را ترك كنند  رهيبفرستم كه تا امروز عصر فرصت دارند خدمه خود را جمع كرده ، جز

 يآزاد ساز يبرداشته و برا شوند، را هادادهپست ريكه از سا ييها ياو تمام مردان و و هر تعداد از بلوچ ند،يو قبول نما

كه  ميبگو ديباشد ، با يسنگدالنه م ايو  ستين ياگر به نظر شماكاف. فراست رهسپار خواهد شد  يريو دستگ سيخانمهول

همراه مابه منزل فراست  ديخواه يباشد ، اگر م يم يعموم فهيوظ كياست و آن  يموضوع فرد نيمتأسف هستم ، اما ا

 .)) ديمن حاضر باش يكنسولگر ردرگيساعت د كيتا  د،ييايب

، مطمئن هستم كه  دييآ يو اگر شما هم با من نم رومياألن به آنجا م  نيمن هم. دست شما درد نكنه : (( شعله ور شد  تونيكل

من  يهم از همراه اريكنم كه بس دايپوست پ ديمردان سف نيدو ج ميتوانم حد اقل ن يم!  نديĤيهستند كه ب ياديعده ز

 ))كنم؟يصبر م گريد هيثان كي يتمن ح ديفكر كرد! يلعنت. شوند يم خوشحال

مرد  نيدو ج مي، چون ن دينظر كن ديوارم كه تجد ديكردم، اما ام يرفتار م نطوريشما بودم احتماالً من هم هم تياگر درموقع -

دفاع ساخته شده  ي، كه برا ينه اكه درون خا ياز افراد شتريب يحت اي نيدوج كي هيعل يتوانند كار عمده ا يپوست نم ديسف

 تيموقع.  ديضرر هم برسان يمقدار ديداد، بلكه شا ديانجام نخواه يديشما نتنها كار مف.  دكرده اند،انجام دهن ي، سنگر بند

ه از آنچه بر سرش آمده آگاه هستند و دربار رهيجز انييبداند تمام اروپا نكهياهانت ا ري، بدون اضافه شدن تحق سيخانم هول

از ماجرا با خبر  يهم كه شده ، هر چه تعداد كمتر سيلخاطر خانم هو يبد هست ، برا يكنند ، به اندازه كاف يم بتيآن غ

كه  يتنها مطلب. نشنوند گرانيكه د ميده يبيترت ميبتوان دي، شا ميخود نگاه دار انيشوند، بهتر است و اگر ما موضوع رادر م

كنم صبر  يه ميتوص. نموده اند  رينقشش درآشوب ، دستگ ليردانش ، فراست رابه دلو م مورياست كه الر نيشنوند ا يم

 .ديكن يمارا همراه ديكه بتوان يتا زمان ديينما

وجود ندارد كه بد را  يليدل چيبا شما موافقم ، ه: (( اش فرصت پاسخ دادن بدهد، گفت يبه ناپسر نكهيبدون ا سيهول لييناتا
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 .))ميبدتر كن

به  يلحظه توجه نيگرفتار مسائل خودشان هستند و درا انيياروپا ريباشد كه سا يخودش خوش شانس نيا ديوشا ! قاًًيدق -

برگشته اندو هرچه بعداً  سيمسائل معطوف كنن، خانم هول ريبتواند توجهشان را به سا نكهيندارند و قبل ار ا گرانيامور د

 .ويما يآقا ديد ميپس شمارابعداً خواه. ردكرد نا مناسب يا عهيتواند به عنوان شا يآشكار شود را م

 .دان هم به دنبال سرهنگ روانه شد. تكان داد و از درخارج شد  سيهول يآقا يبه سو يسر سرهنگ

سرهنگ ادواردز  يو همراه موريها ، تحت فرمان ستوان الر يو بلوچ ييايدر يروياز ملوانان ن يقو يروين كيبعد،  دوساعت

منازل  انيكوچك و سبز، درم يها شدند كه واحه ا يخلوت كنار قبرستان متروك پرتغال ابانيخ ي، راه ويما تونيكل يو آقا

 نيرادرمقابل مهاجمان برزم شيبچه كوچك ، كه پا كياز مستخدمان و ريغ نها،يدولف ةكرده بود، امادرخان جادياعراب ا

 يگريشد ، كس د يعنوان هم آرام نم چيكرد و به هكرد و مادرش را صدا  هيآنها خارج نشدند، بشدت گر يكوفت و وقت

سه  يط راگويو ةاز خدم كي چيكردند و گفتند كه نه او ونه ه ياطالع يارباب خانه اظهار ب بتيمستخدمان درمورد غ. نبود 

 نكهيرفته و ا جيخل ايبه سمت موساسا  يكرده بودند كه كشت اليمنزل هم نبوده اند، پس آنها خ كينزد يروز گذشته حت

 .ندارند ياطالع چيه شيبگذارد ودرمورد كارها انيارباب عادت ندارد امور خود را با آنها درم

 يايبه سمت در شيگو دوروز پ رايو افتيكه اطالع  ييدم درمنزل گماشته و به لنگرگاه بازگشت ، جا يمورنگهبانيالر ستوان

 .كه به كجا ديتوانست بگو يكس نم چيه ياست ، ول دهيآزاد جنوب لنگر كش

*** 

خفه  نيسنگ يبه واسطهپتو زياو را چنان محكم گرفنه بود ون ،يبرداشت ، رتلوب بود نه رور نيزم يرا از رو رويكه ه يكس

، نداشت  داديبود انجام م طيشرا ري؛ كه اگر درسا يا انهيكشمكش وحش چيه ييتوانا رويانداخته بودند، ه شيكه رو يكننده ا

 .شد يم دنينفس كش ياژاش صرف تالش بر، چراكه بخش اعظم انر

شانه  يتخته فرش رو كيبعد مثل  يلحظه ا. كه قصد دارند او را به كجا ببرند ديامواج ، فهم يصدا نيبه محض شن رويه

 گريبار د كيخفه كننده خالص كند،  ينهادند و توانست خودش را از پتو نيباالخره اورا زم يقرار گرفت و وقت يكس

حبس گشته بود كه نورش از  كيانبار كوچك و تار كيبلكه در بود،ن تانيكاپ نيباردركاب نيگرچه ا. وبودراگيو يدركشت
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 .شد يم نيتوانست از آن بگذارد تأم يهم نم مونيم كي يكه حت يروزنه كوچك

 لشيانست دلتو يبرندش وچرا؟ فقط م يبداند به كجا م نكهيرفت ، ساعتها گذشت بدون ا يم شيپ ايدر در يكشت كهيدرحال

 ليدل چيه.  رديبگ هيهوس كرده است از آنها فد ريد يليفراست عقل خود را ازدست داده است و خ يبداند كه روز نيرا ا

بشقاب غذا ،  كي دنياز د.اش باشد يبر پاكدامن يحمله ا نيا ديكه شا ردو اصالً به ذهنش خطور نك ديبه فكرش نرس يگريد

 اريمحل محدود خواهد ماند ، بس نيدرا يبود كه مدت نياز ا يو حاك داشتيقرا نيمز يكه رو وانيل كيتنگ آب و  كي

 .شد يعصبان

آن نشست و با گذشت  ينشستن وجود داشت ، بخش اعظم روز را رو يمحل برا كيبه غذا دست نزد و از آنجا كه فقط  او

 يم نيراباخود تمر ديفراست بگو يورممكن به ر تيموقع نيشدو مدام آنچه قصد داشت دراول يتر م يهر ساعت عصبان

 .نمود

 .دار منتقل شده بود هينبود ، بلكه به خانه سا راگويدر و گريو درآن موقع هم او د امدين شيتا اواخر عصر پ تيموقع نيا

كه  ديداً فهمبع يول. باشد دهيبه ساحل آفرقا رس دي، با توجه به قدرت باد ، فكر كرد كه با ديصدا افتادن لنگر را شن رويه يوقت

 .داده اند ريمس ييتغ يميوالي، به سمت ك درسيجنوب شده و بعد از خروج از د يرا ه گرانيگول زدن د يابتدا برا

 درقفل ديشدو كل كينزد نيبه كاب ييقدمها يافتادن لنگر ،صدا يبعد از صدا يكم

چون اين جمعه بود كه ازادش كرد،نه .اندندولي كلمات در زبانش ناگفته م.هيرو با مناعت و تكبر،تمام قد ايستاد.چرخيد

 .كاپيتان ويراگو

چنان لبخند خوشحالي بر لب داشت،گويي خبر خوشي برايش اورده بود ».خانوم ميرن به ساحل حاال«:به انگليسي گفت جمعه

 .و هيچ مسئله ي شريرانه اي در موقعيت كنوني وجود نداشته است

باغ خانه ي سايه دار،پر از نغمه ي .ده شده و اسمان به رنگ طال و گل رز بودبه افق رسيده بود و ابرها پراكن خورشيد

اما هيرو چشمي براي .پرندگان بود كه براي استراحت شبانه اماده مي شدند و عطر گلها هواي بعدازظهر را سنگين كرده بود

هيرو .فراست يا اقاي پاتر ديده نمي شدهيچ اثري از كاپيتان .و گلها نمي كرد نديدن زيبايي ها نداشت و توجهي به پرندگا

 .خبر نداشت كه به خاطر او،براي اولين بار در تمام سالهايي كه با هم بودند،اقاي پاتر با جديت با كاپيتانش دعوا كرده بود
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ت من تحمل نمي كنم،اگه مي خواي روز رو پيش چشماي اون تفاله ي هرزه ي عياش سياه كني،با رضا و رغب«:گفته بود باتي

كمكت مي كنم،ولي كاري كه اون كرده تقصير خانم هيرو نبوده و نمي گذارم تالفي كاري كه مردش كرده رو سر اون در 

 ».يه همچين حرومزاده ي پست بي شرفي هم نيستم وليمن يه قديس نيستم،خودت هم خوب مي دوني،...بياري

باتي كه اميد داشت او را .باال انداخته،او را ترك نموده بود براي مدت طوالني به او خيره شده بود و بعد شانه هايش را روزي

 .خشمگين كند،اكنون شكست خورده به تمام زبان نفرين مي فرستاد و خودش را با دعوا كردن با اشپز كشتي تسكين مي داد

د تا شايد ان نگاه با خود مي گفت كه اگر تنها مي شد احساساتش را با يك ضربه ي مشت خالي مي كرد يا مست مي نمو باتي

سخت و يخ را كه از لحظه ي شنيدن خبر مرگ زهره به خود گرفته است،از دست مي داد و تعادل خود را دوباره به دست مي 

كرده بود و گرچه طي هفته ي گذشته به طور مداوم و بي اعتدال نوشيده  اومتاما او در برابر هر تحريكي تاكنون مق.اورد

 .وانسته بود هيچ احساسي در او برانگيزد،جز اينكه خشم سردش را شديدتر نموده بودبود،ولي ظاهراً الكل نت

در عين حال،از گفتن كلمات بدتر اجتناب مي كرد كه مبادا هيرو »!كله گنده ي مغز خشك مزخرف«:زير لب مي غريد باتي

 .مان هيرو بيفتدبشنود و تمام مدت خود را زير عرشه و خارج از ديد مخفي كرد كه مبادا چشمش به چش

يك حياط بزرگ باز كه دور تا .داخل خانه سايه دار،مشابه خانه ي دولفينها يا خانه ي بزرگ ديگري در زنگبار بود تزيينات

در چهار طرف حياط،پلكان كنده كاري شده با نرده ي كوتاه اهني قرار داشت كه .دورش را ايوانهاي ستون دار فراگرفته بود

اتاقي كه هيرو را به درون ان راهنمايي كردند،از بسياري جهات شبيه اتاقي بود كه .دن بعدي وصل مي كرهر ايوان را به ايوا

در خانه ي دولفينها ديده بود،غير از اينكه درگاه اين اتاق توسط پرده پوشيده نمي شد،بلكه دري محكم و سنبر پشت سرش 

 .بسته و قفل مي شد

سه پنجره،رو .ده بود و مي دانست كه زنداني است،او بيشتر عصباني بود تا ترسيدهرغم اينكه صداي چرخش كليد را شني علي

ديواري از اتاق را اينه اي بزرگ با قاب طاليي پوشانده بود كه تصوير اسمان و نوك درختان و درياي پهناور .به دريا باز بودند

ا پشه بندي به دورش قرار داشت و همينطور در اتاق،تخت بزرگي ب.مي نمود دوبرابررا منعكس كرده و بزرگي اتاق را 

چندين ميز كوچك منبت كاري شده و دو صندلي از چوب صندل كنده كاري شده، به جاي قالي،زمين پوشيده از حصيري 

ديگري هم انطرف  دربود،در ديگري در انسوي اتاق قرار داشت كه به يك دستشويي سنگفرش شده باز مي شد و گرچه 
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 .،ولي قفل بوددستشويي وجود داشت

سمت پنجره ي وسط رفت و به باغ نگاهي انداخت و متوجه شد كه فرار از انجا كامالً بي فايده است،چون ديوار بقدري  هيروبه

صاف بود كه هيچ جاي پايي نداشت و با پريدن از لبه ي پنجره،به بالكن سنگي دور خانه مي رسيد كه سي پا از اتاقش فاصله 

با خود .تفكرانه به پشه بند و ملحفه هاي تخت نگاهي انداخت،متوجه شد كه پتويي وجود نداردهيرو برگشت و م.داشت

انديشيد كه پشه بند توانايي نگه داشتن وزنش را ندارد و ملحفه ها هم به اندازه ي كافي بلند نيستند،اما به كمك چاقو مي 

،وقتي جمعه با المپ و سيني غذا وارد شد،توانست كمي  امكانش وجود داشت پس با دلگرمي...تواند انها را نصف كند و بعد

غذا بخورد و با فكري ارام متقاعد شود كه غيبت كاپيتان فراست،حتماً مربوط به اين اصل است كه در زنگبار مانده تا براي 

 .فديه مذاكره نميايد

الخره كاپيتان فراست گرفتار شده و ازاد نات احتماالً چاره اي جز پرداخت ان ندارد،ولي هيرو به خود اميد داد كه با عمو

حتي در چنين بخش بي قانوني از دنيا هم،حتماً ادم ربايي .نخواهد ماند كه از بهره ي نامشروعش براي مدت زيادي لذت ببرد

 اند او را براي ساير جرايمش،به دليل كمبود مدرك،به دام بيندازند، توانستهجرم بزرگي مي باشد و اگر تا كنون ن

 

 كيداشته باشند كه حداقل مجازاتش  نانيتوانند اطم ينخواهند داشت ، عمو نات و سرهنگ ادواردز م يكمبود گريبار د نيا

 يكه امروز برا يري، درست مثل تحق ديسلول محدود و عذاب آور د كيخود را در  يلعدت خواهد بود و وقت ليزندان طو

فداكارانه  ي زهيانگ يكم كم داشت برا رويداد و ه يهمچنان عذابش م نيتوه نيا.فراهم كرده بود ، كامال حقش است رويه

قلب را  ستيبا ياو م خورديكرده بود افسوس م تيهدا نهايدولف يمالقات دختر كوچك بدبختش در خانه  ياش كه او را برا

 .ندخواهد دانست كه چه ك ندهينمود در آ يشد اجتناب م يكرد و از هر چه به او مربوط م يسخت تر م

 ي ههيش يلباس خواب به رختخواب برود كه صدا يبه جا رشيكرده و با لباس ز يخواست چراغش را خاموش يم رويه

بار  نيو ا ديدر اتاقش چرخ ديشد و كل دهيدر پلكان شن ييپا يصدا قهيبعد از چند دق.ديشن رونياز ب يگريد يو صدا ياسب

 رويه.شد رهيبه او خ يمدت طوالن يداد و در سكوت برا هيتك نبه آدر را پشت سرش بست و پشتش را .بود يخود رور نيا

 يباالخره رور يو وقت دينگفت چون ناگهان ترس چيه.نگفت ديرا كه حاضر كرده بود بگو يتند ياز آن حرفها كي چيهم ه
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 .مست است ؛ مست و خطناك يترس ناگهان متوجه شد كه رور كيبه سمت او حركت كرد ، با 

را هم به  شيصدا.حركت كند يطوفان ييايدر در يكشت يعرشه  كي يرو نكهيمثل ا كرديحركت م يثبات يبعمدا با  يرور

 .كلمه اش را هم باور نكرد كي يحت رويزد كه ه ييو حرفها ديكش يهمان اندازه عمدا م

نكرده  هيكرا يشهر اتاقالبته كه در !انهيجو نهيدروغ پست و ك كيدروغ بود ؛ !كرده باشد يكار نيچن ينداشت كه كل امكان

آرام كه پلكان  يدر بن بست يمنزل يطبقه  ني، باالتر گفتيفراست م تانيكاپ.دانستيعمو نات م. گفتياگر داشت به او م.بود

داد  يخود را انجام م يخصوص يو كارها كنديم ييراياز دوستان خاص منتخبش پذ كه ييجا.داشت  ابانيمجزا رو به خ يو در

 ...گريد يو زنها كرديرا در ان مالقات م سوتيكه ترز ن ي؛محل

منور  ي ندهيآنها را سفارش داده بود؟شوهر آ ياصال چه كس يكرد اليفروختم؟خ يآن تفنگها را به چه كس يكرد اليخ-

از ترس و خشم كبود  يبوده ا يتو را از آب گرفته و در كدام كشت يچه كس ديشن يحتما وقت.تو ، خود او كوكاريالفكر ن

مطالب را در مورد من  نيبندم بدتر يو شرط م نديايتشكر از من ب يرااش ب يناپدر ايخواست خود  ينبود كه نم خوديب.شد

 !يگفت كه تو هم تالش نكن

 .ييگو يدروغ م...ييگو يدروغ م-

 در مقابل آنچه خودش از فروش يداد ول يخوب يليخ متيبپرس چقدر رد آن معامله سود برد به من ق ؟ازشيراست-

آن  يبپرس كه چقدر برا يالتان تيدر ب تياز دوستان كوچولو.بود چيمجددشان به برغش و طرفدارانش به دست اورد ه

مورد استفاده قرار خواهند  يچه منظور يدانست برا يفت نميشر تونيبكن كه كل اليپول داده اند و خ دهيفا يب ياسلحه ها

 يگذار هيسرما يكار را برا نيا ست؟ترزيكه ترز به دنبال چ انستديم ياو مدتهاست كه معشوق ترز است و بخوب.گرفت

 ويما تونيلاما ك ميريرا در نظر بگ ونيونيدر بوربون و ر يروز افزون مزارع فرانسو يترق نكهي؛ بدون ا كرديشكر شوهرش م

 .يگريد زيچ چيپول كرد ، فقط پول و نه ه يكار را برا نيا

را  يگريدر مورد كس د يشده ا فيتحر ي عهيشا اي،  ييگويئن هستم كه دروغ ممطم گريحاال د« :نفس گفت  يب رويه

كند  ينم يكار نيدر خواب هم چن يحت يكل...  يبازار يقصه  كي...  يكشت كياز  يكس اي يياز تجار اروپا يكياس ؛  دهيشن

 »...او.ندارد ازياو به پول ن
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 يبار نياول ديآ يندارم اما مطمئنا از ان خوشش م يداشتنش خبر ازيمن در مورد ن«:كرد و گفت يكوتاه و زشت يخنده  يرور

تنفرش هم  ليدل.هم از آن به دست اورد يو منتقل كرده ام و پول خوب دهيبرده هم خر شيبرا.ميكردينبود كه با هم معامله م

 رشيدستگ يمطلب ديزند شادور و بر منزل شما پرسه ب ادياست كه اگر دان ز نيخواهرش تنها ترس از ا رياز عاشق برده گ

 ».شود

 يدانيچون م...و از همه برده دارها...!و متنفر است ديآ يكه از تو بدش م يمطلع هست ؟چونيزنيحرفها را م نيچرا ا يدانيم-

 !كنند رونيب رهيكه دوست دارد تو را از جز

كه  ندازديراه ب يبزرگ يو نما ديايمن بدش ب قرار بود رسماً از.جزو قرار داد ما بود يزمان نيكه از من متنفر است ا دانميم-

 كرديشك م ياش لحظه ا يكند ، چون اگر ناپدر تيشد كه احساس امن يباعث م.است رهيانداختن من از جز رونيخواهان ب

 قتياش به حق ياما تنفر ظاهر كرديهرگز با او صحبت نم گريو د گردانديبرم كايمراست فورا او را به ا يكه مشغول چه كار

مطمئن نبود  چوقتيشناسمش و ه يم يكه من به خوب دانستي؛ چون م ديكشيخجالت م كرديكه م ييشد چون از كارها ليتبد

 يبه آنچه م ديچرا با دانميهستم كه م يمن كس.است يعي، كامال طب ديآ يبدش م يلياوه ، از من خ.نخواهم زد يكه من حرف

فكر كرد كه چون  كنديبار فرق م نيا يول!پرداخت يپردازد و او م يش را مكه پول يدهم تا زمان تياهم كنديفكر م اي ديگو

لذت كثافت  يبرا يبدزدد و از او چند روز ابانيتواند زهره را در خ يپس م زيكن كيعرب است و  يدختر برده  كياو 

همسر  يد كه وقتفهم يخب حاال م.ندازدشيب رونيسكوتش به ب ديخر يمشت پول برا كيكند و بعد با  هخودش استفاد

 يبرا يپر از پول به عنوان غرامت يفيو با ك رديمورد رفتار قرار بگ متيق يزن ب كيشده و مثل  دهيدزد ابانيخودش از خ

اما .تو يمنصفانه برا ريمنصفانه است ، مگرنه؟غ ريغ.به او دست خواهد داد يبرگردانده شود چه احساس شيتجربه اش برا

 با مادر عامره منصف بود؟... باشم ؛ مگر آن عاشق محترمت با ندارد كه با تو منصف يليدل

 يم غيج ديبا»...ييگويدروغ م!يتو مست...  كندينم يكار نيچن يكل...  يكنياشتباه م يدار« :، نفس نفس زنان زمزمه كرد  رويه

به آن  يگريد يرهاكا يكه برا يبه كمكش نخواهد آمد و اتالف وقت است و اتالف نفس چكسيكه ه دانستيم يول ديكش

 ...بود دهيفا يبجنگد ؛ كه به همان اندازه ب تيو در نها اورديب ليدل شيبرا نكهيا يداشت ، برا ازين
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 و نهم ستيب فصل

 

و در  بود»وانگلندين« يتابستانها ياسمان اب يو ارامش و صفا يو روشن يبه صاف يپنجره ، آفتاب صبحگاه يآنسو در

 .آراست يم دينور خورش ريرا در ز شيو بالها ديخرام يبغبغو كرده و م يبه ارام ياووسدم ط يچهارچوب پنجره كبوتر

 يم يميداشتند ، هجده عدد چقدر به نظر قد يكبوتران دم طاووس نيهم از ا ليه سيفكر كرد كه در هول يبا آشفتگ رويه

قابل گذر مسدود شده بود ؛  ريغ يجيلبا خ ييكه ناگهان گو روزيد يدرست به دور!  يقابل تحمل ريچه مدت زمان غ.آمد

دور  دياش و آن كبوتران سف يدوران كودك يتابستان يرا از صبحها وهمان فاصله بود كه ا يكه به عمق و پهناور يجيخل

 .نموده بود

 كرديم نگاه يبه اسمان اب.داديكبوتر گوش م يبود و به صدا دهيارام دراز كش.كردينم هينكرده بود و االن هم گر هيگر شبيد

از  گريكه د يتينمود ؛ صلح و آرامش و امن يكه در پشت سر گذاشته بود فكر م يتيو به منزل پدرش و صلح و آرامش و امن

 .دست داده بود

جا در پشت خانه  ني، هم يبرو قيبه افر سيالزم ن يمردم انجام ده يبرا يكار يخواهيگفته بود كه اگر م ايجوش ييدا پسر

به آنچه در مقابل چشمان  گانشانيدادن احوال همسا ريياصالح وجود دارد و اگر مردم قبل از تغ يبرا ياديز ليخودت مسا ي

اصالح كردن در كشور خودت  يبرا يمشكل گريد يوقت.خواهد شد نياز ا بهتروضع همه .كنند يدگيخودشان قرار دارد رس

دخالت وجود دارد هر  شهيهم ايدر دن.بكنند ديكه چه با ييو به آنها بگو يشروع كن گرانيد ياصالحات را برا دينبود آنگاه با

 مطمئن است كه خودش از يملت

 .كنند ديخود را ترك كرده و از آنها تقل يملل الگوها ريبهتر است و بشدت عالقمند است سا گرانيد

 يبهبود دادن وضع پشت خانه  تنها.نديكمك نما گانتانيتالش كنند كه به همسا دياما مطمئناً همه با« بحت كرده بود كه  رويه

 ».محض است يخود آدم ، خودخواه

 .عاقالنه است ي، ول ديشا-

 تينداشتن ن لينه به دل.هم رسانده بود اريضرر س چيدر زنگبار انجام نداده بود كه ه يديهم بود چون مطمئناً كار مف ديشا
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توانست  يپس نم ديفهم يالل و احساساتشان را نممردم خودش نبودند و طرز فكر و روش استد نجاي، بلكه چون مردم ا ريخ

به .. ها به  راههيو ب ميمستق ريغ يو از راهها دياصرار ورز نجايبه آمدن به ا ناناو همچ يعكل العمل آنها را حدس بزند ول

 !ديرس نجايا

 يبرا.فتدياتفاق ب گرانيد يبرا ديشا ليقب نياز ا يلياو مسا يو آن هم برا... كه اتفاق افتاده كردياكنون هم كامالً باور نم يحت

او و آن هم در قرن  يزنان حرم ، اما نه برا ايكه شرح حالشان را در كتابها خوانده بود و  يكسان يها ، برا غهيبرده ها و ص

 يزنان حرم دلسوز يبرا شيپ يكه تنها چند نيهول رويه يبرا.و آزاد از بند خرافات بود شرفتيدر حال پ ينوزدهم كه قرن

خب ، اكنون .كنديجز ترس و تنفر را القا نم ياحساس چيشوند كه ه يم ميتسل يو نگران بود كه چگونه به آغوش مرد كرديم

با علم به  يرمق بود كه حت يچنان از شوك آن ب وو درد به همراه داشت  يكوفتگ شيدانش برا نيدانست و ا يم يبه خوب

دوباره با آن روبرو شود را  ديكه شا يترسناك ياز تنگنا يريجلوگ يبرا يو راه دهد يباز به او امكان فرار م يپنجره  نكهيا

و فكر  كشدآرام دراز ب نكهيانجام دهد جز ا يكار چيه خواستيتوانست از آن استفاده كند ، دلش نم ينم.دارد شيرو شيپ

 ...نكند

 يو شكوفه  خكيه درون آمد و با خود عطر مپرده ب يب يگرم از پنجره ها يميو نس ديكنار پنجره بال گشود و پر يكبوتر

آشنا نداشت بلكه نشان  يزهايچ اياز خانه  ياثر چيه گريصبح درخشان د نيناگهان ا.امواج را به ارمغان اورد يپرتقال و صدا

تند و داش يخواستند بر م يقانون بودند ، هر چه م يكه مردان در آن خشن و ب يرجو خا يو و حش هيمحل غرب.از استوا داشت

 .دانستند يم متيق يو شرف و آبرو را ب يدادند و زندگ يكردند انجام م يهر چه اراده م

 يتوانست برا يشد چون نم يانجام م ديبود كه با يبلكه تالش افتيحركت  يبرا ينشست و آن را نه تنها تالش يبه آرام رويه

به او اجازه  گريالبد اكنون د.ديبنما يا هودهيشده و افكار ب رهيپنجره خ يپشه بند به آسمان آنسو يآنجا بماند و از ال شهيهم

فراست مسبب آن بود ، انتقام گرفته شده  يرور ينبوده ، بلكه انتقام شخص هيفد يبرا رفتشرفتن خواهد داد ، چون اگر گ ي

 .نگاه داشتن او وجود نداشت يبرا يليدل گريخورد ، پس د يبه درد نم گريد رويو ه

را  يوحشتناك است كه كس.زده يعمل نيداشته است كه دست به چن يدوست م اريزهره را بس يكه حتماً رورفكر كرد  رويه

داشت و از دستش  يدوست م اريخودش هم پدرش را بس.ياز دستش بده زيغم انگ نيو چن يدوست داشته باش نيچن نيا
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 ييرا به دروغگو يرور شبيد.از ، از دست دادن يگريو نوع د داز عشق بو يگريآن نوع د يكرد ، ول يعزادار شيداد و برا

در مورد مرگ زهره راست گفته  ديدانست كه حداقل با يروز با فكر به گذشته م يياكنون در روشنا يمتهم كرده بود ول

دگرگون شده و  يرور يعشقش به او كه مادر فرزندش هم بوده است و مرگش و نوع مرگش تعادل روان ليپس به دل.باشد

 يكل. كردياشتباه م يدر مورد كل يكرده است ول يمعن يو ب انهيانتقام وحش نيا يبرا يزيه مشروب خوردن و توطئه رشروع ب

 .مسئول آن بوده است يگريو سملماً كس د كردينم ييكارها نيهرگز چن

نه خودش و نه .ه بودساد ارياشتباه بس نيا يفهم چگونگ.اما گوش نكرده بود ديرا به او بگو نينموده بود كه ا يسع شبيد

پوست  ديسف كيشده در مورد نقش  فيتحر يقصه  كيبازگشته ،  ياش هنگام وقوع حادثه در زنگبار بودند و وقت يكشت

 يمحل يفروشنده  كياحتماالً .شده است يياز دوستان فاسدش بازگو يكياست و بعد قصه توسط  دهيناشناس در واقعه را شن

قرار است همسر  نكهياست و ا يدانسته او مخالف سرسخت و فعال برده دار يشته ، چون مدا رويه هيعل يا نهيبرده كه ك

نموده  يمعرف اجعهف نيشاخ و برگ داده و نامزدش را مسئول ا يآزاردهنده ا فاتيشود ، عمداً به داستان با توص يكل

 يباشد دروغ م انيه نفع خودشان در مك يوجدان چگونه زمان يداده بود كه مردم ب ادي روينامطبوع ، به ه اتيتجرب.است

محق نشان دهد و  شتريرا ب شتنيخودش آنها را ساخته كه خو ايفراست  يامور ي انهياتهامات وحش رياما در مورد سا.نديگو

به ترز اعتماد  چگاهيه يكل!سوتياحتماالً مادام ت - سوء استفاده نموده است  ياز نام كل يكس - ودب شتريكه احتمالش ب -  اي

كامالً مطمئن بود كه  رويه.بود يعال يپوشش شيشده بود؟برا يهم با لورام كه اسلحه در انبارش مخف ديشا ايو  - نداشت 

 .است دهصحبت نكر راگويو تانيكلمه هم با كاپ كي يخودش هرگز حت تونيكا

تخت را برداشت و به  يملحفه  ، پس ديند شياز لباسها يانداخت اما اثر ياز پشه بند در آمد و به اطراف اتاق نگاه رويه

ها هم او را  وهيم يحت يبود ول زيم يرو شبيد يغذا ي ماندهيهنوز باق.كنار پنجره رفت زيو به سمت م ديچيدور خود پ

آب  نكهيو مثل ا ختياز شراب قرمز تند ر السيگ كيخودش  يبرا.تنها تشنه اش بود.وسوسه نكردند چون گرسنه اش نبود

 .افتي تريسرش را سبك كرد و خودش را قو يكم گريد يكيبعد  و ديباشد آن را نوش

توقف كرد و به خودش درست  نهيدر مقابل آ.زنگدار بزرگ افتاد ي نهيخود در آ ريكه برگشت چشمش به تصو زيكنار م از

 .شد رهينگاه كند خ يا بهيبه غر نكهيمثل ا
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كه اكنون در مقابلش بود  ينگاه كرده بود اما زن راگويو يكشت نيكاب نهيدر آ يتناسب يب ي بهي، به غر شيبار ، هفته ها پ كي

اتاق  نهياش را در مقابل آ يرا شانه زده بود و مطابق عادت كاله سوار شيموها يكه صبح روز قبل حلقه ها ياصالً با دختر

 .نداشت يبود تفاوت دهبر سر نها كايآمر يخواب كنسولگر

 ديبا.نگذاشته بود يبر صورتش باق يدر ظاهرش نداده بود و اثر يرييتغ چيبل هفوق العاده بود كه شب ق رويينظر ه به

 كيخودش  نيا.ديرس يمسن تر و لكه دار و زشت به نظر م ديتلخ با يتجربه  نياز ا يريبا بهره گ.شديشكلش عوض م

دختر .نمود ياش بدن خود را بررس يبار در زندگ نياول يرها كرد و برا راملحفه .مانده بود كه بود يهمان قاًيبود كه دق نيتوه

 ريو غ بيغر يلكه دار به او حالت ي نهيآ.بود يجليبوت يصدف ، در نقاش يرو ستادهيا» ونوس«  يكيو بار يبه بلند نهيدرون آ

 .ايرو كيباشد  ريتصو كيواقعاً  نكهيداده بود ، مثل ا يواقع

حركت بود ، نه صدا ، كه توجهش را  كي نيو ا دير قفل نشنرا د ديچرخش كل يصدا نهيخود در آ ريتوجهش به تصو ليدل به

 .و محكم نگه داشت ديفوراً ملحفه را به دور خود كش.بود نهيهم در ا يگريجلب كرد ، چون ناگهان كس د

 ».است يضرور ريكامالً غ طيشرا نيدر ا يبود ول يجذاب و باكره گونه ا اريژست بس«:گفت يرور

كه انتظار داشته در دوباره  ياز احساسات كي چيكه ه ديشد و فهم رهيتمام به او خ قهيدق كي يابه سمت او برگشت و بر رويه

 اديگرفته بود ،  انياحساساتش پا شيگنجا ديشا.كند يروز بروز دهد را در خود حس نم ييدر روشنا يروبرو شدن با رور

داده و  يآنچه رو يخشم برا ايچون خجالت  يا دهيفا يبرابر احساسات ب رد يموقت يبود زره دهيكه نوش يمشروب ديشا

 ».يكش يچون از خودت خجالت م يزنيحرف را م نيفقط ا« :گفت يبه آرام.توان آن را پس گرفت شده بود ياكنون نم

اما .داد تلف كنم رشييتوان تغ يكه كرده ام و نم يكار يافسوس خوردن برا يوقتم را برا كردميوقت فكر نم چيه ديشا«

 واريتخت نشست و سرش را به د يزد و رو يپشه بند را كنار»...ندارد تيالبته كامالً هم واقع يول... و  كردميتباه مظاهراً اش

خشم به همان .فشرده و محكم نبود گريبود و صورتش د بشيدر ج شيدستها.نگاه كرد يخاص يرا با عالقه  رويداد و ه هيتك

بار خرد كننده  ريباالخره خود را از ز ايو  افتهياز تب بهبود  ييكه گو دكريكه آمده بود تركش نموده بود و حس م يسرعت

 خورمي، افسوس م يدر تئور«:گفت انهمتفكر.اورد خالص كرده است يفشار م شيشانه ها يرو يريكه به طور تحمل ناپذ يا

توانم  يبود اما با صداقت نم يششقابل بخ ريو غ فيحق داشت و كار كث يكردم ، چون بات ويما تونيكه چرا تو را شالق خور كل
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تو را  كنميفكر م.باشد يتواند موضوع قابل افسوس يلذت بخش شود نم يمتأسفم ، چون انچه كه به طور تعجب اور ميبگو

با او  يخواه يهنوز هم م.ماند يآب در شوره زار م ختنيدرست مثل ر.است فيح ميبگو ديس بفرستم ، گرچه با شيبرا ديبا

 ؟يازدواج كن

 توانم؟ يچطور م...االن؟-

 .يمزور را دار يدو رو ياز آن هرزه  يآدم بهتر يستگيتو شا.كار به بار آمد نيخوب از ا ي جهينت كيپس باالخره -

تواند نظر مرا  ي، نم يبزن يبتوان اي،  يكه زد يياز حرفها كي چيه.يكنيدرك نم«:و بدون خشم گفت كنواختي ييبا صدا رويه

و او را  ستيبه ازدواج با من ن ليما گرياما او د.ازدواج با او را نكنم يكند كه آرزو يكار ايدهد ،  رييتغ ويما ينسبت به آقا

 ».االن...بود نخواهد ليما چكسيكنم ، ه يسرزنش نم

،  ينگران باش ستين ؟الزميسقوط كرده هست ياست كه اكنون زن نيمنظورت ا«:گفت.كرديم حيتفر يكمرنگ رور چشمان

اگر نه هنوز دست .ثروتت يسرزنش كند و از طرف يمانع شو يتوانست يآنچه نم ليتواند تو را به دل يبا عقل او نم يچون آدم

ناراحت كننده  يواقعه  نيكه چشمش را برا كنديبود و موافقت م خواهدمانده است ، پس احتماالً بلند نظر  ينخورده باق

 ».ببندد

توانم اجازه دهم  يخواهد داشت؟نم اديان را به  شهياو هم نكهيازه دهم؟با علم اتاتم اج ياگر او بخواهد من چگونه م يحت-

 .بكند ياز خودگذشتگ نيچن

شود  ي، م ستين ياگر سوال چندان خصوص.دهد رييتغ شيتو را با حرفها مياجازه نده كه تصم.شنوم يرا م نيخوشحالم كه ا-

 ؟يعتقاد داررغم تمام مدارك ، هنوز به او ا يبپرسم چه دارد كه عل

سگ  كي ي، من حت ينشان نداده ا يمدرك چيبه من ه ؟تويچه مدرك«:احساس گفت يكنترل شده و ب ي، با همان صدا رويه

شناسم و  يشناسم تو را هم م يرا م ويما يمن آقا.كنم يمثل تو محكوم نم يآن هم از طرف آدم يرا به صرف اتهامات شفاه

 ».را قبول كنم كدام دانميم رديگحرف تو در مقابل حرف او قرار  يوقت

 ...كه مياگر به تو بگو ينه ، حت-

 اليخ دانميچون م كنميبا تو بحث نم.و موجب شود كه در مورد او بد فكر كنم ييبه من بگو يكه بتوان ستين يحرف چيه-
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 .شناسم يو من م يشناس يتو او را نم يول يرا به من گفته ا قتيحق يكنيم

 »؟يواقعاً عاشقش هست«:ديباشد پرس شياز تمسخر در صدا يبدون آنكه لحن يرور

 ».بله«:محكم گفت يمحسوس درنگ كرد و بعد ارام ول يلحظه ا يبرا رويه

كه  نميبيم شهيدرست مثل هم.سيخانم هول يدهيم بيخودت را فر«:به خود داد و گفت يكش و قوس.و بلند شد ديخند يرور

بازگشتت را  بيترت توانميم يك دانمينم.يخود را در منزل خودت فرض كن دوارميامفعالً .مورد انجام دهم نيدر ا يكار ديبا

 انيطعمه را م يوقت.قانون شكن من چقدر در شهر غوغا بپا كنند همراهاندارد كه  يجوان بدهم چون بستگ يويبه نزد ما

 ني، اما ا يبگذران نجايهم در ا را گريشب د كي يناچار شو ديشا.مشكل است كه متوقفشان كرد گريد رنديبگ شانيدندانها

 ».گذارم يم تيرا برا ديرفتار خواهم كرد و كل يواقع يآقا كيبار مثل 

 .دياو را تا اواخر عصر ند گريد رويرا كه شب قبل آورده بود برداشت و از اتاق خارج شد و ه يخم شد و المپ او

از  ياثر.گذاشته شده بود شيبرا دنيپوش يود كه براب يآن ، لباس بيغر ينكته  نيبود و كمتر ييايو رو بيروز عج كي

 يو چون نم ديد وانيد يزن عرب را رو كي وريآن لباس پر ز يرفت بجا ييبه دستشو يخودش نبود و وقت يلباس سوار

آن  بود افتاد ، دهيپوش يكه لباس عرب يموارد ريسا اديبه .نمود تنتوانست تمام روز خودش را با ملحفه بپوشاند آن را به 

از  عهديول يتا به خارج كردن قاچاقچ ديدو يم ابانهايكه در خ يو شب وحشتناك نهاينشده به خانه دولف هيتوص يمالقاتها

 .كه شورش كوتاهش داشت يتلخ انيكمك كند و پا يمنزلش به مارس

است چون در ان  و خسته و سر خورده شده ريحس كرد پ.دور بود ليه سيهول يروزها يشب وحشتناك هم به اندازه  آن

 تياهم يو ب زيناچ يتنها مهره ا النهيرذ يكه در آن باز ديفهم ريد يليو خ كنديم فايا ينقش قهرمانانه ا كرديم اليزمان خ

 .يپست تر اريبس يمورد استفاده قرار گرفته بود ، آن هم در باز همهر كيبه عنوان  گريبار د كياكنون .بوده است

بنددار و دكمه دار خودش  ياز لباسها اريخنك بودند و بس يتنگ ، حداقل به نحو دلچسب يرهاآزاد و شلوا يشميابر كيتون

آالت كنار  وريبه ز ينگاه.داد يم حيخودش را ترج يدر آن لحظه او لباسها ي، راحت تر بودند ول رشيبا اضافه شدن لباس ز

متعلق به او  يزمان نهايتمام ا ديشا نكهياورد و ا اديه را به انداخت ، چون زهر يكنار بهلرزان آنها را  يلباسها انداخت و با دست

بود شعله  دهيد يهم آنجا قرار داشت كه گاه بينقاب عج مهين كياما .بوده است دهيخانه پوش نيبوده اند و انها را در هم
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 يزردوز شيه استادانه رواز نقره و محكم ك يزي، چ زديبه چهره م يالتان نيشان از ب يصبحگاه يمالقاتها يمشابه آن را ط

 كي.امتحان كرد نهيآن را برداشت و در مقابل آ رويه.شده بود نييتز گريكوچك د ياش با پولك و مهره ها هيشده و حاش

 يم دهيكه از روزنه د يچشمان.خودش نبود گريقرار داشت د نهيكه در آ يبه او دست داد چون زن يناشناس ياحساس راحت

شجاعت  رياو از آن تصو.كردينم انيرا ب ينكته ا چينداشت و ه ينقاب هم حالت زدارياو ي هيحاش ريزشد ناخوانا بود و دهان 

؛ آن  افتيقفل  يرا رو ديآن را باز كرد و كل اطيبا احت.ستيقفل ن گريكه د ديدور شد و به سمت در رفت و د نهيگرفت و از آ

در  اهچاليس كيدر  يبرا ديو ناهنجار بود كه شا يآهن يمجس.اش آمد يشانيبه پ يرا برداشت و به آن نگاه كرد ، اخم

 ايكه عمو نات  يخود قفل كرده و تا زمان يفكر كرد كه در را رو يلحظه ا يبرا.ساخته شده بود يانگلستان قرون وسط

احاطه  اطيح واريكه دور ال دورش را د يستون دار يخال وانياما سكوت خانه و ا.نرود رونياند ب امدهيبه دنبالش ن تونيكل

را به آن انداخت  ديو كل ديكه به شلوارش بسته شده بود را كش يشميابر طانياز ق يرشته ا.داد رييرا تغ مشيتصم.كرده بود

شده  يرفت و بعد از پلكان كنده كار وانينمود و جسورانه به ا يگشادش مخف كيتون ريو ز ختيو رشته را دور گردشن او

 .و باغ شد اطيح ردوا

خواب آلود نشسته بود برخاست و موقرانه به  يستون ي هيسا ريز يكه در گوشه ا ديسف شير يگذشت نگهبان يم كهيحال در

كه احتماال باغبان بود و داشت  ياهيو سر س ديرسيكه از پشت خانه به گوش م ييهايصدا ياز زمزمه  ريغ.نمود مياو تعظ

با .متوقف كردن او ننمود يبرا يتالش چكسيو ه شدينم دهيد يگريد تي، فعال كرديصاف م يباغ را با شن كش يابانهايخ

و  ي، هر گونه فكر فرار را كنار گذاشت ، چون گرچه لباس با شكوه عرب لوفريخود در آب آرام استخر پر از ن ريتصو دنيد

ساحل باز ، در حال  در اي هاما اگر صاحبش در روز روشن تنها در جاد كرديم يرا مخف سيهول رويه تينقاب براقش كامالً هو

 تانيصبر كند كاپ نكهينداشت جز ا يآشكارا چاره ا... نمود يتوجه همه را جلب م يبه طور قابل مالحظه ا شديم دهيد يولگرد

لباس نامناسب چندان دور شود و  نيبا ا ادهيتوانست پ يبدهد بخصوص كه نم يبازگشتش را به كنسولگر بيفراست ترت

اش  يكنون تيبدتر از موقع اريبس يتيافتاده و در موقع يعرب يها يبه دست كشت ديهم برود شاخودش  دبعالوه اگر بخواه

 نجايدر ا گريشب د كيگذراندن  ياگر به معن يحت.كرديصبر م ديامكان داشت او با يزيچ نياگر البته اصال چن.كند ريگ

 يشتريب نانينرمش احساس اطم يشميابر كينتو ريز نيگرم و سنگ ديبا لمس كل.اتاقش را داشت ديحداقل اكنون كل.باشد
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 .كرديم

سوسن و آب آرام  يبرگها يروشن درختان ، رو ي، شكوفه ها ميبا وزش نس.ناآشنا بود يپر از پروانه و عطر گلها باغ

واب شمار ، اواز خ يب يوزوز زنبورها.نمناك بود نيباران سنگ نيهنوز از اخر نيدرختان پرتقال ، زم ريز.شدند يپراكنده م

به ساحل پشت  يو موج به آهستگ داديسرش را حركت م يباال ي، برگها گرمباد .كرده بود جاديرا ا يدهنده ا نيآور تسك

كه موجب نعجبش شد با توجه به سرگذشتش و معاشران  يفكر.است يفكر كرد كه محل آرامش بخش رويه.خورد يم واريد

 .بود يم نيچن ديقانونش نبا يو ب يفعل

كه از در وارد باغ شد و به سمت  ديرا د يگريد اهيس رمرديبرگشت و پ.در ، سكوت صبح را برهم زد يلوال ينناگها يصدا

و  دياو را ند رمديپ.بودند دهيرا پوشان شياتاق نگهبانان و انبار غله بود و اكنون خزه ها رو يكه زمان يباغ به طرف محل نييپا

دو  يكي.شدند يم دهيدرختان انبوه د ي هيپشت سنگها و سا يو آب آب ديدر نور خورش ياز ال.در را هم پشت سرش نبست

 يبعد خود را رو يو چون بازنگشت با عجله به سمت در رفت و لحظه ا ريخ اي گردديبرم رمرديپ ايآ نديصبر كرد كه بب قهيدق

 يشن نيپوشانده بودند سطح زمساحل را  ي هيكه حاش يينخلها يها هيو سا خورديموج به ساحل م... ديد جيخل يباال يسنگها

 يم ييو كوشش حفره ها يخرچنگها ، با سع.كرده بود رهيشد ت يم دهيد شيرا كه اثر حركت خرچنگها رو بداريمرطوب و ش

مثل  ايخوردند و در يشده م يبه ساحل كنده كار ديامواج سف.برد يم نيدو ساعت آنها را از ب اي كي يط يكندند كه موج

 جيخل.شد ينم دهيد يكشت چيه ايابر  چيه ي هيامروز سا يول.سبز بود شميكبود و بمزد و  اقتويو  زهرويرنگ ف هب شهيهم

 .رفته بود راگويبود و و يخال

 شيفرسا يكه مرجانها يبلد ينخلها به رگه ها ي هيسا ريرفت و در ز نييپا جيبه سمت خل بداريش ياز جاده  يبه نرم رويه

 يآن را دور زد و چشمش به امتداد بلند ساحل.ديكرده بودند رس جاديكوچك ا جيطرف خلدر دو  يعيموج شك طب كي افتهي

درخت  يسر سبز و باتالقها ينهايدر امتداد آن محل پشت زم ييجا.افتادبود  دهيد شيزن عمو كين كيبار در پ نيكه آخر

 .شد ينم دهيد اير درد يريگيزورق ماه يحت اي يكشت چياز ه يكرتا ، شهر زنگبار قرار داشت ؛ اما اثر

 يقيبه لنگرگاه برگشته بود؟اگر برگشته بود چرا او را با خود نبرده بود؟مسلماً راحت تر بود كه او را به همان طر راگويو ايآ

او  نكهي، در عوض ا ابديرا ب شيكنند تا خودش راه بازگشت به منزل عمو شيكه اورده بودند ببرند و كنار پلكان لنگرگاه رها
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و اگر به  ديآ يبرم يهر كار فراستياز رور.دروغ گفته باشند كه او را ساكت نگاه دارند نكهيا رمگ.جاده بفرستند قيطررا از 

فاصله داشته  لياز ده ما شتريتوانست ب يرساند نم يخود را به خانه م ادهيو پ گرفتينبود ساحل را م ينكبت يلباسها نيا ليدل

 ...امكان نداشت! جيولگرد خل عرابسر راه بود و ا ياديز ياما روستاها.هم كمتر ديباشد ؛ شا

حتماً خوابش برده بود .شد و به خرچنگها نگاه كرد رهيخ اينشست و به در يمرجان يصخره ها ي هيدر سا يبا خستگ رويه

شده بود و  ها كوتاهتر هيبود وادارش كرد به اطرافش نگاه كند ، سا مينس يامواج و نه صدا يكه نه صدا ييصدا يچون وقت

 .ظهر آماده شده است يو اطالع داد كه غذا كرديبود مه ودبانه سالم م هجمع يصدا.افتاده بود شيپاها يگرم رو ديخورش

نخورد و بعد به اتاقش  ادياو ز ي، سرو شد ول يرانيا ياز فرشها دهيستون دار و پوش يدر آپارتمان يمغرب ينيدر ظروف چ غذا

 يامواج و باد گرم و بغبغو يبه صدا.را در ان گذراند يل كرد و تمام بعد از ظهر داغ و طوالنخود قف يرفت و در را بر رو

ربط و  يتواند چون مغزش مملو از افكار ب يمتوجه شد كه نم يول شدينديبوضوح ب كرد يخواب آورا كبوتران گوش داد و سع

 ...شده بود يتياهم يكامالً ب اتيجزئ

استراحت  يكه برا يپرندگان يپنجره دوباره پر از تغمه  يدار در انسو هيسا يرام ، خانه ها باغ آ هيبلندتر شدن سا با

در  زيواضح و نوك ت نديرا بب قايرنگ آفر ياسي يتوانست تپه ها يم رويگتشند شد و در افق دور ه يبرم انهيبه آش يشبانگاه

در شت انها فرو  ديخورش.ديشد به آن رس يساعت م كيظرف  ييكه گو كينزد ي، بقدر شهياز هم كترينور عصر و نزد

 .ستاره آسمان را پر كردند ونهايليناگهان شب شد ، م... را دربرگرفت و رهيسبز رنگ جز يباشكوه و تابش يرفت و شعله ا

قورباغه ها .پرندگان خاموش شده بودند هنوز شب پر از غوغا بود گريگرچه د.گرفتن روز باد هم متوقف شده بود انيپا با

 تميكه با ر ديرس ياز دور دستها به گوش م يطبل يصدا.خواندند يبرها اواز م انيدر م ركهايرجيو ج لوفرياز استخر ن كصداي

و در باغ  ديرس يرنگ همچنان از ساحل به گوش م يموج فسفر يزمزمه  ،تپش قلب زنگبار بود  يصاف خود چون صدا

به كنار .شد ييقدمها و صحبتها يمتوجه صدا رويه.ديتاب يلوع كرده و ماطراف درختان ، شب پره ها در حركت بودند و ماه ط

كه ارباب بازگشته و از او  كردبعد جمعه بعد در زد و اعالم  قهيچند دق.اورد وانيبه ا يفانوس يكس ديداد و د هيپنجره تك

 .ديايب نييخواسته افتخار دهد و پا

اما با فكر مجدد  ديتواند باال امده از پشت در بگو ين دارد خودش مگفت يبرا يخواست جواب بدهد كه اگر ارباب حرف رويه
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ترك  يبازگشتش را به شهر داده باشد بهتر است در را برا باتيندارد و اگر ترت يكه مهالفت با او سود ديرس جهينت نيبه ا

جز باز  يكار.را داده و رفته اس مايبلكه پ.و متوجه شد كه جمعه منتظر نمانده ديخودش پرس يدر مورد لباسها.ديانجا باز نما

 يكه صوراش را م ياش و نقاب پولكدار يكار را هم انجام داد و با لباس عرب نيرفتن نمانده بود و هم نييكردن قفل در و پا

 .رفت وانيبه ا كرديپوشاند و حالت چهره اش را ناخوانا م

با .سنگ نقره دام افتاده بود يرو اهشيبلند و س ي هيسا.بود ستادهيدر تراس ا يبود و رور دهيبه نوك درختان محل رس ماه

شده بود و  دهيچ وانيا يرو يزيم.نكرد ينقاب لبخند زد اظهار نظر دنيبرگشت و گرچه از د رويه يقدمها يصدا دنيشن

 .ديتاب يبود م ستادهيا زيكه كنار م جمعه ديو ظروف نقره و لباس سف وانهايل يرو يچراغ

 يكار يرا برا راگوي، چون الزم شد و ميفعالً خدمه كم دار.يبه غذا خوردن با من نداشته باش يعتراضا دوارميام«:گفت يرور

 يمرا پس م يك«:نكرد و در عوض گفت يحركت روياما ه ديكش رويه يبرا يا يرفت و صندل زيبه سمت م».ميبه ساحل بفرست

 »؟يفرست

در راه بازگشت  لياطالع حاصل كردم كه دافود يا از منبع موثقام!است ختهيشهر هنوز بر هم ر تيموقع.دوارميفردا ، ام-

داغ خواهد كرد و  يليها خ يدوستانمان در كشت ياگر دان را درست بشناسم شهر را برا.رسد ياست و سحرگاه به لنگرگاه م

كه پس از غروب به  شوديبعد از ظهر حكمفرما خواهد شد و انقدر امن م ليواحداقل ا ايآرامش در اواسط صبح  كنميم اليخ

 .يشهر برو

 ؟ينفرستاد راگويچرا مرا با و-

 ايام تكه تكه  يعالقه ندارم كشت چيو چون ه ديتو را خواهد شن زيتمام داستان غم انگ ندازديدان لنگر ب نكهيبمحض ا رايز-

دور كنم تا آبها از  از منطقه يمدت يحبس گردند فكر كردم بهتر است انها را برا يآهن يغرق شود و خدمه ام پشت درها

 .فتديب ابيآس

 ؟يينجايهنوز ا ؟چرايچرا تو با آنها نرفت-

 .كم است رنديمرا بگ تيعمو ايدان  نكهيو احتمال ا يبه منزل برس تيكه با امن كرديمراقبت م دينفر با كي-

 .كنند يم رتيروز دستگ كيباالخره -
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 باًيچون جمعه گفت تقر يگرسنه باش ديبا.بخور يزيو چ نيهست آرزو هم هست بنش تيكه ح يتا زمان يشك دارم ، ول-

 .يخورده باش ياديز زيهم چ روزيكه د ديآ يو به نظر نم ينخورده ا زيچ چيامروز ه

دهم به اتاقم  يم حيتمام شده است ترج ييبگو يخواست يو اگر آنچه م ستميگرسنه ن يمتشكرم ، ول«:گفت يبا سرد رويه

 ».بازگردم

 كه اينجا بماني، پس مسئله حل ميشود، مگر نه؟ترجيح ميدهم  ومن

مي دانست اگر براي . چشمانش همچنان در شكاف نمايش ثابت بود. براي مدت قابل مالحظه اي به او نگاه گرد هيرو

 "قادر است او را برگرداند، حتي اگر بدود هم براحتي اورا ميگرد كه وظعيتي كامال "برگستن پشتش را بكند، روري كامال

اما كاري بود كه انجام شده بود ، پس بهتر بود خلق خوشي از . بود شتباهترك اتاقش ا. ير كننده و خجالت آور خواهد بودتحق

 .خود نشان ميداد

علي رغم اينكه آن روز غذاي كمي خورده بود و روز قبل هم چيزي نخورده .كه برايش كشيده شده بود را پذيرفت صندالي

شراب خنك بود و با . جمعه برايش گيالسي شراب سفيد ريخت كه آنرا نوشيد. غذا بخورد بود ولي نمي توانست به زور

سرد و بي تفاوت به صحبتهاي كوتاه اما مودبانه ميزبانش پاسخ  ايينوشيدن آن حس كرد كه شجاعت گرفته و مي تواند با صد

پس با چنگالش با غذا بازي كرد و تنها تظاهر  .اما به نظر مي رسيد كه غذا همچنان به گلويش چسبيده و مزه اي نداشت. دهد

 .به خوردنش نمود

پس گفت كه . پر شدن گيالس هيرو را توسط جمعه تماشا كرد و همچنين دوباره خالي شدن و دوباره پر شدنش ر روري

ترسد به مرحله اي شراب با معده خالي، آنهم براي كسي كه به آن عادت ندارد آثار غير قابل انتظاري دارد و اينكه آيا نمي 

 .برسد كه او وسوسه شود از آن استفاده نمايد

 

 .نه: با اطمينان گفت  هيرو

 .به من نگو كه به شرف من اعتماد داري -

فرامش كرده اي كه كاري باقي نمانده كه بتواني با من انجام دهي و  "چنين چيزي نداري اما ظاهرا "نه، چون ظاهرا "طبيعتا -
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 .تا كنون نكرده باشي

بيگناه عزيزم، چقدر بايد مطالب جديد ياد بگيري اگر چه بدين شكل فكر ميكني ، در حد من نيست : روري خنديد و گفت -

 .كه تو را دلسرد كنم فقط مرا سرزنش نكن اگر فردا صبح افسوس خوردي

و جلب ميكرد و آنها به جمعه اشاره كرد كه گيالسش را پر كرده و المپ را ببرد چون شعله اش حشرات را به آنس او

بدون چراغ، مهتاب بنظر روشن تر و هواي شب بطور دلچسبي . بالهايشان را مس سوزاندند و روي غذا و شراب مي افتادند

پر ستاره و شب پره هاي درخشان كه سايه ها را پر از نقاط نوراني  انهيرو صندلي اش را به عقب كشيد و به آسم. خنكتر شد

 و فكر نموده كه چرا ديگر به چيزي اهميت نمي دهد؟كرده بودند نگاه كرد 

يك تماشاچي بود  "به دليلشرابي بود كه نوشيده بود، چون احساس ميكرد كه از زمين جدا شده است، مثل اينكه كامال شايد

دي كه در مر. كه خارج از جسم خود ايستاده و بي عالقه به مشكالت و دردهاي احساسي هيرو هوليس، مناظر را نظاره ميكرد

هم به همان ندازه بي اهميت بود تچون ديگر نمي توانست به او صدمه اي  تشمقابلش نشسته بود، با مهتاب كامل بر صور

او حتي احتياجي نداشت در مورد آن فكر كند ، چون فردا مي . بزند هيچ چيز و هيچ كس ديگر نمي توانست به او صدمه بزند

بود، سرزنش كند، حتي  آمدههيچكس نمي توانست او را به خاطر باليي كه بر سرش رفت و همه چيز را فراموش ميكرد و 

 .كلي هم نميتوانست

او مطالب در مورد مردها . اينكه ديگر نظر كلي اهميتي داشته باشد، چون با او ازدواج نمي كرد با هيچ كس ازدواج نميكرد نه

ميكرد و اكنون كه آن را لمس كرده بود، ديگر هرگز به هيچ شنيده بود كه حتي خوابش را هم نمي ديد و تصورش را هم ن

توصيف )) حيوان((خانم پيوري حق داشت كه مردان را باصفت . را نمي داد دمردي موقعيت و حق اينكه به او دست بزن

نميفهميد و خودش منظور او را  "ميكرد و زنان را قربانيان بدون چاره و بي ياور آنها ميداسنت، گرچه در آن زمان هيرو دقيقا

و چه ... به هوليس هيل برگردد و  وانسترا هم بيچاره و بي ياور نمي دانست اكنون بي ياور بود، ولي بدون چاره شود مي ت

بشود؟يك راهبه نمي شد براي راهبه شدن به استعداد خاصي نياز بود شايد زاهد و گوشه نشين مي شد، اما اين خودخواهانه 

خود و ثروتش را وقف كارهاي . را ميكرد كه پسر دايي جوشياكراپن به او انجامش را توصيه كرده بود نه او همان كاري. بود

 "شايد حتي هوليس هيل را تبديل به خانه اي براي زنان سقوط كرده كند كه حتما. خير در پشت منزل خويش خواهد كرد
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 .ات و كلي درك مي شودتوسط زن عمو ابي و عمو ن "ولي كامال. موجب وحشت كرايها خواهد شد

در مورد او چه ميگويي؟ آيا هنوز آنقدر : بدون اينكه بفهمد، اسم آخري را بلند گفته بود، چون روري بتندي گفت "حتما -

است؟ )) در افسانه آرتور شاه، يكي از دالوران ميز گرد است كه بسيار با تقوا بود) ((سرگاالهاده(مطمئن هستي كه او يك 

 او شك مي كني؟ بها شايد هم داري كم كم نترس و منزه؟ ي

 .در مورد هيچ چيز. فرقي نمي كند، ميكند؟ او كه ديگر مرا نمي خواهد، پس دليلي براي نگراني ندارم -

محتويات گيالسش را تمام كردو دستش را دراز نمود كه آن را روي ميز بگذارد اما به دليلي در ارزيابي فاصله اشتباه  هيرو

 .روي سنگ ايوان افتاد و خرد شدكرد و گيالس 

ديگر بس ازت هرچه بيشتر بنوشي فردا صبح : در حاليكه ظرف مشروب را از جلوي دستش دور ميكرد آمرانه گفت  روري

 .دچار سرددردي خواهسي شد كه به يان زوديها فراموش نمي كني

ها را با پاهايش كناري زد و بلند شدو با نگاهي به خرده هاي درخشاني كه نور مهتاب را منعكس ميكرد انداخت آن هيرو

 .فكر مي كنم وقت خواب است، شب بخير: دقيت گفت 

روري از جاي برخااست و . پشت صندلي تكيه كرد و اخمي كرد، مثل اين كه تصاوير در مقابل چشمانش حركت مي كنند به

پلكان كنده كاري شده سنگي باال بد تا به دم در اتاق  ميز را دور زد و او را از ازمين بلند كرد و به درون خانه حمل نمود و از

 .هيرو رسيدند

هيچ مقاومتينشان نداد و وقتي او را در مقابل اتاقش به زمين گذاشت ، آنچه به دكمه لباسش بسته بود ، كنده شده و با  هيرو

كه هيرو به دور گردنش بسته و كليد آهني سنگين در بود . روري خم شد و آن را برداشت. صداي تيز فلز به زمين افتاد

 .فراموشش كرده بود

 ."لطفا... مال من است آن را بده به من : نامطمئن در حاليكه به كليد نگاه مكرد گفت  هيرو

ديدن . حركتبي براي انجام اين كار نكرد، بلكه همانطور ايستاده آن را در دستش نگاه داشت و به هيرو نگاه كرد روري

چون مهتاب تنها به بخشي از ايوان مي تابيد اما هيرو فكر كرد كه او لبخند ميزند، پس با كمي بي  صورت روري مشكل بود

 .گفتي كه ميتوانم نگهش دارم: صبير گفت 
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 به تو اخطار دادم ، ندادم؟.نظرم را عوض كرده ام و كليد را در جيبش گذاشت: گفت روري

 .اين منصفانه نيست.. اما.. اما : ا در سايه مهتابي بهتر ببيند مبهوت به او خيره شد كمي اخم كرد تا صورتش ر هيرو

 .اين را ديگر بايد فهميده باشي. من هيچ وقت با انصاف نبوده ام: بنرمي گفت روري

 سي ام فصل

كه هنگام طلوع ماه روشن و صاف بود با غروب آن دوباره ابري شد و در افق دوردست پشت كوههاي آفريقا، برقي  آسماني

شيد و انعكاس گنگي از رعد به همراه باد به اين سو آمد وقفه كوتاه و طاريي بارانها تمام شده بود و صبح خاكستري درخ

بطوريكه . باران گرم به طور پيوسته و سنگين باريد. شوع به باريدن كرد بارهرنگ و مه گرفته بود و قبل از ظهر باران دو 

ل سيالبها و مدابهايي درآورده بود و ردايي كه هيرو براي سواري پوشيده بود را خيابانها و جادهههاي تعمير شده را به شك

و اجازه مي داد اسب راه خود را  دهيرو تالشي براي ديدن مسيرش نمي كر. خيس از آب كرده و چشمانش را كور مي نمود

 .بيابد

آن شب نه ماه و نه نور ستارگان براي خانه سايه دار را زودتر از زماني كه روري قصد داشت ، ترك كردند چون  آنها

راهنمايي آنها نبودند پس قبل از تاريكي هوا بايد به حومه شهر مي رسيدند هنوز يك مايل هم نرفته بودند كه در نزديكي 

 .از تاريكي در مقابل آنها ظاهر شدند اگهانبيشه اي از درختان انبه، دو مرد اسب سوار ن

من ، رتلوب رو مسئول كشتي گذاشتم فكر كرديم كه شايد از اين راه بياين شما بايد : گفت  شنيد كه روري با لحني تند هيرو

 .بگيردت "برگردين كاپيتان روري ، دان جوون به دنبالته و اين بار ميخواد حتما

از ديد باشيد تا نمي تواند مگر اينكه تو و رتلوب با كارهايتان لو داده باشيد كه من در كشتي نستم به شما گفتم كه خارج  -

 .زماني كه خيال كند حوالي ساحل هستم در امانم

 از روي روش عمل كردنش مي گم، يا گر هم مي كنه ، داره. خب اون اين خيالو نمي كنه -

اما واسه .عمل ميكنه و نميخواد هيچ شانسي رو از دست بده،اصال حوالي ويراگو هم نيست،اينو بهت اطمينون ميدم محتاطانه

 .ده ها مراقب گذاشته و دستور داده كه هركي رو ديدن به قصد كشتن شليك كننتموم جا

 ...پس قضيه فرق ميكنه... راستي؟ خداي من -
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اين بار زياده روي كردي ، چون دزدا دو نفرو كشتن و ميخوان .خب منكه گفته بودم و نگو كه بهت قبال اخطار نكرده بودم -

 .دارم واقعيت رو بهت ميگم.گه زنده باشي دارت ميزنن،هيچ شكي ندارما.زنده يا مرده.تورو واسه اون بگيرن

 .مي دانم كنسول محترممان زحمت كشيد و چند روز پيش كه دنبالم فرستاده بود چنين چيزي گفت -

 والبد خيال كردي داره باهات شوخي ميكنه؟ خب نميكنه،نه اين بار،اين بار محل رو زيادي داغ كردي به طوري كه خودت -

 ...تنها كاري كه االن ميتوني بكني اينه كه.اميدوارم راضي شده باشي. نميتوني توش بموني

بعد دهانه اسب كاپيتان را گرفت و چند متري او را دور كرد تا . جلوي خودش را گرفت و نگاهي به هيرو انداخت  باتي

پيش اعليحضرت در امونيد ، چون تا وقتي كه درتلوب گفت كه فقط .بعد با صدائي گرفته زمزمه كرد.صدايشان شنيده نشود

 اينجا بمونه، پس هرچه زودتر به قصر بري بهتره، ميشهدان نميتونه واسه ه.دافوديل بره قايمتون ميكنه

 مگر نگفتي همه جاده ها تحت نظر است؟ -

م كه دو تا زن شيطون بال توش ولي ماه به كجاوه داري.چرا و ادواردز پير هم بلوچي هاي تير اندازش رو دنبال تو فرستاده -

اونا مانع زنا نمي شن و اگر هم متوقفش كنن ،زنه يه كم جيغ و ويغ ميكنه كه .نشستن و پشت اون بيشه ها منتظرت هستن

 .راضي بشن تو كجاوه فقط زن هست

 .خانم هوليس چي؟ نميتوانيم رهايش كنيم كه تنها برگرده،آن هم در محلي كه پر از اعراب خليج است -

ديگه نيستن دان بهشون اخطار داده كه برن و دارن با چابكي بساطشونو جمع مي كنن، اونا از شكل تفنگاي دان اصال  -

 خب مي ري يا نه ؟. خوششون نمياد 

فكر مي كردم خيال خواهد كرد در ويراگو هستم و . آشكارا دان را خيلي دست كم گرفته بودم. ظاهرا چاره ديگري ندارم -

تو چه ميكني باتي؟ تو هم نمي تواني او را به شهر . يل دور شده ام و او هم بجز دريا، محل ديگري را نمي گرددچند صد ما

 .من دارت مي زنن وضببري، چون اگر دستشان به تو برسه، در ع

ه ديدن اون هيرو قبال واس. و ازش مي خوام نظارت كنه كه سالم برسه) زؤنه ( من نمي برمش، ولي مي ذارمش خونه سيده  -

هر وقت از مراقبت جاده ها و . بعدش قايم ميشم. دختره كه با رونت جوون فرار كردف به اونجا رفته ، پس اونا ميشناسنش

 .خونه خسته شدن، بهت خبر ميدم



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٧

 "بسيار خوب، اين كجاوه تو كجاست ؟  ": يكي دو دقيقه فكر كرد و بعد گفت  روري

مي دونستي واسه ديدن عامره كوچولو به خونه رفته بوده كه ببينه خوب از . و مي برممن خانوم هيرو ر. ابراهيم ميبردت -

 .مراقبت مي كنن يا نه ؟ فكر نمي كنم بهت گفته باشه

 .خيلي چيزا هست كه بايد بدوني ولي نمي دوني. اما رفته، ابراهيم بهم گفت. تعجب هم نمي كنم نه؟

. را برگرداند و به محلي كه هيرو در تاريكي خيس و ساكت منتظر بود برگشتندو سر آستينش  "دارم همين فكر را مي كنم  "

. باتي شما را تا منزل سيده رؤنه پير مي برد و از آنها مي خواهد كه شما را تا كنسولگري برسانند« : روزي بدون مقدمه گفت

 .» كامال در امان خواهيد بود 

گ و مه گرفته و در مقابل تيرگي درختان، به شكلي معما گونه ، رنگ صورتش در نور كم ، خاكستري رن. هيچ نگفت هيرو

 .پريده و مرموز و خالي از هرگونه احساسي بود

به من گفت كه براي ديدن دخترم رفته بوده اي ، نهايت مهرباني ات بود،گرچه اصال عاقالنه نبود و واقعا مرا « ادامه داد  روزي

 »خجالت دادي 

ظاهرا ديگر موقعيتي براي ديدنت دست نميدهد،اما دوست دارم « : زوري لبخندي زد و گفت . همچنان حرفي نزد  هيرو

 »بداني كامال ارزشش را داشت، حتي اگر نيروي دريائي، با كنسول مرا بگيرد و حسابها را بخاطر تو تصفيه كند

 »براي زهره گرفتي؟ چون انتقامت را « : ولي درست مثل صورتش دور و ناخوانا بود. هيرو بلند شد صداي

 »كه خودت خوب ميداني  - نه، به دليلي كامال شخصي « : خنذه اي نرم و بدون تلخي كرد و گفت روري

. اولين باري كه ديدمت، تمام بدنت خيس بود« : را دراز كرد و گونه خيس و سرد هيرو را لمس نمود و زمزمه كرد دستش

خدا نگهدار گاالنه اي دوست داشتني من . هم در همان شرايط انجام شودپس خيال ميكنم مناسب است كه آخرين ديدارمان 

 »باعث خوشحالي است كه نمي تواني فراموشم كني 

 

هردو در تيرگي شب پرباران ناپديد . با سرعت سر آستينش را برگرداند و به تاخت رفت و ابراهيم او را دنبال نمود بعد،

 .بشان بر زمين خيس جاي خود را به صداي ريزش باران دادهيرو انقدر گوش داد تا صداي سم اس. شدند
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. آنها از ميان درختان خيس گذشتند و به خيابان يك روستا رسيدند» ما ديگه بهتره بريم خانوم « : آهي كشيد و گفت  باتي

 .پس از عبور از آنجا، سطح جاده بهتر شده بود و اسبها سريعتر حركت ميكردند

واقعا اگر دستگيرش كننف به دارش « كرد و باالخره اين هيرو بود كه سكوت طوالني را شكست تالشي براي صحبت ن باتي

 »ميزنند؟ 

 »اگه اول بهش شليك نكنن « :با صدائي ترسناك گفت باتي

 .اما اين غير قانوني است -

. قانون را رعايت نمي كردكاپيتان خودش هيچوقت «: به نشانه تحقير و اهانت، صدايي گستاخانه از خود دراورد و گفت باتي

معذرت مي خوام  –زنا .همه اش واسه خاطر زناست. بعالوه ، بعضي وقتا قانون فراموش ميشه و اين هم يكي از اون وقتهاست

ولي وقتي .كاپيتان روري مردي منطقيه و از كله اش استفاده ميكنه. بهشون دست نزنف اين شعا منه.  مثل يخ هستنن –خانوم 

جوونتون با زهره چي كرده، خدا اون مخفيگاهشو لعنت كنه، كله اش را از دست داد و سراغ مشروب رفت، شنيد كه مرد 

همون دليل دارن سخت مي  واسهو االن دان و سرهنگ هم . آخرش طوري رفتار مي كرد كه فقط به درد تيمارستان مي خورد

 »! زنا ... گيرن

يچ وقت چنين كاري نمي كنه، همه اش يك اشتباه بوده است و شما خواهيد او ه! آقاي مايو نبودا « : به آرامي گفت هيرو

 ».فهميد كه آدم ديگري مسئول آن كار وحشتناك بوده

فكر مي كردم بايد اينطوري فكر كنيف ولي « :نگاهي به او انداخت كه مخلوطي از تحقير و همدردي خاصي بود و گفت باتي

بهتره كه تو هم ! ائي كه خونه رو ازش كرايه كردن، فهميدم اون مي دونستمن از همون حرومزاده آفريق.اينطوري نيس

زدگيتو باهاش شروع كني،اونوقت مي دوني كجائي و مي خواهي چه كار  كهبدونيف بهتره بدترين جنبه رو بدوني، قبل از اين

 »اگه بعدا، وقتي قانونا بهش بسته شدي بفهمي، ديگه خيلي ديره، مگه نه؟ . كني

دلم مي : مدتي در فكر فرورفت و بعد تكاني به اسبش داد و گفت. ابي نداد و باتي هم ظاهرا انتظار جواب نداشتجو هيرو

زهره رو از وقتي كه يه بچه فسقلي بود مي شناختم، ولي حاال كه فكر ميكنم ف مي بينم اون . خواست جيگرشو خودم دربيارم

نه زهره يكي ازون زناي خراب بومي، كه به دنبال كمي تفريح و يه مشت بدو نستاز كجا مي تو.زهره رو اونجوري نديده بود
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پوله نيست؟ خيلي ازينجور زنا تو شهر فراوونن، از همه رنگ، به جرات مي گم كه خودشم متاسفه ، ولي كاپيتان كامال مي 

 .نم، چقدر عصباني شدنمي ك كدونست چيكار داره مي كنه و با بدجنسي كامل هم انجامش داد،وقتي ديد كه من بهش كم

اون مرد جونتون درك مي « : باتي از روي زين برگشت و نگاهي به او انداخت و با لحني پدرانه گفت.همچنان ساكت بود هيرو

اما اينجا جاي خوبي . حتي شايد هنوز يه شوهر خوب واست بشه،اگر خوب تعليمش بدي.ل بشهو شايد معتد –كنه خانوم 

 ».زياده، اونو با خودت ببر خانوم يليت ؛ ميشه گفت وسوسه خبراي مردائي مثل اون نيس

سفيد بلندي در مقابل آنها نمودار شد و ده دقيقه بعد باتي داشت به سر مستخدم منزل سيده توضيح مي داد كه خانم  ديوار

دان مسلح آمريكايي در صبح اغتشاشات، براي سواري بيرون بوده كه در سر راهش به كنسولگري توسط گروهي از مر

. از خدمه ويراگو نجات پيدا كرده است و به او پناه داده شده بود رخيكشتي ها مورد حمله قرار گرفته و توسط كاپيتان و ب

اكنون با شنيدن خبر برقراري آرامش دوباره، فورا راه افتاده كه برگردد، ولي باران موجب تاخيرش شده و او،باتي،به دليل 

بسيار . ه بايد فورا مورد رسيدگي قرار گيرد،نمي تواند بيشتر از اين او را همراهي كند موضوعي خصوصي و ضروري، ك

سيده با لطف بسيار .سپاسگزار خواهد شد اگر سيده لطف كرده ترتيب اسكورتي براي بازگرداندنش به شهر را بدهد

آخرين بخش سفر خود را با نور فانوس و هيرو .پذيرفت و باتي بدون كالمي بيشتر، يا حتي خداحافظيف زير باران ناپديد شد

 .سيده ادامه داد نگهبانانهمراهي نيم دوجين از 

در مورد اينكه جاده ها تحت مراقبت هستندف حق داشتف چون با نزديك شدن به حومه شهر با سه سرباز بلوچي تحت  باني

يكي از سربازان به گروه آنان اضافه شدند تا  فرمان ملواني از دافوديل برخورد كردند كه پس از مناظره اي كوتاه، ملوان و

 .كنسول و خانواده اش را سر ميز شام يافتند ههيرو تا كنسولگري همراهي نمايند؛ جائي ك

هيرو تجديد صحنه هاي كابوسي بود اما اين بار خود هيرو هيچ نقشي در آن نداشت و او رنگ پريده و خيس و خسته  ورود

عمو نات سؤال مي نمود و .ليكه زن عمويش دچار حمالت عصبي شده بود،كريسي گريه مي كرددرحا. در سرسرا ايستاده بود

 .كليتون او را در كنار گرفته و حرفهايي مي زد كه اصال مفهومي نداشت

از رداي خيس سواري اش، كه متعلق به روري فراست بود، مي چكيد و استخرهاي كوچكي از آب روي زمين سرسرا  آب

د، در حاليكه صداي كليتون و عمويش را مي شنيد و رفتار زن عمويش ادامه داشت،هيرو چون جسمي ثابت بي ايجاد كرده بو
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حركت و بدون هيچ عكي العملي ايستاده بود هيچ نمي گفت و اجازه داد احساساتي كه خود قادر به حس كردنشان نبود از 

را تسكين داده و رداي خيس را درآورد و با فهميدن اينكه باالخره اين زن عمويش بود كه خود . طرف آنها بروز داده شود

 .برو خوابشباران به درون آن هم نفوذ كرده و هيرو سراپا خيس استف فورا وحشتزده او را به طبقه باال و اتاق 

طي ادواردز و ستوان الزيمور كه با عجله به دنبالشان فرستاده شده بود و طبق گفته زن عمويش تحت هيچ شراي سرهنگ

نبايد در آن شب مزاحمش شد،آنها مي بايست خود را با پرسش از مستخدمان سيده متقاعد مي كردند، كه آنها هم با 

 .صداقت تمام،آنچه باتي گفته بود را تكرار نمودند

يك مشت دروغ است، آنها اورا از دست هيچكس نجات ندادندفيك آدم ربائي : كه از خشم مشتعل شده بود گفت كليتون،

 .كار بودآش

تا آنجا كه مربوط به . البته با وجود اين فكر مي كنم عاقالنه تر است كه اين شرح را تكذيب نكنيم: موافقت كرد سرهنگ

 .خانم هوليس مي شود، حقيقت برايش سودي نخواهد داشت

رفي به اين اندازه يعني بگذاريم خيال شود آن مرد دالورانه او را از دست يك گروه غارتگر نجات داده است؟ هرگز ح -

چگونه مي خواهيد بعد از حمايت از اين داستان، . فكر مي كردم مي خواهند او را گرفته و به دار بزنيد! احمقانه نشنيده بودم

 مي كنيد در مقابل از او تشكر كنيم؟ ادبه دار بياويزيدش؟ يا شايد هم پيشنه

گويم اصال آنچه اتفاق افتاده را ذكر نكنيم، مگر اينكه بشنويم به هيچ وجه اقاي مايو، من مي « : سرزنش كنان گفت سرهنگ

در مورد آن صحبت مي شود، اگر چنين وضع بدي پيش بيايد، براي شما بهتر است كه از اين داستان حمايت كنيد و به شما 

داده بودم كه چنين  قبال به او اخطار. اطمينان ميدهم چگونگي حكايت، هيچ تغييري در روش برخورد من با فراست نمي دهد

 ».خواهم كرد، قبل از اينكه اصال مسئله ربوده شدن خانم هوليس پيش بيايد و من سر حرف خود هستم

مسئله كنوني اين است كه االن كجاست؟ آيا خانم هوليس در ويراگو بوده اند؟ اگر چنين بوده، « : الريمور، به تندي گفت دان

 »؟ مطمئنا اين اندازه اطالعات را كه مي توانند به ما بدهندكجا و كي لنگر انداخته و اكنون كجاست

نمي گويد، خودم از او پرسيدم، ولي گفت نمي خواهد امشب در موردش صحبت كند و اينكه لطفا دست « : با ناراحتي گفت ابي

 »مطمئنا من اورا به خاطر آنكه مايل به صحبت نيست، سرزنش نميكنم . از سرش برداريم
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 وجه نيستيد كه ما بايد فورا بدانيم؟ ما نبايد به او فرصت فرار بدهيم، نمي شود اين را به ايشان بفهمانيد؟ولي مگر مت -

بچه بيچاره نه تنها اوقات وحشتناكي را گذرانده، بلكه كامال خيس شده و شايد . متاسفم ولي دوباره پرسيدن فايده اي ندارد -

 .نه زودترصبح مي توانيد او را ببينيد، ولي . تب كند

هم هر وقت مي خواست، مي توانست به سرسختي برادر زاده شوهرش باشد و آنها چاره اي جز پذيرفتن ان نداشتند؛  ابي

ولي وقتي صبح شد، هيرو صريحا رد كرد كه سرهنگ ادواردز يا ستوان الريمور را ببيند و يا به سواالت زن عمويش پاسخ 

 .دهد،مگر اينكه اول كليتون را ببيند 

ساعت بعد او را در اتاق پذيرائي مالقات كرد،اما به هيچ يك از پرسشهاي كلي پاسخ نداد و درعوض سؤاالتي نمود كه در  يك

اثر آن احساسات كليتون شديدا جريحه دار شد و سخنراني با وقاري كرد مبتني بر اينكه گرچه در اين شرايط ميتواند هر 

كرده الزم است سؤاالتي بپرسد تا او آن اتهامات جعلي تاجر پست برده اي چون  كرفچيزي را بر او ببخشد ولي از اينكه او 

 .روري فراست را رد كند مبهوت شده است

 »ولي تو آنها را انكار نكردي كلي « : به آرامي گفت هيرو

 قصد انكار كردن را هم ندارم، اگر اينقدر به من بي اعتمادي يا اينقدر بي احساس كه -

 ييحرفها نيچن يچطور توانست. داشته باشد يا دهيپس باور ندارم كه انگار فا. نه  اياز من سر زده  ياعمال نينچ يبپرس يحت

 تيثيمثل فراست قصد دارد ح يبندوبار يادم پس و ب كهيدر حال يگوش كن يتوانست رو؟چطوريه يرا در مورد من باور كن

 .دينما هيوجخودش را ت شقابل بخش ريتا رفتار غ. مرا لكه دار كند

شوكه شود وبا  يوجود او انتظار داشت كه كل نيتوانست متقاعدش كند، با ا بايمتقاعد شود و او هم تقر خواستيم رويه

كه به گونه  يدر رفتارش بود در رنگ يحالت. در عوض اورا سرزنش نمود ياز جا در برود ول ياتهامات وحشتناك نيچن دنيشن

 رويه. اصال تعجب نكرد و اصال ظاهرش با كلماتش نبود ينكه به طور مشخصيانش بود و ادر چشم ياطيمانده احت يباق يها

بعد ناگهان . طرز برخورد با ان را داشته است يبرا يقبل يآمادگ نيبوده و بنابرا يپرسش نياو آماده چن دياحساس كرد شا

بود و  دهيجانگو بازار د كيكوچه نزد را در شهر و در يبود دوباره كه كل اوردهين اديآورد و فكر كرد كه چرا قبال به  اديبه 

 هم از همان بن بست خارج شده بود سوتيترز ن يبعد از كل قهياصل بار دوم دو دق نيا



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٢

 ؟يدار يكه ندار يدر شهر اتاق يكل ديپرس يآرام به

 است كه او گفته؟ يگريهم حرف د نيا-

 يرا در شهر اجاره كرده ا يطبقه منزل نيگفت كه آخر-

در آن اتاق دارد  نجيكه جول يكه از خانه ا دهينداشتم احتماال مرا د يانتظار نيوقت از تو چن چيه رويه.... او گفت... او گفت-

 يتمام به آنها گوش داده ا دتياستفاده كرده كه ظاهرا با جد شيدروغ ها يبرا يا هيو از آن به صورت پا شوديخارج م

 جانگو بازار اتاق دارد؟ كيدر خانه نزد نجيل ينكرده بودم مگر آقا فكر نيمن به ا... من... نجيجوزف ل-

 بند و بار غرب يب يآنجا بوده ام اما نه با زن ها يمن گهگاه يبدان يخوايبله دارد و اگر م-

 ؟يكنيدرك كه م دميپرسيم دياما با... اما  يمتاسفم كل-

و با گوش دادن  كرديرا سرزنش م رويبود و مدام ه يعصباندرك كند او صدمه خورده و  خواستينم اي كرديدرك نم يكل اما

 نگونهيا هياول يدرست همانطور كه سرزنش ها رسديو حسابگرانه م يواقع ريبه نظر غ تشيفكر كرد كه چرا عصبان رويبه او ه

اتهامات  نيداشت او را متهم به جعل ا ينمتوانست آن را رها كند كل يولآمد  يفكر بدش م نيبود از خودش به خاطر ا

كه صدمه  كندياصال وانمود م ديناراحت كننده خودش دور كند و نگران شد كه شا تيرا از موقع رويتا توجه ه كرديم انهيوحش

نكرد كه خطر رفع شده  حساسا يننمود و كل يشروع به عذر خواه رويكه ه ياست چون تا زمان اطشياز احت نيخورده و ا

 .از خود بروز نداد يتيعصبان

و  فهمميكامال احساساتت رو م كنميچون م كنميفكر نكن كه درك نم: گفت يقابل قبولتر يبا لحن صدا نتونيكل خرهباال

تالش  ديناراحتت كننده ات با تيفراموش كردن وضع يرغم آنچه اتفاق اقتاده عشق من برا يعل كنميم يهمدرد تيبرا

به من در  ياخالق ريو اتهام رفتار خالف و اعمال غ ستيتو ن تيعمن چندان بهتر از وض تيبه خودت بقوالن كه وضع يينما

كه هرگز دوباره  كنميو موافقت م يمانع آن شو يتوانستيتو نم كنميآنچه اتفاق افتاده سرزنش نم يتو را برا ستيشان تو ن

 افتاده است ياتفاق نيكه اصال چن مييبلكه فراموش نما ميدر مورد آن صحبت نكن

 ؟يهنوز خواهان ازدواج با من هست است كه نيمنظورت ا-

 زميالبته عز-
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 يكل يشرافتمند و با سخاوت هست يليخ-

 ميبه تو گفتم فراموشش خواه كردميتو نبوده ول م ريآنچه تقص ليمن بود اگر تو را به دل يسخاوت يو ب يشرف ينشانه ب-

 كرد

 اگر از او بچه داشته باشم؟ يحت-

در مورد آن صحبت  ستميحاضر ن يبزن يحرف نيهمچ يتوانيچطور م دانميشد نم ينناگهان از حشم ارغوا يصورت كل رويه

 كنم

 مييدر موردش صحبت نما ديبا مياگر قرار باشد همچنان با هم ازدواج كن يول-

 بيو اصال هم عج يشوكه و ناراحت هست يستياما تو االن خودت ن... تا  يدار يشتريب تيظرف كردميفكر م ميكنياالن نم-

است كه اصال هر گز  نيو بهتر از همه هم ا ميمسائل صحبت نكن نياصال در مورد ا يآرامتر نشده ا يبهتر است تا وقت ستين

 مينكن ياور اديآن را 

 يام كارها ياز آنهاست در زندگ يكي نيو ا ختياز آنها گر توانيوجود دارند كه نم يمسائل يكل: گفت يبا خستگ رويه

 ليدل نيده ام تنها به اانجام دا يادينشده ز هيتوص

 »قبل از انجامشان، براي فكر كردن به اندازه كافي صبر نكردم اما حداقل من به سمت آنها ميرفتم نه اينكه از آنها بگريزم كه

حاضر نشدن به ادامه بحثي بي فايده و بسيار ناراحت كننده از موقعيتي كه شايد اصالً وجود نداشته « با خشم جواب داد كلي،

 ».، گريختن نيستباشد

 .ولي اين موقعيت براي زهره وجود داشت -

رنگ كليتون عميقتر شد و دهان زيبايش به شكلي زشت جمع شد، ولي با تالش قابل مالحظهاي خود را كنترل نمود و  سرخي

ويم كه او الزم نيست خودت را با بردن نام همچون موجودي، كوچك كني، عزيزم حاال ميشود به سرهنگ ادواردو بگ« گفت 

 »را خواهي ديد، يا ترجيح ميدهي من او را از طرف تو مالقات كنم؟

 او چه چيزي ميخواهد بداند؟ -

 .كه كجا ميتواند فراست و ويراگو را پيدا كند -
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 من نميدانم -

ردهاند؟ در آيا تمام اين مدت را در كشتياش بودي؟ اگر بودهاي كجا در ساحل پيادهات ك! اما بايد ايده اي داشته باشي -

 كدام قسمت جزيره؟

من نميدانم، صدايش عاري از احساس بود و چشمانش به گونه اي بود كه گويي كلي را نميديد، در موردش «تكرار كرد،  هيرو

فكر خواهم كرد، در حال حاضر درست مثل تو فكر ميكنم و اين موضوعي است كه دوست ندارم در موردش صحبت كنم 

 »نيمطمئن هستم كه درك ميك

اعتراض كرد، اما اين موضوعي كامالً متفاوت است نكته اي است كه ما بايد بفهميم و هر چه زودتر بفهميم شانس  كلي

 .بيشتري براي دستگيري آن مرد داريم

 .متأسفم اما در حال حاضر، حال مناسبي براي بحث ندارم -

با گوشي كر و صورتي رنگ پريده، كله شق در برابر كلي بحث و نه داليل، نه اغوا و نه ترغيب، نتوانستند هيرو را كه  نه

بعد جعبه جواهرش را باز . ايستاده بود، متقاعد نمايند و او باالخره به اتاق خودش برگشت و در را پشت سرش محكم بست

اي بودند كه بحثي  آنها نامه هاي اديبانه. روباني به هم وصل بودند، را در آورد سطكرد و از آن بسته كوچك نامه هايي، كه تو

دوستشان داشت و بارها آنها را خوانده بود و به خاطر شرافت . پر شور و عاشقانه بوده و از كليتون دريافت كرده بود

 .احساسات نويسندهاش، تحسينشان ميكرد

را در جعبه گذاشت و  وقتي آن را يافت ساير نامه ها. زيرا به دنبال يك نامة خاص بود. اكنون تنها نگاهي به آنها انداخت ولي

 .مدتي به چهره خودش در آينه خيره شد

اما كلي نتوانسته بود او را متقاعد . كاري پست و به قول معروف رياكارانه بود. دانست كاري كه قصد انجامش را دارد مي

واقعا كلي مسئول مرگ او بايد مي فهميد، نه تنها براي خاطر خودش، بلكه براي اينكه آيا . نمايد و او بايد مطمئن مي شد

اهميت . اين اصل كه او در عوض كلي مورد انتقام قرار گرفته بود. است يا خير هزهره بوده و گرفتن انتقام را موجب شد

 .نداشت چرا كه زهره هم همانقدر بي گناه بود

نميتوانست مسئوليت تسليم پس او ديگر . وجود داشت. توجيهي براي انتقام غير متمدنانه اي كه روزي فراست گرفته بود اگر
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اگر فقط قصد داشتند او را از جزيره اخراج كند و مانع ورودش به هر يك از . او را بدون محاكمه به طناب دار قبول كند

ميكرد، يا حتي اگر او را به زندان مي انداختند و اموال و كشتي اش را  فرقموضوع . بخشهاي سلطان نشين رنگبار شوند

اما اگر كليتون دروغ گفته باشد، پس او نبايد اصالعي دهد كه مستقيماً منجر به مرگ كاپيتان شود و اگر . مصادره مي نمودند

 .دهد انجامبراي به دست آوردن حقيقت، ناچار به جاسوسي و فريب دادن شود، پس بايد آن را 

سال پيش، در همين منزل نوشته نفس عميقي كشيد و قيچي اي برداشت و با دقت آخرين سطر نامهاي، كه حدود يك  هيرو

اين تكه كاغذ تنها شامل اين كلمات . شده بود و تنها يك هفته قبل از سوار شدنش به تور اكراين، دريافت كرده بود را بريد

 .بود هبود، يعني آخرين جملهاي كه كلي برايش نوشت

 »زودتر و هرقدر سريعتر كه ميتواني بيا هرچه«

 »هميشگي تو ك ارادتمند

 .كاغذ را با دقت تا كرد و در پاكتي گذاشت فريده را احضار كرد و دستورات دقيقي به او داد وهير

نبايد هم بفهمد كه چه . بايد به دست خود مادام تيسوت برسد، مي فهمي فريده، آن هم زماني كه كسي پهلويش نيست -

ا يا پسرك مسئول آب بده و بگو اگر آن را به دست كسي آن را فرستاده است، بنابراين خودت نبايد ببري به يكي از باغبانه

 مي تواني از عهدة اين كار برآيي؟. است نتظارشخودش برساند و حرفي هم نزند، پول خوبي در ا

 سرش را به عالمت تصديق تكان داد چشمانش از عشق به آنتريك و دور نماي فريده

) رحيم(رسيده است هيرو مقداري پول داد و به دنبال مهنوشبرق زد و يك ساعت بعد گزارش داد كه نامه به سالمت  رشوه

پس از چند دقيقه صحبت با در باغ به خانه برگشت و از زن عميش سراغ محلول كافور را گرفت و وانمود كرد كه . فرستاد

 .و گفت كه هيچ كس حتي دكتر كيليرا نمي خواهد ببيند راندسرش درد ميكند و بقيه روز را در اتاق خودش گذ

ادواردر خشمگين بود كلي و ستوان الريمور لبهايشان را مي جويدند و قيافه مهيبي به خود گرفته بوند، حتي ناتالين  سرهنگ

هوليس با تمام احساس همدردي براي برادرزاده اش معتقد بود هيرو رفتاري لجوجانه و عصبي در پيش گرفته و حداقل بايد 

دهد كجابوده و ازكدام سمت جزيره بازگشته است اما هيرو در اتاقش را قفل  اطالع قدرتش را جمع دكند تا بتواند به آنها

كرده بود و زن عمويش بي پرده به چهار مرد منتظر گفت كه اگر كمي احساس دارند ، كه البته نداشتند بايد ذره اي از درد 
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 .بيرحم و بي عاطفه بودند ءادر مواردي از اين قبيل، مردان همه بدون استثن. برادر زاده اش رادر نمايند

كم داشت غروب ميشد كه فريده ضربه اي به در اتاق هيرو زد و اطالع داد كه رحيم اسب را از اصطبل بيرون آورده و  كم

هيرو باالخره از اتاق خارج شد و به طبقه پايين رفت در سرسرا به عمويش اطالع داد كه مي خواهد اسبش را ببيند تا مطمئن 

شريف بيرون رفت و با رحيم صحبت نمود هنگام بازگشت به خانه  نوازشوب است به بهانه دادن قند و شود حالش خ

براي  "مضطرب شد و با احساس محبت زياد گفت كه بايد فورا "صورتش بقدري پريده رنگ و غم آلود بود كه عمويش جدا

 .استراحت به تختش برود

حرفش را شنيده است و بدون اينكه  "كهبا او موافقت مي كند يا اينكه اصال ولي مثل اين نبود. بله: با بي حسي گفت  هيرو

اراده انجام حركتي را داشته باشد ناگهان روي نزديكترين صندلي نشست و آقاي هوليس با نگراني دستان افتاده اش را 

يد به اينكه شايد خانم هوليس تا نوازش نمود و نگران شد كه مياد ضعف كند و از ديدار غير منتظره سرهنگ ادواردر كه باام

سرهنگ با ديدن ان خانم خارج . به كنسولگري آمده بود، بسيار خوشحال شد "كنون اطالع مفيدي به آنها داده باشد مجددا

و در ذهنيت منطقي تري قرارداد، ولي  افتهاز ناتواني قبلي بهبود ي "لباس پوشيده فكر كرد كه احتماال "از رختخواب و كامال

 .تصورش مدت زيادي طول نكشيد اين

همسرم . خوب نيست "نمي بينيد حال دختر بيچاره اصال. نمي توانيد االن با او حرف بزندي: هوليس با اوقات تلخي گفت آقاي

 .را صدا بزنيد يك ليوان آب بياورد

حالم  "حاال كامال: د صحبتش توسط برادر زاده اش كه پشتش را صاف نمود و بوضوح با آرامش مداخله كرد ، قطع ش ولي

 .ميتوانم به هر سوالي كه سرهنگ ادواردر بخواهند از من بپرسند پاسخ دهم "خوب است متشكر عمو نات و كامال

نهايت مهرباني و لطف شماست خانم هوليس ، : در حاليكه صورت بي رنگش را با نگراني مطالعه مي كرد گفت سرهنگ

 ك خصوصي تر باشد؟مي شود جايي صحبت كنيم كه كمي. متشكرم

 .چيزي براي گفتن ندارم كه در اينجا نشود گفت: بدون اينكه بلند شود اعالم كرد هيرو

بسيار خب در اين مورد، تمام آنچه مي خواهيم بدانيم اين است كه آيا شما هيچ ايده اي داريد كه فراست يا ..... ام..... اوه -

 يد به ما بگوييد پس از دزديده شدنتان به كجا برده شديد؟كشتي اش اكنون كجا هستند؟ و يا اينكه مي توان
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 .من دزديده نشده بودم -

 چي؟؟ -

عمويش اولين كسي بود كه بهبود يافت و بتندي به او نهيت زد كه حواسش را جمع . دو مرد بهت زده به او خيره شدند هر

 .كرده و اينقدر بي ربط نگويد

ه براي اولين بار در زندگي اش دروغي عمدي و آكار مي گفت به شاخ و برگ دادن در حاليك. بي ربط نمي گوييم: گفت  هيرو

كاپيتات فراست اطالع يافته بود كه گروهي از مردان كشتي قصد حمله به كنسولگري را دارند و فكر : به داستانش ادامه داد

بر طرف شدن خطر، مرا با همراه  پس مرا به محل مطمئن تري برد و بمحض م،كرد عاقالنه نيست كه من در اينجا بمان

 .تمامي داستان همين بود.مناسبي برگرداند

در تمام عمرم چنين اراجيف مزخرفي نشنيده بودم و اگر خيال كرده اي من ذره اي از اين قصه را باور : نات منفجر شد عمو

 .....ببين هيرو... مي كنم

ميكنم ممكن است، خانم هوليس بپرسم كه چرا فراست آقاي يك لحظه خواهش : دستي بازدارنده بلند كرد و گفت سرهنگي

 مايو يا مهتران شما را براي امنيت بيشتر با خودش نبرد؟ يا پيامي براي خانواده شما نفرستاد؟

فكر كنم خيال كرده مردان مي توانند مراقب خودشان باشند، اما يك زن ممكن است از چنان گروهي صمداتي بدتر از  -

 چند زحم ببيند به هر حال در آنبرداشتن تنها 

را كامالً اشتباه درك كردند، كه اصالً با عث تعجب  تيهم موقع ويما يصحبت وجود داشت و آقا يبرا  ي، فرصت كم زمان

 .بفرستد ياميشهر هم نتوانست پ يشلوغ ليو به دل ستين

 .))ييگو يدروغ م ينطوريكه ا يشده باش وانهيكامالً د ديبا: ((گفت  تي، با عصبان سيهول يآقا

است و  نيهم ميتوانم بگو يمتأسفم ، تمام آنچه م: (( رمق و دور گفت يب ييبلند شد و لباسش را تكان داد و با صدا رويه

 .))كنند يم قيآوردند هم آن را تصد نجايكه مرا ا يكنم مردان يفكر م

 ...يول... خب، بله  -

 ))د؟يابيعمل كاپتان فراست ب يبرا يبهتر ليدل دينتوا يم ايآ: ((  ديگرفته ، پرس ييبا صدا رويه



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٨

توانم و  يمتأسفانه من م: (( سرش را تكان داد و موقرانه گفت  ايتانيكنسول بر يشد، ول رهيبه او خ يجيبا خشم وگ شيعمو

 .))داشته است و واقعاً متأسفم تيكه واقع ديا دهيكنم شما فهم يم اليخ

سرهنگ ، به . نزد يدخترك حرف يول. شد رويه ديسف ياز هجوم خون به گونه ها يكم رنگ و لحظه ا يمتوجه برق سرهنگ

بر  يبرا اي،  ستياعمالش ن ريسا يبرا يبخشش چيحق داشته ، ه يليفراست به دال ديكن ياگر فكر م يحت: (( ، ادامه داد يآرام

 ياريرو مرد كشته شده اند و بس. زديبربه اهداف خودش ، شهر را برهم  دنيكه به منظور رس ييايدزدان در نيا ختنيانگ

هرگز  - نجاتتان ديده يم حياگر ترج اي –شدنتان  دهياگر دزد يهم فكر كرد و حت نهايبه ا ديگشته اند و با يزخم داًيشد

 .))شد يداده نم يرييغاورا به محضر عدالت بكشانم ت نكهيمن درمورد ا ميبود ، همچنان درتصم افتادهياتفاق ن

 .))متأسفم... او كمك كنم ميدهد به تسل ياجازه نم طيشرا... كه  ديبفهم ديدانم اما شما با يم: (( كرد زمرمه  رويه

قابل  ريو غ ديكه كامالً از او بع يرا گرفت و با زست رويبعد دست سرد ه.)) نطوريمن هم هم: (( گفت  يبا مهربان سرهنگ

را ترك  يكنسولگر يو برگشت و به آرام ديتر بوس يمسن تر و رسمفرد  كيانتظار بود ، خم شد و آن را با احترام كامل 

 .نمود

 يبخواهد ، ول حيبود ، خواست كه برادرزاده اش را بازخواست كرده و توض افتهيشوك بهبود  نيكه تازه از ا س،يهول ليناتائ

 يونهايپر صدا مثل ش يا هينه گر. ردك يم هيداشت گر رويه. قابل انتظار،متوقف شد  ري، به همان اندازه غ يمنظره ا دنيبا د

 يو رو ختندير يقطرات اشك از چشمان بازش م. صدا بود ياش كامالً ب هي، بلكه گر يكرس ةبچه گان يبا هق هق ها ياب

اشك شب قبلش و رفتار همراه با كله  يپس از بازگشت ب. بود دهيبرادرزاده اش را ند هيقبالً هرگز گر. بودند يصورتش جار

 يها شياز نما شتريب اريساكت ، بس يةگر نيا دنيد يرا ندارد، ول ستنيگر يي، فكر كرده بود كه او اصالً توانااش  يشق

 .پرصدا و احساسات ، ناراحتش كرد

كرد و به دنبال  تيرا گرفت و او را به طبقه باال هدا شيبازو...)  زميعز...  رويخب، خب ه: (( گفت  يبا درماندگ شيعمو

كند و  يتعجب نم زيعز يرويو بناحق گفت كه اصالً از ناراحت شدن ه ي، عصبان يكمك رفت، كه اب يقاضات يهمسرش برا

 .كنسول است  ريهمه اش تقص

با عجله رفت كه  شيزن عمو. را به او بپوشانند نشيبدون اعتراض اجازه داد كه لباسش را كنده و لباس خواب موسل رويه
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كرده  يط يكيغرنده چون رعد ، پله هارا سه پله  ياه پله به پسرش برخورد كه با صورتكند، كه درر هيآرا م بخش ته يشربت

خواب را  كي! مالحظه  يچقد رب. كنند ياحمق هستند كه ناراحتش م يمردها نيا: (( مادرش با رنجش گفت . آمد ي، باال م

 ! ))يكل... ينيبب او را يتوان ينه ، نم... ؟يكل يرو يكجا م. كند يحت حتما ً حالش را بهتر م

رفت و بدون درزدن ، آن  رويبه سمت دراتاق ه ماًيزد و مستق ياورا به كنار. به اعتراض مادرش نكرد يتوجه نيكمتر يكل اما

رفت كه به  نييو با عجله پا ديرا درقفل شن ديكل دنيچرخ يمادرش صدا. را ناگهان باز كرد و با شدت پشت سرش برهم زد

 .، خبر دهد ديآ يدارد م ايسر دن ييچه بال ديفهم ي، كه اصالً نمشوهرمبهوت و مضطربش 

را  يكل دنيانتظار د ايگو. شد ينم دهياز تعجب رد آن د ياثر يبرگرداند، ول ياش را به سمت كل دهيصورت رنگپر رويه

به تن دارد ، به  يب نازكاو تنها لباس خوا كهياصل ، كه او بدون اجازه ، آن هم درحال نيدرا يبينكته عج چيداشته است و ه

مكالمه در كجا و  نيداد كه ا ينم تينداشت و اصالً اهم ياو معن يبرا گريد ايح وشرم .  ديد ياتاقش هجوم آورده است ، نم

 .داشت تيمطلب اهم نيشدندو تنها هم يزده م ديحرفها با نيا. رديانجام گ يطيتحت چه شرا

كه به سرهنگ  ياتيچرند نيا يبگو معن: (( ستش نگاه داشت و با خشم گفترا از قفل درآورد و محكم درد ديكل تونيكل

 ))؟ي؟ مگر عقلت را از دست داده ا ستيچ يادواردز گفته ا

از ! ينه كل: ((بدون آهنگ ،گفت يسخت بود و با لحن شيبرا ستادنيا نكهيمثل ا. لبه تختش نشست  يرو يبا خستگ رويه

 قتياز آنچه به من گفته شد ، حق يتازه متوجه شده ام كه بخش. نبود بيدم هم عجدا ياگرچه اگر هم م. دست نداده ام 

 .))داشته است  قتيكنم كه تمام آن حق ينباشد و شخصاً فكر م ستاش در هيتوانم مطمئن باشم بق يداشته و اكنون نم

كه فراست اختراع كرده، چنگ دروغ  ياگر هنوز به مشت! يفهم يو مطمئنم كه خودت هم نم ييگو يم يفهمم چه دار ينم -

 ...كه  ميتوانم بگو ي، فقط م يزده ا

 ديشا. كند  يتورا مالقات م سوتيلورت نكهيو ا يدرشهردار يدانم كه اتاق ياكنون م! كنم نگو يخوهش م!  ينگو كل -

كنم چندان  يا فكر نمكند ، ام ياو هم از آن استفاده م ديكرده باشدو شا هيآنجا را به نام خودش كرا نج،يل يدوستت آقا

 .داشته باشد يفرق

آن . يكن يرفتار م يبيو به طور عج يده يعقلت را از دست م يواقعاً دار!  يدان يو خودت هم نم يشده ا يمعن يب يليخ -
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 .تواند ارائه دهد يمدرك نم يذره ا يرذل كه حت يآدم يحرف خشك و خال كيهم فقط بر اساس 

 .اما من مدرك دارم -

 ))؟ياز خودت اختراع كرده ا! كنم يباور نم: ((گفت شيدندانها انياز م دوييگرا يديبه سف ياز سرخ تونيكل صورت

 .يهمه را مثل خودت قضاوت كن دينبا -

 ...چيآنجا ه...يتوان ينم -

 يفكر موجود داشته باشد و  يمدرك نيكنم چن ينم الينبود ؟ نه ، من هم خ ياست كه قرارداد كتب نيچه؟ منظورت ا چيه -

بشنوم ، حرف تورا درمقابل سخن  يزيدرمورد آن چ ياگر به طور اتفاق نكهيا يو رو يكرد يحساب م نيهم يكنم رو

 .كردم يداميمدرك پ ديل بود كه بايدل نيو به هم يحق داشت باًيتقر.  رميپذ يم گرانيد

 ي، خواه يا دهيشن يقصه ا گريد ياگر از كسندارد وجود ندارد و  تيآنچه واقع يبرا يمدرك چيه: (( گفت يبه تند تونيكل

 .))كه دروغ است ديفهم

 يم ديبا... ، اما ستميچون به آن مغرور ن ،يكل ميبگو تيرا برا نيمن دوست ندارم ا... نگفته ، من نيبرا يقصه ا يكس -

امضا نداشت ،  ينوشته ات حت. ترز فرستادم يو برا دميرا بر ينوشته بود ميكه برا ينامه ا نياز آخر ي، پس تكه ا دميفهم

داشته باشد، چون  شيتوانست برا ينم يمعن چيشناخت ، ه ياو دست خط تورا نم اگرو  يبلكه فقط اول اسمت را گذاشته بود

 .))شناخت يحامل نامه را هم نم

 .))است يوانگيد ني، ا رويكه جواب داده است ؟ ه يوانمود كن يخواه يو البد م: (( با اهانت گفت يكل

چانگو بازار باشد و  كيبا دو در ،دربن بست نزد يرا فرستادم كه مراقب منزل مياما من رح. كتباً نداد يعني... نه جواب نداد -

نفر وارد شد و گرچه صورتش را با نقاب پوشانده  كيتنها .هستند يوارد شده و آنها چه كسان يچند نفر از در كنار ديبگو

لحظه  يبرا..!)) كه  ينيب ياست، پس م وتيكه مادام ت ديدنبال نمود، فهم ابانيكه او را تاخ داًبع يبود و اول اورا نشناخت ، ول

 يرا ثابت م يچه مطلب نيو ا: (( كمتر گفت نانيبا اطم يو ناراحت ، ول يعصبان يبعد كل! كوتاه سكوت حكمفرما شد  يا

 ))كند؟

بلكه  امد،يخانه ن نياش به كجا برود ، چون به ا سندهيمالقات نو يدانسته كه برا يخوب م يليكه نوشته را شناخته است و خ -
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 كيشخص  نينگفتم كه ممكن است ا يباشد، حت ينگفته بودم كه مراقب چه كس ميدرشهر رفت و من هم به رح يبه منزل

 .))ميماتوانم حرفت را باور ن يبوده است، چون اصالً نم ياتفاق هك ييبه من نگو گريد دوارميام. باشد يياروپا

به  رويه. ديحرفها را فهم نيا يهودگيو مكث كردو ب...))اشتباه كرده است، حتماً اشتباه كرده ميرح: (( گفت  يبه تند تونيكل

 ))؟يكل يكار را كرد نيچرا ا: (( دياز آن اطالع داشته باشد ، پرس دياست كه با يكه نكته ا يبه گونه ا ي، ول يآرام

مدت .گرفت  شيدستها انيتخت كنار او نشست و سرش را م يوناگهان رو...)) من...نكردم من : (( وار گفت  يطوط يكل

 .كه هرگز اورا دوست نداشته است ديافتاده و سر خم شده اش نگاه كردو فهم يبه شانه ها رويه. سكوت كرد ياديز

كنند ، به  يم ادي "شعور زنانه "ا نام وجود دارد و مردان اغلب به مسخره از آن ب "حوا"مرموز،كه ردتمام دختران  ةزيغر آن

 ست،يكرده ن يكه خبال م ياصالً آن گونه مرد نكهياصل كه دروغ گفته و ا نيداشت ، ا ياو گفت كه اگر واقعاً دوستش م

 ينه حس يول اورد،يبه همراه ب يو احساس تلخ يدرد و سرخوردگ شيتوانست برا يفقط م. برد يم نيآن عشق راازب دينبا

از او متوقف كرد  يسرخوردگ ايصدمه خوردن  ليرا تنها به دل يباور نداشت كه بشود دوست داشتن كس رويون هچ. بدتر

 ياو را كنار م ديعقل شا باشد، يراحت نيتوانست به ا ياو را دوست نداشته باشد هم ، نم گريكرد كه د ياگر اراده م يوحت

 .كار از عهده قلب خارج بود نيمسلماً ا يگذاشت ، ول

توانم آنها را  يو نم ديآ يكنم چون از زنها خوشم م يفكر م: ((نامتعادل و خفه شروع به سخن گفتن كرد  ييبا صدا تونيكل

را از او  نيا ديشا.آمد  يداشته ، چون او هم از زنها خوشش م يسخت يحتماً با پدرم زندگ... فهمد يرا نم نيمادرم ا. رها كنم 

، منزل خودم را  ميكه بود كايآمر. توانستم بگذارم كه بفهمد يكندو نم يرا درك نم نيو هم اا... ام  يناپدر.ارث برده ام

آن اتاق را در شهر اجاره كردم ،  نيبنابرا م،يكرد يم يمنزل زندگ كيدر ديهمه با نجايداشتم، پس آنجا راحت تر بودم ، اما ا

 .شماكه خودم ب ييخواهد بكنم، جا يدلم م يكه بتوانم هر كار ييجا

 كه بفهمند؟ يديترس ينم -

 مياجاره را برا يعمالً جو كارها م،يايتوانم با انها كنار ب يكردم م يزده شود، اما فكر م ييحرفها ديدانستم كه شا ياوه، م -

را بطه  ما با هم... كرد، ما يدهد، ترز مرا آنجا مالقات م يدانستم كه مرا لو نم يم. انجام داد و به اسم او اجاره شده است 

 يمثل پدر بزرگ م شتريب شيدوبرابر سن او رادارد و برا ريپ سوتيت. ر او نبوده ، من شروع كردمياش هم تقص م،همهيداشت
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 .كنم عاشقم شده است  يخب فكر م... ماند تا شوهر و او

 ؟يكل يبا من ازدواج كن يخواست يچرا م -

به خود و ثروتمند ازدواج كنم كه مرا  يخوب و متك يستند بادخترخوا يمامان ونات هر دو م ديرس يبه نظر م يخوب دهيا -

شدم كه  يو نگران م يترساند يوقتها مرا م يلي، گرچه خ اديز يليالبته دوستت هم داشتم ، خ! سرو سامان دهد، درواقع ، تو

 كيمقام صحبت كنم و مثل واال ةزاده بينج كيمثل ... ميتوانم تظاهر نما يتا چه مدت م نكهيتوانم تحمل كنم و ا يم ايآ

بتوانم  ديكردم شا يشناخت ، اما فكر م يزود مرا خواه اي ريدانستم كه د يم! باشم يمحسنات اخالق يدارا يمذهب ونريسيم

رغم همه  يبزرگ منش بود ، اما عل اري، بس درمگفته بود كه مادرم ، هنگام ازدواج با پ ميها يياز دا يكي. دهم  رييتو را تغ

 يدرمورد زنان م يليكردم خ يم اليمن خ... عاشقش ماند و هرگز نتوانست واقعاً فراموشش كند و من  شهيهم شيكارها

از غرور تو بكاهم و به آنچه خودم دوست دارو عالقه مندت  يكه بتوانم كم... باشد يعمل ديكردم كه شا يدانم ، پس فكر م

صرف ارشاد كافران  نكهيپولمان را درعوض ا.  ميرو داشته باش يخوشو خالصه اوقات ... ميبر يمهمان.ميبا هم عشق كن. كنم

 . ليقب نيو از ا ميو قمار كن ميمشروب بخور اباآني،  ميينما حي، خرج تفر ميكن

 ؟يكن حيتفر... تابا آن يكه پول داشته باش ؟يوارد معامالت برده و اسلحه شد نيهم يبرا -

. كم داشتنش  ايدارد،  يينداشتنش چه معنا يدان ي، پس نم يپول داشته ا شهيو همت. پول داشته باشم  نكهيا ينه فقط برا -

 .احمق بودم  يليدادم خ يشانس رااز دست م نيآسان بود واگر ا نجايمثل ا يپول درآوردن درمحل

 ...بود يگريد زياگر هر چ ؟يچطور توانست!برده ...ياما كل -

كردم،  يكار نم نياگر من ا!نداشت ايدر كل فروش برده در دن ياثر نيرفروش كردم، كمت دويكه من خر يچند برده ا -

شماره شده و  نجايقبالً گرفته و درا. آنها برده بودند .فروخت ، و من هم آنها را برده نكرده بودم  يآنها را م يگريكس د

 .آنها كرد ةشد دربار ينم يگريد كار چيفروش به ساحل آورده شده بودند، ه يبرا

 .شد كرد يگرم نم ةاسلح يهم برا يكار چيد هوالب -

به  يمردم ربط نيا استيس. بود يگونه مسائل احساسات نيدرمورد ا ديساده بود و نبا يكاسب كيآن فقط . آن فرق داشت  -

 .من ندارد
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 ...ديفهم ياما به عمو نات مربوط است و اگر م -

اوهم از جنس . شد يهم چندان بد نم ديشا...فرستاد يپس م اكيانداخت و به آمر يم يكشت نيمرا دراول ديفهم ياگر م -

 يكار بد ديتوان يهم نم دياگر بخواه ياحتماالً حت. كنم آن ادواردز هم مثل شما باشد  يم اليكنم وخ يم اليوخ! رويتوست ه

مثل پدرم  ايو  افتميبه زندان ب قبل از آن نكهيرسم، مگر ا ياند و من م دهينرس يياما آنا به جا. ديستياصالً بلد ن د،يانجام ده

 .كله ام را سوراخ كند يزن عصب كيگلوله 

 ))و زهره ؟: ((ديپرس رويه. يو سخت ياما با تلخ ديخند يكل

 چياست و ه يابانيخ ياز آن زنها گريد يكيفقط ...فكر كردم فقط.((و مپهوت بود جيصورتش گ. سرش را بلند كرد تونيكل

 زيرد كار باشد، اصالً به چ يكه پول يكردم تا وقت يفكر نم. بود شانيها يليخوشگلتر از خ هنكيندارد، جز ا هيقيبا يفرق

 رويكردم، چطور ممكن بود بدانم؟ ه ياصالً فكرش را نم..  ةكه متعلق دميد يدرخواب هم نم يحت. هم بدهد يتياهم يگريد

را با من بگذراند،  يفكر كردم اگر زهره چند روزفقط . به او  يواقع ةخورم كه قصد صدمه زدن نداشتم ، نه صدم يقسم م

 يم ييرفت گو يراه م يطور... كرد يفراست مرا ناراحت م شهيهم. بود نيهمه اش هم. شود يم تياذ يفراست حساب

درآن  يبي، ع ينده تياهم گرانيو به حرف د يانجام ده يو قاچاق را علن يكه برده دار يكه تا زمان انديخواست به من بنما

آن را  يذره ا يالف زدن درمورد آن حت! ندارد  تيواقع. پست ودزدانه قرار دارد يجود ندارد، اما دزدانه انجام دادنش مطلبو

 .كند يهمانطور كه ساكت بودن درموردش آن را بدتر نم. دكن يبهتر نم

 .شيبهانه آورند برا اي -

 ستمويداند كه به انجامش مغرورن يال دست زدم و چرا خدا ماعم نيدهم كه چطور شد به ا يم حيآورم تنها توض يبهانه نم -

تو وآن ! تو هم بود ريتقص... اما زهره . كردم ينم غيدر يكار چيشوم، مطمئن باش كه از ه دنتيتوانستم مانع فهم ياگر م

تكه خوب  كيومن هم ...  ييبايز يليبه هر حال مثل همه زنها خ يول يباشمن ن پيت ديشا!دتينظرات به من دست نزن

بر  يو نامزد يلمست كنم كه مبادا بترس يكه اجازه نداشته باشم حت... است كه  يچطور يدان ينم. ستمين خي يقالب ايخشك 

كه  يكنم ، درحال يآراسته و مرتب را باز يآقا كيخودم را نگه دارم و نقش ! كه مثل جهنم است ميگو يبه تو م... هم بخورد

با تو ،  فانهيشبها بعد از گذراندن چند ساعت عف يبعض. را نشانت دهم زيرا تصاحب كنم و همه چ خواسته ام تو يتمام مدت م
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آوردم ، اگر  يم رياز بازار گ يخودم زن يرفتم و برا يم رونياز خانه ب يواشكيشد،  يتمام م زيمحبت آم يكه آخرش با الفاظ

كه خودم را بر  ميگو ينبود ، به جرأت م يرا درآن گذاشته بودكه م يتيو اگر به خاطر موقع.شدم يم وانهيكردم حتماً د ينم

 .كردم ياحمق نم كيسر زهره ، 

 .درمقابل خودش ايداند دربرابر او دفاع كند  ينم نكهيمثل ا...)) اوه نه! ياوه نه ،كل: (( زمزمه كرد رويه

 يم.آورد يدرم يگريآوردم، د يبود كه اگر من درنم ياعمالم ، پول هيدرمورد بق: (( ، كه به او گوش نم داد ، ادامه داد  يكل اما

 موريچون الر ي، از مردان اهانياما درگرفتن س ،يو طرفدار حق باش ياحساسات يمسئله هر اندازه كه بخواه نيدرمورد ا يتوان

راق هزاران اغ يب. ام  دهيكش يرسانده و دردسر كمتر يكردنشان كرده اند ، ضرر كمتر آزادعمرشان را صرف  يكه سالها

رها شده  يدرخشك ايافتاده اند كه غرق شوند و ايها، به در يي ايتانيبر بيتحت تعق يها يكشت يتانهايبدبخت توسط كاپ اهيس

. برده را به جان بخرند ةشدن با محمول ريدستگ طرحاضر نبودند خ تانهايچون كاپ. جان دهند يو گرسنگ ياند كه از تشنگ

است كه به  يبه ثروتمندان شتريب يمتيو فروششان به ق متيق كيتاجر پست ، به  كيآنها از  ديكه من كردم خر يتنها كار

 ديسف يها هكه ما با مستخدم يبهتر از روش اريكردندو تازه بس يم يآنها غذا و لباس مس دادندو تا آخر عمر از آنها سرپرست

 .مسئله دارد يبر رو دتيبه طور د يم آن بستگتما. با آنها رفتار خواهد شد م،يكن يپوستمان دربوستون برخورد م

از دوشش برداشته  يبار ييصاف كردكه گو يرا به گونه ا شيشانه ها. به خود داد يتخت بلند شدو كش وقوس ياز رو يكل

شانس  ديشكل بهتر باشد و شا نيبه ا دي،شا يدان يرا درمورد من م زيكنم همه چ يخب ، حاال فكر م: (( گفت . شده باشد

 .))ميداشته باش يبدهد كه ازدواج موفقتر يهتر ب

 .))يكنم ، كل يمن با تو ازدواج نم يول: (( ، گفت يبه آرام رويه

اگر فوراً ازدواج .ندارم يلذا من هم چاره ا.تو آمده ، هستم ريآنچه بر شتريچون من مقصر ب زميعز يندار يگريد ةچار -

انجام  تيتوانم برا يكه م ستيحداقل كار نيا. اگر نباشد يال من است ، حتكنند كه م يهمه فكر م يو تو بچه دار شو ميكن

 ؟يستي، ن يمتوجه كه هست. يهمه ما انجام ده يخب برا... يبرا يتوان يكه تو م ستيحد اقل كار نيدهم وا

: اصرار گفتپس با . اصالً متوجه حرفش نشده است  ديفكر كرد شا يكه كل يساكت ماند، به طور ياديمدت ز يبرا رويه

خورند  يهم از آن صدمه م يسيام، مامان و كر يبلكه ناپدر.شود يما نم ريچون تنها دامنگ. شود يزيآبرو ر ميبگذار دينبا((
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 يو فرزند ب يبه آنجا برگرد يتوان يهنوز پابرجاست و تو نم ليه سيهول. و خانواده پدرت هم هستند تهايكرا نيو همچن

فقط به فكر خودت  دينبا. دارد ييزود رس است هم دردسر ها ميوانمود كن ديكه ما با يبچه اداشتن  يحت.يداشته باش يپدر

 .))تو و جبران مافات به كار برم تيحما يدهم كه هر آنچه درتوان دارم،برا يبه تو قول م. يباش

 نكهيانداخت و بدون ا يباغ نگاه يشهر وچراغها يكيزدو به تار يپرده را به كنار.پنجره رفت يبلند شد و به سو رويه

 .))من درموردش فكر خواهم كرد...دانم  ينم: (( برگردد گفت

 .يسرزنش كن ادينكن مرا ز يو سع... فكر كردنت را طول نده  يليخ -

 شهيبودم و آنقدر مطمئن كه هم يكور و خود رأ نكهيا يبرا.دانم كه خودم قابل سرزنش هستم يم.كنم يتو را سرزنش نم -

دروجودشان هست كه آنها را به  ييرويكنند، چون ن ينم ايكنند  يم ييكردمردم كارها يدرك نم نكهيا يبرا. ت حق با من اس

 يارث ديكه شا يزيچ. ستندين يتوانند مقابله كنند ، قو يبا آنچه نم.. با دنيجنگ يبرا شهيكند وآنكه هم يانجام آن وادار م

قبالً  چگاهيمن واقعاً ه... من نكهيشودو ا ريس دياست كه با يقو يياشتها ايديغلط به وجود آ تيو ترب ميدراثر تعل ايباشد

توانم  يمن خودم نم.يدردسر مقاومت كن يا پول بيدرمقابل زنان  يتوان ينم نكهيا. بودم دهيدرمورد آن نفهم...درمورد يزيچ

مطمئن بودم كه  شهينرسانم، چون هم يضرر به كس نكهيا ايبه من ندارند، مقاومت كنم  يكه ربط يدرمقابل دخالت در امور

 يم يعدالت يخواه ترهستم ومخالف سرسخت ب ريكردن از همه بهتر و خ يفكر م نكهيو البد به خاطر ا... حق با من است

 ريكردم خ يم اليخ يزمان.  مياصالح را از خودمان شروع كن ديحق داشت كه مابا ايجوش ييپسر دا. بردم يباشم، لذت م

 .كنم باشد ياما او گفت كه عاقالنه است و فكر م است ، يخواه

رابه دور او  شياو رفت تا بازو يبه سو. آسوده شد يكند ول يصحبت م يگرچه كامالً مطمئن نبود او ردچه مورد تونيكل -

و خودش را درنگاهش بود كه تأمل كرد يسرش را برگرداند ، حالت رويه يدهد، اما وقت نانيحلقه كندو از عالقه اش به او اطم

 .اش نزند قانع كرد يبه ناپدر يخواهد شد اگر حرف سپاسگزار نكهيو نجابتش و ا يبا تشكر از بخشندگ

آنهاو  هيوبق ياو و عمه لوس. دهم تصوراتشان از من خدشه دار نشود يم حيترج. رينات خ ي، ول ديمامان مرا خواهد بخش -

به من گفت كه به ضرب المثل . رت بود كه درمورد من احمق نشدمضحك است ، چون تنها پد يكنم كم يفكرش را م يوقت

نخواهد  يچشمانت باز باشد ، مخالفت يشود ، ول ينكه عاشق فرد نامناسبياعتقاد داردو ا) كنند يكن و بگذار زندگ يزندگ(
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كه  يو بعد بفهم يو مناسب است انتخاب كن ستهيخودت شا مثليكن يم اليرا كه خ يباشد، اما اگر كس يعمل ديچونشا.كرد

 يجنس تقلب تودهد كه به  يرفت و او اجازه نم يخواه نياز ب يپست ازدواج نموده ا يو با مرد يكلك خورده ا

و  يشناس يمرا م قاًيحاال دق. يخر ينم يجنس تقلب كي گريكردم، اما تآلن تو د يبه حرفش گوش م ديبا ديشا.بفروشند

 .دهم يقول م. دانم  يم.  زميمن تمام تالشم را خواهم كرد عز. رفتار كنم سيقد كيكه مثل  يانتظار ندار

بود ، كمتر دچار  دهيكه خبر مرگ زهره را شن ياز زمان يرفتن از اتاق ، به طور قابل مالحظه ا رونينزد و هنگام ب يحرف رويه

 يكرد كه عاقبتش آن گونه كه م يفكر م يول يآمده بود ، متأسف بود، ول رويآنچه بر سر ه ياو وبرا يبرا. عذاب وجدان بود

 .شد ينه تا آنجا كه به خودش مربوط م اقلحد ايتوانست خطر ناك باشد نبود 

 كميو  يس فصل

 ييجا. شد ييقصر سلطان راهنما يدراندرون يشد، به اتاق ياصالً شناخته نم ان،يمغازه دار ب كيكه درلباس  يپاتر درحال يآقا

 .نمود دارشيب يمانيو بدون تعلل و پش ديفرورفته د نيو سنگ قيعم يفراست رادرخواب تانيكه كاپ

 .))يدار نجايواسه خودت ا يراحت يبه نظر حالت خوبه قصر كوچولو: (( به او انداخت و گفت  ينگاه يبا تلخ يبات

 ؟يكرد دارميب نيگفتن هم يمتشكرم ، فقط برا -

 .زدم يسر هي نهايكه به خونه دلف يبدون يبخوا ديگفتم شا. كنم  يكيسالم عل هينه فقط سرمو تو لونه زنبور كردم كه باهات  -

 .))كردند يم رتيدستگ ديشا ،يحماقت كرد: (( گفت  ديكش يم يا ازهيكه خم يدرحال يرور

كه  ديفهم يم ديبا ي كي. خرت و پرتها رفتم  نجوريفروش لباس و از ا يببر ، برا "رام راس"نبود به عنوان كمك  يخطر -

 . چارهيلو چطوره ، ذلش واسه مامانش تنگ شده ، طفلك بحال كوچو

. شد  يرا ض يعالئم ، تا حدود نيا دنيفكش فشرده گشت و لبانش جمع شد و با د ةكه عضل ديد ينگفت ، اما بات چيه يرور

 ))؟يباهاش چكار كن يخواه يم: ((  ديپرس

 .درست مثل تو.كنند يآن زنها هم لوسش م. خوب است  شيكه هسنت جا ييفعالً همانجا -

. لوس كردنش اونجا باشم  ةتونم واس يكنم ، نم يموشك باز ميبا دان جوون قا دياآلن كه با يول. كردم  يم يوقت هي ديشا -

 .يستيتو هم كه اونجا ن
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 جكار كنم؟ يانتظار دار -

 .كه اونجا بمونه ستي، واسش امن ن مياونو ببر ديبا نمت،ياومدم بب نيواسه هم -

نگو باني ، هيچ كس به او صدمه اي نمي زند اگر فكر كرده اي كه با دان آن ادواردر پير، انگشتاشان را براي اذيت  چرند -

 .كردنش بلند ميكنند، بايد عقلت را از دست داده باشي

باز نگه داري  تو زيادي مشغول خود امنيت بودي، بنابراين نتونستي گوشاتو. منظور اونجور صدمه نبود: با ناراحتي گفت  باني

 .اما من چيزايي شنديه ام كه خوشم نمي ياد

 چي؟ "مثال -

يادت مياد حرفهايي رو كه در آفريقا راجع به مرض شنيديم؟ خب ابراهيم ديشب يه ملوان از كشتي اي كه از كيلوا اومده  -

ايي ها دارن مثل مگس مي ميرن و تموم رو ديده و يارو بهشت گفته كاوباي سياه اومده و داره تو تموم آفريقا بيداد ميكنه ماس

گفته كه مردي رو كه تنها باقيمونده يكي از اين كاروانها بوده ديدند كه خودشو به تنهايي . كاروانهاي برده گم شده اند

ه از عالمتهاش خوشم نمي ياد و ترجيح ميدم عامره كوچولو از اينجا بيرون بره، چون اگ "رسونده ولي دو روز بعد مرده اصال

 .به آفريقا رسيده باشد نميشه گفت كه به اينجا نمي ايد

منظور اين نبود كه به آفريقا نفرستيش اگه شايعه درست باشه هيچ كجاي قاره امن نيست گفتم شايد بشه ويراگوي پير رو  -

اي كوتچولي ورداريم و بريم طرف سري النكا ضرري نداره كه چند وقتي از اينجا دور باشيم بخصوص كه داني و ملوان

 .غرنقشنگش مثل يه شير ترسناكه دارن اين اطراف مي 

 چه زماني برمي گردد؟ "مشكل است ويراگو احتماال -

خودت گفته بروي به طرف امارات بريم و حدود يك دوماهي از رنگبار دور باشيم مگه اينكه بشنويم دان محل رو ترك  -

 .ه رتلوب دستور تو رو اجرا مي كن "كرده پس احتماال

 .درست همانطور كه تو اجرا كردي: بخشكي گفت  روري

يكي بايد مي موند كه مراقب باشه حوالي جزيره پيدات نشه و دستي دستي خودتو به طناب دار نسپاري بعالوه دلم نمي  -

حماقت خواست عامره كوچولو رو دست اون زناي احمق تنها بگذارم حاجي رتلوپ مرد عاقلي است و مي شه مطمئن بود كه 
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بر نمي گرده ولي وقتي برگشت اميد وارم اينقدر عقل داشته باشي كه  شدهنمي كنه، پس فكر مي كنم كه تا وقتي اوضاع امن ن

بچه رو ورداري و بري ، چون هم از دست و پا خالص مي شي ، هم از دست سرهنگ از هيچ كدومشون خوشم نميايد و بايد با 

 .عجله بريم

شايد حتي بتوانم سلطان را وادار كنمبراي مدتي مانع ورد كشتي هايي كه از آفريقا مي آيند شود در موردش فكر ميكنم  -

 نگذار گيرت بيندازند عمو

همان روز عصر، هنگام بازي شطرنج در .پاتر صدايي ازخود در آوردكه نشانه دلگرمي و اطمينان به خود بود و بعد رفت آقاي

ا را پيش كشيد، ولي مجيد با يك حركت دست آن را رد نمود و گفت كه او هم اتاقهاي خصوصي سلطان، روري موضوع وب

داستانهاي مشابهي شنيده است حداقل يك دو جين و اگر حقيقت داشت كه جمعيت ماسايي ها در اثر بيماري، يكدهم شده 

د و مدام به كاروانهاي چندان هم خبر بدي نبود چون مردمي وحشي و عاشق جنگ بودند به درد بردگي هم نمي خوردن. بود

به اينجا نمي  "اصال "برده حملهمي كردند تا جوانانشان بدين وسيله آموزش جنگي ببينند هيچ خطر نبود جون وبا احتماال

 .رسيد

پس دليلي براي . به تو ميگويم و يا تاكنون هرگز از اين مسير به ما نرسيده است. چيزي نيست: به آهستگي گفت مجيد

و به علت معاهده ما با بريتانيا كه واردات برده را از آفريقا،طي ماههاي موسم باران شمال شرق ممنوع كرده ترس وجو ندارد 

اين يكي از منابفع زندگي در يك جزيره مي باشد اما مطمئن باش اگر بشنويم . استپس خطر رسيدنش از دريا هم جزئي است

كه هيچ كشتي از بنادر آلوده، نتواند مردانش را در جزيره پياده  در يكي از شهرهاي ساحلي شروع شده مراقبت خواهيم كرد

اينموضوع خواهم كرده دستش براي  داربازرگانان و مسئولين گمرك را عهده . نمايد و يا حتي در نزديكي شهر لنگر بيندازد

ا حركت داد تا يكي از پياده هاي لحظه اي باالي مهره ها كه از عاج ساخته شده بودند، ثابت ماند و بعد در حاليكه مهره قبل ر

 .ستوان هنوز اينجاست و همين طور كشتي اش: كاپيتان را بگيرد متفكرانه گفت

 .در حاليكه صفحه شطرنج را مطالعه ميكرد ، آهي كشيد و گفت اطالع دارم ديگر حوصله ام را سر برده اند روري

پيامي ديگر از كنسول بريتانيا دريافت كردم كه دوباره مي اطالع داري كه صبح و شب مراقب منزلت هستند و امروز صبح  -

 پرسيد آيا از محل اختفاي تو خبر دارم ؟ اينكه مشغول
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 كاري هستي، يا خير؟ چه

 و به آنها چه گفتي؟ -

حقيقت را چون دقيقاً در آن لحظه خاص نميدانستم در كدام اتاق هستي و اينكه آيا مشغول خدني يا خوابيدهاي و يا به  -

 .گناهان بيشمارت فكر ميكني، پس توانستم بگويم كه اصالً هيچ ايدهاي در اين مورد ندارم

 حرفت را باور كرد؟ -

 .فكر نميكنم، چون مرد احمقي نيست -

: روزي پياده ديگري را حركت داد و اسبي را برداشت و گفت» نه متأسفانه فكر مي كني چقدر ميشود به اين وضع ادامه داد؟ «

 »كيش«

تا آنجا كه «بعد فيل دوستش را حركت داد تا وزيرش را حفظ نمايد و گفت، . ناله اي كرد و بر صفحه شطرنج اخم نمود يدمج

كه فكر مي كنم آن زمان بزودي برسد، چون وضع . به سرهنگ خوب ما مربوط ميشود تا وقتي كه او رنگبار را ترك نمايد

اما بدون دافوديل كار . ه براي مرخصي به كشور خودش فرستاده شودجسماني اش چندان خوب نيست و تقاضا كرده است ك

چنداني نمي تواند انجام دهد و جاي تأسف است كه نمي شود ستوان را اغوا نمد كه در ساير مناطق به دنبال كشتيهاي برده و 

سرزمينهايم خارج مي كنند و  زتاجران آن بگردد نه سرهنگ گفتم كه شنيده ام برده هاي بي شماري را به طور غير قانوني ا

 .واقعاً شرم آور است. او با من موافقت كرد، ولي هيچ اقدامي انجام نداد

 »كيش«: خنديد و با حركتي معصومانه، قبلش را با يك پياده برداشت و گفت روزي

 »چرا من اين را نديدم؟! به« : بتندي گفت مجيد

 چون نمي خواستم ببيني -

 اما هنوز مرا شكست نداده اي من حاال پياده ات را بر مي دارم براستي كه پسر ابليسي، -

 .و من متأسفانه وزيرت را بر مي دارم كيش و مات -

اخمي به مهره اش كرد و با تلخي خنديد و با بي قراري دستش را روي صفحة شطرنج ماليد و مهره هاي عاجي را بر  مجيد

امروز مرا بسيار ساده شكست دادي، چون فكرم مشغول است فردا : تروي فرش زمينه الكي، بافت شيراز، پخش نمد و گف
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 .من تو را شكست مي دهم، ولي امشب بسيار نگران هستم

چرا چه مشكلي براي نگران شدن داري؟ برادر عزيزت برقش كه سالمت در نقش است و خارج از مسيرت قرار دارد و  -

آن هم بدون اينكه حتي سكه اي از جيب خودت . دان كه رفته اندكشتي هاي دز. ظاهراً فعالً كسي قصد جانت را ندارد

ات چنان پذيرايي گرمي از آنها خواهند نمود كه ديگر در اين  ردهرعاياي زخم خو. و احتماًا دفعه بعد كه بيايد -بپردازي

كمك آن راحت زندگي  و باالتر از همه بر روي گنجي دست داري كه تا ساليان زيادي مي تواني به. حوالي پيدايشان نشود

 .كني، پس نبايد هيچ مسئله نگران كننده اي در دنيا داشته باشي

براي خودم نيست، بلكه نگران تو، دوست عزيزم، ميباشم از ماندن و ترفش اين كشتي جنگي انگليس در لنگرگاه  نگرانيم«

نبايد بگذارم شما را خيلي « : ريخت، گفت ناراحتم، روزي، در حاليكه مهره هاي پراكندة شطرنج را جمع كرده، در جعبه مي

 »است نماندهاحتماالً تنها براي من اينجا . نگران كند

درست است شنيده ام كه ستوان، بسيار شيفتة آن دختر آمريكايي است و تا زماني كه او اينجاست، ستوان براي رفتن عجله  -

كه باشند ولي مسئله گرفتن انتقام كنسول بريتانيا از تو مردان عاشق همه مثل هم هستند، حاال از هر نژادي . اي ندارد

 همينطور همهمچنان باقي است مرد كله شقي است ستان 

 .من هم هستم: با نيشخندي كفت روزي

آه خيال كردي نمي دانم؟ اما اين بار فكر مي كنم آنها را بيش از اندازه تحريك كرده اي و اينكه ديگر چه در شهر و چه  -

در امان نيستي آنها فكر مي كنند كه از محل اختفايت باخبر هستم، ولي هنوز به بودنت د راينجا شك نكرده اند،  در خانه من

به زور اسلحه دستگيرت مي كنند و اگر حاضر به تسليم تو شوم از بمباران قصرم ابايي  ،اما وقتي بفهمند كه خواهند فهميد

 .نخواهند داشت

همينطور فكر مي كنم در واقع طي يكي دو روز گذشته، مدام به اين فكر بودم كه وقت آن بگذاريد رك بگويم كه من هم  -

رسيده جايم را تغيير دهم، دوست ندارم ببينم دافوديل يك روز صبح در حاليكه توپهايش به سمت پنجره هايتان نشانه رفته 

 .مقابل قصر لنگر اندازد

كه امن ترين محل برايت كجا است؟ به اين نتيجه رسيدم كه به منزل  من هم همينطور فكر مي كردم« : اعتراف كرد مجيد
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خودت در شهر يا خانة ساحلي ات نمي تواني بروي چون هر دو تحت نظر است عاقالنه هم نيست كه از طريق دريا خارج 

 پس به ياد» شوي

 يبرا. كه فعال در مسقط است باشديافتادم كه متعلق به عموزاده من م)) يكوكوتون((پشت  يساحل كينزد ،يكوچك محل

 يكشت يبرا نطوريهم. نبرد يياز حضورت در آنجا بو يكس نكهيخواهم فرستاد كه از تو مراقبت كند و ا ياميخانه پ داريسرا

تا  يمان يآنجا م انه،آنقدريو مخف يبه آرام يخواه يمرا م حتينص اگر. رنديو با تو تماس بگ يات كه بدانند كجا هست

تو  يبرا دنيبازگردد پس او هم از انتظار كش كايقلب ستوان هم به آمر ركنندهيلستان برود و خانم جوان تسخسرهنگ به انگ

 .))نه زودتر يآن زمان بازگشتت امن تر باشد،ول ديشا. شود يخسته م

 .))خواهم داشت يظاهرا اوقات كسل كننده ا يول ،يحق دار: (( لسوفانه،گفتي،فيرور

در مورد مستخدمان و بچه . يمرده باش يبزود كنميم ،فكريمرده، و اگر شهر را فورا ترك نكن تا يبهتر است كسل باش_

 .آنه تنها در طلب خون تو هستند د،چونينخواهند د يهم مطمئن باش كه صدمه ا نهايكوچك خانه دولف

 دانم،چه موقع حركت كنم و چگونه بروم؟ يم_

تو . روند يم))يديمال((مالقات دوستانشان به منازل آنطرف بازار ينان راچند تن از ز. كنم فردا شب مناسب باشد يفكر م_

 بيترت. در آنجا منتظرت هستند يياسب و راهنما ،چنديشو يمرداب از آنها جدا م كينزد. رفت يبا لباس نگهبانان خواه

وجود  ياديپرحرف ز يزبانهاو  اريكه چشمان فضول بس نجاستيامن تر از ماندن در ا اريساده است و بس اريدادن كارها بس

 .رنديگيكه رشوه م يافراد نطوريدارند و هم

نور مشعل و با لباس اعراب،به همراه  ريهوا ز يكيپس از تار يكارها را داد و رور بياو ترت. قول بود شهيد،هميمج قول

. ه بود، از در زنان خارج شدشد دهيزن سراپا پوش نيدوج كيشان انتقال  فهياز خواجگان و نگهبانان مسلح، كه وظ ياسكورت

 نيچن دنيد. شهر ناهموار گذشتند يو تقاطعها چهايو پ كيبار يو گوچه ها خمو  چيپر پ يابانهايخ انيزنان،حراف، از م

بار توسط گشت  كيو  يكس جلب نشد و گرچه دو بار توسط سربازان بلوچ چيبود كه توجه ه يعاد ،چنانيممنظره ا

 .كه به راه خود ادامه بدهند افتنديزود و بدون دردسر،اجازه  يليخ يمتوقف شدند،ول ليدافود

 دياما از قرار معلوم،مج.از دسته جدا شده و تنها بود يبخش نقشه بود،چون در آن موقع،رور نيمرداب،خطرناكتر يرو پل
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 يرور.شد ينم دهيد ين حوالدر آ ينگهبان چياز ه يآنجا را پراكنده نموده بودچون اثر گرمراقبانيد يبه نحو ايرشوه داده و 

كرد گذشت و چشمش به دو مرد  يجدا م ييقايبدشكل شهر آفر يرا از كلبه ها يبه سالمت از آن مرداب بدبو كه شهر سنگ

 .باز پشت آن منتظر او بودند افتاد يكه در فضا

در نظر  ديكه مج ييراهنما در گوشش صحبت نمود و بعد با يقبل از سوار شدن، چند كلمه ا يرور. بود ياز آنها بان يكي

در شهر  يآمد و شد به منزل دوست يو ب ياز راه فرع يبان كهيگرفته بود به سمت حومه باز شهر حركت كردند، در حال

 .بازگشت

 مهين يسفرشان را حوال.مودنديپ يانجام شد و بخش اعظم آن را به آهستگ يكيبود كه در تار يطوالن يسوار

 يخاكستر ييروشنا نيدر اول. دنديخواب خكيمزرعه م كيدر كنار  ،يكارگاه خال كيد و در قطع كردن)) ييچ((كيشب،نزد

كم كم . سرد خوردند ييجنگل خار برانند غذا سيخ يلفهاع انياز م شتريبا سرعت ب نكهيشده و قبل از ا داريرنگ سحر، ب

 .داد يرا حركت م خكهايگذشته و م رهيجز يروز از رو ييروشنا

 يبود كه در اثر عبور گار ييرهايتعداد اندك هم منحصر به مس نيوجود داشت و هم يكم يجاده ها رهيجز بخش از نيا در

مشغول  ليدرختان نارگ انيم اي شكريدو زارع كه در مزرعه ن يكياز  ريغ. به وجود آمده بود شانيروستاها انيكشاورزان در م

 ياز كنار ساحل ندياينمودند كه به چشم ن يكوچك گذشتند و سع يروستاها نارآنها از ك دنديرا ند يگريكار بودند كس د

 كينخلستان و  كيكه  دندياز جاده رس يكف كرده و پرباد كه در سمت چپشان قرار داشت آنقدر باال رفتند كه به شعبه ا

درختان شد و  يم افظتمح يمرجان يساخته شده از سنگها يميبلند قد واريد كيدو طبقه كوچك كه توسط  يمنزل غرب

برد كه تنها  يخسته را گرفته به اصطبل يخانه اسبها يميو قد ريپ داريسرا دنديانداخته بودند رس هيپرتغال و انار بر آنان سا

 يهفته ها يط يستيكه با يبه پشت بام مسطح خانه رفت و به محدوده آرام ياالغ خواب آلود در آن قرار داشت رور كي

باشد محل به اندازه  نيبدتر از ا اريتوانست بس يبا دقت نظر دوخت و به خود گفت كه مباشد  شياختفاجهت  يمامن ندهيآ

از وجود او  يگريو ساكتش كس د ريو همسر پ دارياز سرا ريو چنان پرت و دور افتاده بود كه غ ديرس يآرام به نظر م يكاف

از مراقبت از  ريغ يكار ينداشتند كه برا ارياختنفرات در  يافدان و سرهنگ ادواردز هم به اندازه ك. شد يدر آن باخبر نم

 كوتاه و يمرجان ياز صخره ها يخط كيمنزل كه متعلق به عموزاده سلطان بود نزد. شهر اختصاص دهند يراهها
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جنگلي از نارگيل، از آن در . در خليج خميده و طوالني باالي گئوگونومي قرار داشت "تومباتو "كرانه جزيره كوچك  روبروي

گرچه روري فراست هرگز آرزوي صلح و ارامش نكرده . ل بادهاي شديد محافظت مي كرد و نقطه اي آرام بخش بودمقاب

كاهلي، اگر نه چند ماه بدون هم صحبتي جز خودش و بدون اينكه كاري  تهبا وجود اين،از دورنماي گذراندن چندين هف. بود

مان نگاه كردن داشته باشدف چندان هم بدش نيامد و همين تمايل جز خوردن و خوابيدن و شنا كردن و دراز كشيدن و به اس

راهنمائي كه مجيد فرستاده . و ازين فكر مشوش شد» حتما دارم پير مي شوم « : با خود فكر كرد. به آرامش مايه تعجبش شد

آمد و رفت و ساحل كريسمس . بود، همان شب به شهر بازگشت و روزهاي بعد، روزهاي بسيار طوالني و بسيار ساكت بودند

گهگاهي كشتي اي در دوردستهاي تومباتو مي گذشت و گاهي دافوديل را هم مي ديد كه به دنبال ويراگو . همچنان خالي بود

شود در هيچ يك از خليجهاي كوچك با خورهاي عميق جزيره مخفي نشده و يا در پناه محلي پرت،  طمئنگشت مي زند، تا م

وسيله اي كه گهگاهي وارد كانال باريكي كه تومباتو را از جزيره اصلي جدا مي كرد، مي شد، كمين نكرده باشد، اما تنها 

 .كرجي هاي ماهيگيري بود

سبك پاروئي ساخت جزيره كه متعلق به ماهيگيراني بود كه در اجتماعات پراكنده كوچك، ميان درختان نخل و  قايقهاي

 .د ميزيستندجنگلهايي كه حاشيه سواحل مرجاني را پركرده بودن

اولين بار طي بيست سال گذشته، روري كاري براي انجام دادن نداشت و در مقابل، فرصت نامحدودي براي بيكار بودن  براي

 .در اختيارش بود و به طور اعجاب انگيزي اين تجربه برايش هم پر اسايش و هم آزار دهنده بود

ا و تماشاي خرچنگهايي كه از ميان خزه هاي دريائي كج كج به دراز كشيدن روي ساحل خالي،زير سايه درختان خرم برهنه

دوست داشت . جلو و عقب مي روند و شنيدن صداي برخورد موج به ساحل بلند و صخره هاي فرسايش يافته، لذت بخش بود

بالي مرجانهاي و باغهاي دريائي جائي كه گروه ماهيان زيبا در ال ختانكه در آب شفاف و خنك باالي دنياي هزار رنگي از در

شاخه دار در فاصله سه قالجي زير پايش، روي تپه هاي دريائي و صخره هاي سفيد ماسه، بازي مي كردند، شنا كند و از 

در ميان درختان نارگيل، قدم مي زد و يا روي پشت بام مسطح . تماشاي سايه خودش، كه آنها را دنبال مي كرد، لذت ببرد

 .ا پشت كوههاي آفريقا يا رعد و برق را در ميان ابرهاي دور دست تماشا مي نمودمنزل مي نشست و غروب آفتاب ر

بود كه هوا چنان گرم و دمدار ميشد كه برگهاي درختان خرما مي افتاد و پرندگان بي صدا بي حركت با منقارهايي  روزهايي
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كه دريا از فلز گداخته ساخته شده زمانهايي كه جنبشي ديده نمي شد به نظر مي رسيد . باز روي شاخه ها مي نشستند

سقف، بيدار مي شد و دنياي اطرافش را پوشيده از آب مي يافت و همه  رويروزهايي هم بود كه با صداي ريزش باران .باشد

. گاهي رعد بر سر جزيره مي غريد و هوا طوفاني بود. جا خاكستري و نقره اي رنگ بود وهوا دوباره دلپذير و خشك ميشد

سوي ساحل حمله ور مي  هانه وار چون جاروي جادوگران به جلو و عقب حركت ميكردند و درياي سفيد و غران بنخلها ديو

 .شد و يا برخورد به صخره هايي مرجاني كف مي كرد

هيچ اتفاقي در اين ساعات . گذشتند و خورشيد بر آسمان بي ابر دوباره سرزد و يك بار ديگر هوا داغ و ساكن شد طوفانها

ه كننده روي نمي داد جز افتادن برگهاي شكسته و نارگيلهاي لرزان درختان در اثر طوفان خرد شده و در گوشه و كنار ديوان

 .جا ديده مي شدند همهپراكنده شده بودند و پروانه هاي مرده 

سبز رنگ  روز حوالي غروب كه زير جان پناه كوتاه سقف نشسته بود و به درخشش اولين ستاره كمرنگ، در درياچه يك

ان هم بگونه اي كه گويا آخرين باري است كه مي . آسمان نگاه مي كرد با احساسي غريب به ياد زندگي گذشته اش افتاد

گوئي مرد پيري بود كه . تواند به صفحات كتاب آشنائي نظر كند كه بزودي بسته شده و براي هميشه كنار گذاشته خواهد شد

مردي كه هيچ نكته اي را فراموش نكرده بود و .ايي كه رفته بودند به گذشته مي نگريستبا جدائي و دلتنگي براي تمام روزه

حس مي كند كه به  يدانمي دانست چرا شد...براي هيچ كاري افسوس نمي خورد جز اينكه آن روزها ديگر برنخواهند گشت

تند اين بار زياده روي كرده و رنگبار و جز اينكه باتي و مجيد هر دو حق داشتند كه گف. انتهاي جاده اي بلند رسيده است

قلمرو سلطان را داغتر از آن كرده كه خودش بتواند در آن بماند و تازه آنقدر ها هم مهم نبود زيرا دافوديل نمي توانست 

اده بماند و كنسول بريتانيا هم مي بايست به كشورش بر مي گشت تا به نقطه اي ديگر از دنيا فرست لنگرگاهبراي هميشه در 

دان اليمور هم بيش از حد الزم در استوا خدمت كرده بود، پس اين خود تبعيدي حد اكثر بيشتر از چند ماه طول نمي . شود

 كشيد و وقتي دان و سرهنگ مي رفتند، مي توانست

ن كتاب آ. فقط به طور كامالً ناگهاني روزي دانست كه چنين نخواهد كرد. و زندگي پيشين خود را در پيش گيرد برگشته

 .بسته شده بود و داستانش پايان گرفته بود

اما يك بار ديگر . و جزاير ديگري هم در دنيا وجود داشتند و نيز سرزمينهاي زيبا و عجيبي كه آنها را كشف نمايد درياها
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رواره اي حس نمود كه زمان در حال پايان گرفتن است و قدرت به شكل زني زشت رو و بد زبان در لباس سياه و مردي با آ

ساعتش، از شكمش آويزان است، بشدت و با سرعت در حال پيشرفت  اليمحكم و چشماني سرد و حسابگر، كه زنجير ط

بود، تا مناطق وحشي دنيا را زير پوشش گرفته و استصمار نمايد و به نام مقدس پيشرفت، همه جا را يكسان كرده و به سطحي 

رژه بودند و اين نسل آنها  لزن عمو الورا و عمو هنري، در حا. آن پول در آورد مرده و يك شلك برساند كه بشود براحتي از

با ديدن شوفايي ستارگان، در آسمان تاريك باالي درياي آرام شيشه مانند، روزي ميتوانست . بود كه زمين را به ارث مي برد

ه به نظرش خود را به شكل پاي در سكوت، صداي ضربان ضعيف، ولي مصرانه طفيلي را از دوردست بشنود، صدايي ك

ترقي اي كه بيرحمانه همه چيز را پايمال مي كرد و به جلو مي رفت وحشيگريهاي قديم را . پيشرفت و ترقي تغيير مي داد

تير و كمان، نيزه و تيرهاي زهر آگين از بين خواهند رفت، ولي . منسوخ كرده و روشهايي نو و بدتر بجاي آنها ابداع مي نمود

متمدن سالحهايي باب خواهد شد كه صدها هزار تن را  ربتوسط ع. ا را براي ساختن گاو آهن ذوب نخواهند كردشمشيره

نابود مي ند، چرا كه آدمي آزمند است و دنيا هم ديگر به اندازه كافي پهناور نيست، كشتي هاي بخار و قطارهاي آهني به 

ار و گاز و برق، شهرهاي بزرگتر و بزرگتري به وجود خواهند آورد و موانع و بستن قديمي، پايان خواهند داد و تجهيزات بخ

كارخانجات بيشتر و بيشتري ساخته خواهد شد، بعد ميازن توليد باال خواهد رفت و طولي نخواهد كشيد كه جمعيت به نسبت 

ابر خواهد شد و بعد سه برابر، زماني كه او اموري فراست، در آن منزل اربابي آرام و قديمي در گشت به دنيا آمده بود، دو بر

 ...چهار برابر و 

و اينها، تمام آن مسايلي بودند كه او با آنها مي !... مقرارت و قوانين بيشتر خواهد شد و استبداد هم همينطور  محدوديتها،

بهتر خواهد بود يا فكر كرد كه آيا دنيا در قرن بعد . جنگيد، ولي از اين پس هيچ راهي براي فرار از آن وجود نخواهد داشت

كه آنچه آن را بد شانسي حساب مي كرده است، د رواقع شانس با اناس مبدل بوده، شانسي  بودبدتر، و چرا قبالً درك نكرده 

 .فوق العاده 

هميشه مي پنداشت كه با او به بدي رفتار شده و با قطع كردن هر ارتباطي با كشورش و شكستن قانون، سعي نموده بود برا  او

اما اگر مادر دمدمي مزاجش او را رها ننموده و پدر سختگيرش نمرده و او را به عمو هنري و زن عمو لوراي . انتقام بگيرد آن

غير از اطراف كنت و لندن كثيف، منطقه ديگري از دنيا را نمي ديد ، حتي هرگز نمي  زياد،بي احساس سپرده بود، به احتمال 
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ه و يا اينكه او جزو آخرين گروهي است كه مي تواند محلهاي عجيب و دور دست را قبل فهميد كه چه موهبتي را از دست داد

 .فرار كرد و همه چيز را ديد اواز ويراني و تغييرش، توسط امواج گرسنة صنعت و يكسان شدن، ببيند ولي 

در لنگرگاههايي، كه براي  در سراسر ساحل عاج تجارت نموده تجارت برده و صدف و مرجان و مرواريد و اسلحه و عاج او او

تمام بنادر را از عدن . لنگر انداخت و در شهرهايي كه لندن در مقايسه با آنها بسيار جوان بود قدم زد . غريبان ناشناخته بود

عاج را با مرواريد خليج . گرفته تا عقيده و سوتر مي شناخت از درياهاي كشورهاي عربي گذشته به بمبئي و گواه رفته بود

معاوضه نموده و در مسرش از ميان صحراهاي سوزان گذشته و شهرهاي مخفي و عجيبي كه تا آن زمان هيچ سفيد  فارس

هاي بخار، در آن درياها به حركت در  تياما قبل از پايان گرفتن اين قرن، كش. پوستي به آن قدم نگذاشته بود را ديده بود

توسط جنگ و موتورهاي بزرگتر و قويتر تخريب، كه انسان آنقدر خواهند آمد و روزي شهرهاي قديمي البته اگر قبالً 

با خاك يكسان شده و از بين مي روند و بجاي آنها ساختمانهاي آچري يك شكلي ساخته . ماهرانه اختراع كرده نابود شوند

م شهرها به نوبه مي شوند كه پر از مردم رنگارنگ است كه به تقليد از سفيد پوستان لباس پوشيده و صحبت مي كنند تما

خود پر از خالنه هاي يك شكل پر جمعيت و كارخانه ها و مغازه ها و بولوارها و هتلهايي مي شوند كه توسط قطار و كشتي 

 .كه از روشهاي عرب تقليد مي كنند ندبخار با هم ارتباط دارند و پر از غربزدگاني مي شو

فسونها را ديد و دانست كه گرچه دنيا با سرعت و سختي يك سد شني، او فرار كرد و همه چيز را ديد او ناپاكي ها و ا اما

هنگام آمدن موج ، مي لرزد ولي همچنان تا مدتي ديگر مرموز و پهناور و پر از سرزمينهاي ناشناخته و شهرهاي غريب، يا 

يا زماني چه موهبتهايي براي تقديم و با تمام قلبش، براي آيندگاني كه نمي دانند دن هانافقهاي زيبا، باقي خواهد ماند و او ناگ

 اما آنها خيال خواهند كرد كه دنياي فعلي،. كردند اشته است، متأسف شد

بله او به گونه . همانطور كه هرسيلي به نوبه خود اينگونه فكر كرده است. و سازماندهي شده ترين دنياي ممكن است بهترين

الهاي ولگردي، و بي قانوني و الف راني اش ، بي هدف نبوده شد بلكه عجيب بود كه ناگهان س! افسانه واري خوش شانس بود

مبلغي كه قصد داشت آن . دست آوردن پول زياد، تا بتواند عمويش را نابود كند هوسيله اي براي رسيدن به مقصدي بودند ب

. به دستش برسد، جمع كرده بود اما آن را حتي قبل از اينكه آن ثروت افسانه اي طال.را از طريق حالل يا حرام به دست آورد

نظر رسيده بود ولي هم اكنون درك نمود كه  ردروزي كه كليتون مايو پول حمل اسلحه هاي بدرد نخور را به او داد به ملغ مو
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هرگز قصد نداشته از كشتي اش دست بردارد و به سرزمين اجدادي اش بازگردد و اكنون نگران شد كه آيا هرگز چنين 

 خواهد كرد؟

تنفر آور عم هنري، ناگهان در نظرش به شكل احمقانه يك عروسك مقوايي، در حاليكه بازوان و پاهايش در اثر  ويرتص

اگر به فرض هم بر مي . كشيدن يك ريسمان تكان مي خوردند، ظاهشد تصويري كه بسختيا رزش انتقام گرفتن را داشت

ميتوانست در نقش يك ارباب انگليسي زندگي  "آيا واقعا ؟ردگشت و اموال پدري اش را باز پس ميگرفت چه؟ بعد چه ميك

كرده و آرام بماند؟در هكتارهاي زمينش راه رفته و در مورد محصوالت و گله حيواناتش وسياست هاي محلي و روابط تجاري 

آن  ردنآوبه دست . شهري كوچك بحث كند؟ بسيار بعيد بنظر ميرسيد و دور نماي آن به هيچ عنوان وسوسه كننده نبود

 .هكتارها زمين خانوادگي اش فايده زيادي نداشت چون ناچار مي شد يا رهايشان كند و يا آن را به يك غريبه بفروشد

براي بيش از يك قرن حتي قبل از اينكه نام و مقدار هكتارهايشان در كتاب رستاخيز ثبت شود در ليندون گيبل  فراستها

كسون هارولد ، درسن الك جنگيده بد و ده سال بعد، تيولش توسط ويليام نورمن به ساكن بودند يكي از فراستها همراه با سا

با بريده از سرد اجيسكورت بازگشت و يكي از نوادگان شجاعش به نام  وبيپسرانش برگردانده شد اولين اموري با بلر

د براي حمايت چارلز اول بكار نايسون فراست قلعه آجري رنگ مجلل و با شكوهش را كه در دوران اليزابت ساخته شده بو

 .برد و بعد شاهد ويراني آن توسط مردان كرامول شد ولي آنقدر زنده ماند تا در دوران بازگشت آن را دوباره بنا كند

از پدر به پسر رسيده و توسط مرداني با نام و خون او كشت و نگهداري شده بود و شايد بهتر بود مي گذاشت پسر  زمينها

هربانش، سنت خانوادگي را ادامه دهد تا اينكه محل را متروكه رها كرده تا ويران شود و يا تكه تكه براي عمو رادني نام

به ثروتمندي بفروشد كه احساسي براي زمين ندارد كسي بايد آنجا باشد  عتي،براي مصارف صن "مصارف ساختماني و يا كال

شود اطمينان داشت كه يك فراست بهتر از يك غريبه از عهده  كه براي زمين ارزش قايل بوده و از آن نگهداري كند و مي

هيچ ريشه اي نداشت و  "اآن بر مي آمد، چون فراستها در آن قطعه زمين ريشه هاي عميقي داشتند در مورد خودش شخص

در و دان كه خود را يك قانون شكن كرده بود ولي وقتي سرهنگ ادوار "اگر هم داشت در اينجا و در اين جزيره بود فعال

ولي اين امنيت تنها تا زمان حيات مجيد ادامه مي . الريمور بروند و محل دوباره برايش امن شود به شهر بر خواهد گشت

خواست به روش فعلي به زندگي اش ادامه دهد، چندان طوالني نمي بود و چون مجيد پسري براي  مييافت كه اگر او هم 
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د نشست و ديگر زنگبار پناهگاه و شكارگاهي خوش براي كاپيتان روري فراست جانشيني ندارد روزي برغش بر تخت خواه

برود ، به جاوه يا سوماترا يا جزاير درياي  رقشايد به سمت ش. و ويراگو نخواهد بود او بايد در جستجوي محل ديگري باشد

 مرجاني يك سال پيش ، حتي

 يبا خود احساس.دنيبه آخر خط رس بيا اكنون آن حس عجام.نموديوسوسه كننده م اريبس ييدورنما نيچن شيماه پ چند

مبهم كه به  يليتما.مانع باشد را به همراه آورده بود يآزاد و ب تواندينم گريد نكهيو ا نانيناآشنا و دستپاچه كننده از عدم اطم

ها و  ييو به دارا ديكشيرئي مكرده بود او را مثل لنگر نام يدار مخف هيكه در خانه سا ييطال ديشا.برود ديجد يدنبال راه ها

 ...ديشا اي ربوديرا م يبه آزاد ليو م كرديم رشيزنج

چون ماه درآمده .است كه كاهالنه آنجا نشسته است يمتوجه شد كه مدت طوالن.ستاديصبرانه خود را تكان داد و ا يب يرور

 .خودش روس سنگ داغ نقش بسته بود هيبود و سا

چندان از  شيو صدا كردنديبه ساحل برخورد م يحركت بود كه امواج آرام بسخت يچنان ب ايآرام و در اريداغ بود و بس شب

كه قبل از  لينارگ شهيمرداب پشت ب يو قورباغه ها ركهايرجيج.نبود شتريشب ب ميمال مينخل در نس يخش خش برگها

 .زدنديبودند كه همچنان م سلنهااكنون ساكت شده و فقط ط خواندنديطلوع ماه آوااز م

در سكون  ياز ارتعاش شتريب يزيكه چ ديرسيچنان از دور دست به گوش م يكي نيطبل طبل بود و ا يدر زنگبار صدا شهيهم

و  يقرار يب يكه به احساس ناگهان كردياز ضرورت را القا م بيعج يو مداوم اشاره ا فيضربان ضع نيا يلياما به دل.نبود

 يكوچك يمسئول راه كه در اتاقك آجر داريسرا.باغ گذشت انياز م يه آرامآمد و ب نيياز بام پا.افزود يروز يعدم رضا

را بلند كرد و در را باز نمود  نيسنگ لهيو ص ديكش يا ازهيخم»ييكربال«ملك به خواب رفته بود صدا زد نيدورازه سنگ كينزد

خواهد برود چرا كه جز چند يكجا م ادهيساعت شب پ نيدر ا دياز آن بگذرد و خواب آلود فكر كرد كه مرد سف يتا رور

 .نبود يدر آن حوال يكوچك ايبزرگ  يروستا چيه ليما نيتا چند رانيگيآلونك جدا از هم ماه

و چون در انجامش موفق  ديآرام خنك نما ياياش را غرق كند و بدن داغش را در در يقرار يرفت تا ب رونيتنها ب يرور اما

ساحل متروك .خواب آماده شد يانجام داد كه هم او را تازه نمود و هم برا ائويبه نئوس يرفت و برگشت و طوالن يينشد شنا

 يمرجان يصخره ها ريز يلحظه ا يبرا.ديدرخشيم يرنگ يآب يشميمثب پارچه ابر رپهناو يايرنگ بود و در ديدر نور ماه سف
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نگاه كرد و اجازه  ائويرنگ توم يترماسه ها افتاده بود استراحت نمود و بع ساه خاكس يكه رو ليدرخت نارگ كيتننه  يرو

و متوجه شد كه او تنها فردخارج  كرديداشت در آن آرامش نقره فام حركت م يجسم.ديشب بدنش را خنك نما ميداد كه نس

جهت داد و  رييپا انطرفتر،تغ سيحدود ب قيقا.گذشت ياز كانال م يبه سبك يكوچك قيچرار كه قا.ستياز خانه در ان شب ن

 ميمال ميتكان خوردن بادبالش در نس يو صدا ينم دار و صدا يماسه ها يرو قيقا يشدن دماغه  دهيكش يصدا.به ساحل امد

 .كرد يرا امتحان م يزيداشت چ ييخم شد،گو قيقا يشد رو ادهياز ان پ يبعد مرد وشد  دهيشب، شن

 قياز درون قا زيرا ن يگريد يتنفس سخت مرد تازه وارد و صدا يتوانست صدا يبود،پس رور يساكت اريبس شب

بود،نه تور  ياز ماه يمرد بلند شد، در بغلش نه اثر يبود،اما وقت يشده ا ديتازه ص يتكان خوردن ماه يصدا ديشا.بشنود

 يماسه ها يان هارا رو.كه احتماال شامل غذا و لباس بود كيكوچ يبسته  كيبزرگ و  يحلب يجعبه  كي ،تنهايريگ يماه

را به ساحل بكشد،ان  قيكه قا نيا ياورد اما به جا نييبادبان را پا.بازگشت قياج،نهاد و به سمت قاخشك دور از دسترس امو

 ييرفت كه گو يم تهدور شد چنان اهس رهياز جز يبه ارام قيقا.نمود شياب رها قتريهل داد و در قسمت عم ايرا به سمت در

 يساحل مهتاب ريرا در مس قيو دور شدن قا ستادهينان اهمچ ديرس يكه اب تا كمرش م ياست اما مرد درحال نيهنوز سنگ

 يارديدو  يكي يرا برداشت و درفاصله  شيها ييبرگشت و دارا يشد،به ارام دياز نظر ناپد قيبالخره قا يوقت.كرد يتماشا م

 .درخت گذاشت يتنه  ي هي،درساياز رور

هم نشانه  ديشا اينمود، ريبا ترس تعب جانيبه ه يرورخاص در صورتش بود كه  يحالت.پوست است اهينور ماه نشان داد كه س

و از  ديدرخش ياش م يشانيپ يعرق رو يدانه ها.پارو هم زده بود قيسرعت دادن به قا يبود،چون برا يشدت خستگ ي

گرفت  جهينت يرور.امد يم رهيزده بود و به نظر خ رونيحدقه ب از يعيطب ريچشمانش به طور غ.صورت و گردنش روان بود

از  يو احتماال برخ دهيدزد قايافر ايان طرف ساحل  يريگيماه يروستا كير ا از  يقياست كه قا يفرار يه احتماال برده اك

 يبه اندازه  يدرشت ستاليكر شيرو ن،كهيسنگ ينقره  يحلقه  كي ينور ماه رو.اربابش را هم كش رفته است ليوسا

 يرنگ او بود اگر حدسش درست بود،م يين و مشخص در دستان ابنودرخشا يوريز.ديقرار داشت،تاب پيدالر ك كي يبيتقر

 .ابنديفرارش را ب ريكنندگان نتوانند مس بينمود،تا تعق يبرعكس رها م ريرا در مس قيقا ستيبا

 يگشت،تماشا م يم ديشد و پشت درختان ناپد يرنگ دور م ديرنگ او را، كه رد ساحل سف رهيت كليكه ه ي،درحاليرور
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 .))اروديشانس ب دوراميام:((فكر كرد يلكرد،با تنب

 يبرا يليكرد خودش تجارت برده هم كرده بود، دل يبودند م بشانيكه درتعق يبا قانون شكنان و افراد يهمكار احساس

داد كه  يم حيو ترج ديد ياش دل و جرأت دارد، نم يبه دست آوردن آزاد يبرا يكه به اندازه كاف يممانعت از اقدام كس

 .ديآشكار بنما حضورش را

كه  يطبل دوردست نكهيرفته و ا نيرا به ساحل آورده، از ب قيكه قا يسبك ميمتوجه شد كه س. ديكش يا ازهيشد و خم بلند

. همصدا گشته بود گريد يشده و با طبلها كترينزد نكهيواضحتر مثل ا ييبا صدا يزند ول يهمچنان م. بود دهيشب شن ليدراوا

ناهموار و از  يزد و از جاده  يكه تنها لباسش بود، نه كنار يآنها را با لنگ يحوصلگ يبا ب. كردند يم پشه ها در اطرافش پرواز

 .رنگ، به سمت خانه حركت نمود يچمنها و درختان خاكستر انيم

و  ستادهيدر ااز  رونياست، بلكه دوباره ب داريكه نه تنها ب دياما با تعجب د د،يايرا در خواب ب ريپ داريداشت كه سرا انتظار

محترمانه  شيو ر يخاكستر يدهد، نور ماه كه موها ينموده و با سر كج شده اش گوش م رهيجز يبخش مركز يروبه سو

 يم اهيدرست به همان شكل كه بر چشمان مرد س د،يدرخش ياش م رهيخ چشمانبر يبيكرد، به طرز عج ياش را نقره فام م

 »ناراحتت كرده؟ يزيچه شده است؟ چ« :ديپرس يدبتن يدر صورتش بود كه زور يحالت. ديدرخش

 »؟يشنو يطبلها را نم يمگر صدا... طبلها« :زمزمه كرد ييكربال

 .رسد يطبل به گوش م يصدا شهيهم. نوازند يم يمهمان كي ايعروس  كيچطور مگر؟ دارند  -

 يطبلها. مقدس است يطبلها يصدا نيطبلها را، ا نينه ا« :ديرا شن شيبر هم خوردن دندانها يصدا يرور.زديلر رمرديپ

 »جادوگر يمكو يموون يمخف

از  شتريتواند ب يامشب هم صدا نم يبه آرام يدر شب يدارد و حت ياديفاصله ز نجايگفت، احمقانه است، دونگا با ا ،فوراًيرور

كه صدا  رانيگيماه ينكهااست در آلو يبچه ا اياست و  »پاتوا«اي يينوازنده در كوكوتو كي. دينما يمسافت را ط نيا كدهمي

 ».كند يم يآورد و باز يدر م

فقط  دياما شا ديدانست يم د،ينبود يدياگر مرد سف! زنگار يطبلها. مقدس هستند يطبلها نهايندارد، ا ييصدا نيچن يطبل چيه

آنها  يام، صدا يگدر تمام زند كباريكه من جوان بودم، فقط  ترهايميبار قذ كي. كنند يصحبت م رهيما هستند و از جز يبرا
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افتاد آن  رهيمگوبر جز يبزرگ مومون يو فرار آقا يريدستگ ليبزرگ به دل يكسالخش نيبود كه نفر يهمان شب دم،يراشن

نوازند  يرا م Ĥنهايطانيش يچون روحها دند،يرا شن شيوجود همه صدا نيبا ا يكس به طبلها دست نزده بود، ول چيشب ه

كه اكنون در مورد چه  ستيمعلوم ن. به دنبال داشت يو قحط يبارسه سال خشكسال كشد و درآن يم يبدبخت ييشگويوپ

 كند؟ يصحبت م

 .كند يصحبت م كينزد ييدر روستا يكوبيصدا تنها از رقص و پا نيا. دهد يفرصت م تيپدر گوشها -

 »...دينما يصحبت از مرگ م... نه« :زمزمه كرد ييكربال

 و دوم يس فصل

 

اما در واقع .شنود يطبلها را م يهنوز صدا ايشد كه گو داريفكر ب نيبا ا يرور.را فرا گرفت رهيوفان جز، ط دهيپس از سپ يكم

 .شل شده به پنجره بود يبرخورد كركره ا يصدا

به .كرديم يو بدخلق يبد خواب را گذرانده بود و احساس خستگ يشب.كركره گوش داد يبه صدا تيو ب عصبان ديكش دراز

را  شياهاياظهارات رو نيا.را در مورد طبلها فراموش كند ييكربال يمعن ينتوانسته بود اظهارات ب يحيضقابل تو ريغ ليدل

اكنون هم  يحت.به خواب رود يبود و تا روشن شدن هوا نگذاشت براحت هخراب كرده ، مدتها فكرش را به خود مشغول داشت

گذشت و ضربات  يم ليدرختان نارگ انيباد كه از م ي بود و به زوزه دهيرنگ دراز كش يخاكستر يصبح طوفا نيكه در ا

 يفكر افتاد كه سالها نيبه ا يصبر يمانده بود و با ب يدر وجودش باق ياز عدم راحت يداد اثر يوار كركره گوش م وانهيد

 يها يو كشت و قطارها يگاز يمدرن المپها يايآلوده كرده است كه در دن يباالخره او را به خرافات نياقامتش در مشرق زم

 .ديو مسخره به حساب آ بيغر ديبخار با

كه احتماالً گوشش هم  يميقد ديسف شير كي يتصور نكرده بود كه ممكن است آنقدر احمق باشد كه من و من ها هرگز

 يا حادثه يو احساس انتظار برا دياست انقدر موثر باشد كه او را ناراحت كرده و خواب شبانه را از چشمان او بزدا نيسنگ

به دنبال  ستيبا يكند و م يزندگ رهيتوانست در جز ينم گريبود كه د نفعشبه  ديشا.اديناراحت كننده را در وجودش القا نم

 يكار چيبه درد ه گريد يآزارش دهد بزود ياتيچرند نيداد چن ياگر اجازه م رايباشد ز اتشيعمل يبرا گريد يسفر
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 .خوردينم

آب  سيخ زديو انسو شالق م نسويكه بشدت به ا يتا كركره را محكم كند از باران گرمرفت  رونيبلند شد و ب يصبر يب با

 ريبود كه ز شيچند ساعت پ نيو تنها هم ديغر يكه بشدت م يرنگ يمواج و خاكستر يايانداخت ، در رونيبه ب ينگاه.شد

همچنان آزاد است؟قاعدتاً  يبات ايآ كهنيكجا است؟و ا راگويكه و ديشياند.آسمان آرام ، ساكن و ساكت بود ، را تماشا كرد

در شهر داشت و پنهان شدن  ياديدوستان ز يفرستاد ، بعالوه بات يم ياميحتماً پ ديمج شديباشد ، چون اگر گرفتار م ديبا

ظاهر شده و  اتويتوم كانالدر  راگوياوضاع و تياو با رئلوب در تماس خواهد بود و بمحض امن.ساده بود يكار شيبرا

با هم به سمت  يشوند و همگ يزهره بعداً به آنها ملحق م يمستخدمه  يليهم با عامره و داه يو بات داردير برم نشتايكاپ

 .بادبان خواهند گشود» بس  لهيب« اي النيس

كه  يباتر يبود ؛ بات بيعج.ماند يكه عامره را داشته باشد خوشحال م يتا زمان ياز ترك زنگبار افسوس خواهد خورد ول يبات

 يرها نموده بود در سالها هيرياحساس ترحم در پرورشگاهها و موسسات خ يبچه بود و انها را بدون ذره ا نيخود پدر چند

 ياحساس كند اما بوالهوس يگريمرد د يقانون ريفرزند دورگه و غ يبرا يديشد يو از خودگذشتگ قيعشق عم نيچن يريپ

 .ماند يم يكه به بچه عالقمند بود باقاصل  نيداد و تنها ا حيتوض شوديقلب انسان را نم

چنگ زده و آنرا محكم  يانگشتان كوچك و مشتاقش به محبت بات ديكه عامره تالش كرده بود نام خود را بگو يروز نياول از

 جكومت يعامره بود و او هم بر بات يفداكار و خود خواسته  يبنده  يفشار نكاسته بود ، بات نيگرفته بود و هرگز از شدت ا

در  يزيطعنه ام يحرفها يگرچه بات.دادياش م يحقاً به پدر واقع ستيبا ينمود كه م يرا نثار او م يكرده و در مقابل محبت

 يو خوشحال است چون م يجهت راض نيكه باطناً از ا دانستيم يرور يول گفتيبا دختر كودك م تانيمورد رفتار كاپ

 .دينماخود غصب  يتوانست بخش اعظم محبت دخترك را برا

به كجا منجر  تاًيدانست كه نها يم يبود چون بخوب انهيانتقام جو ييمخالف آدم ربا يكه بان رويبه خاطر عامره بود تا ه شتريب

 .بود ياز آن مطلع م يداد بخوب يم تياهم ندهيخشم كور نشده بود و به آ ليهم به دل يخواهد شد همانطور كه اگر رور

افسوس  يخوابم ؛ كه خود جا يكه در آن م ستمين يرا خودم درست كردم اما خودم تنها كس تابوتم«:با خود فكر كرد يرور

 ».دردسر شده اند نيهستند كه گرفتار ا يو عامره و رئلوب ، تنها سه تن از انبوه كسان يبات!است
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 سيخ ينهايبر زم ديدو ساعت بعد آسمان دوباره صاف شده بود و خورش يكيگرفت و  انيشدن روز پا مهيقبل از ن طوفان

مچاله شده را  يو گلبرگها اسمنيو عطر درختان گز و  كرديچمنها و درختان بخار م يو قطرات باران را از رو ديتاب يم

، زعفران ، همچنان از اثرات  انشيماد نكهيا دنيبه اصطبل رفت و از د يهنگام عصر كه هوا خنكتر شد رور.نمود يپراكنده م

برد  يفرو برده بود ، زجر م ييموش صحرا كيكه سمش را در سوراخ  ي، زمان روزيد يم سوارعضالتش در هنگا يدگيكش

 .ناراحت شد

عاقالنه  ياس ول دهيخواب باًيورمش تقر«:گفت ديكش يبدن اسب م يبسته اش را رو نهيماهر پ يدستها كهيدر حال ييكربال

 ».ديكه فعالً سوارش شو ستين

برعكس .رفت تا به ورزش عصر خود بپردازد رونيو بعد ب رفتيآن را پذ يبا خوشحال به زعفران داد كه يحبه قند يرور

 يساحل به سمت جنوب و كوكوتون قيگرفت از طر ميتصم رفتيم رهيو متروك تر جز يقبل كه به بخش شمال يروزها

ختان خارج شد و شروع به قدم ، از پناهگاه در يكشت چياز ه يراث دنيگرفتن مد و ند انيگرفته بود و با پا انيباد پا.برود

و  دنديرس يكوتاه و بلند به آب م يكه دماغه ها ديرس يبعد به محل قهيدق ستيب.ساحل باز نمود سيخ يماسه ها يزدن رو

كه به گل  افتاد يقيچشمش به قا يمرجان يصخره ها ي غهيدو ت نيدر شكاف ب.درختان كرنا در آب شور شاخه دوانده بودند

 ليمگسها اگر به دل يرغم صدا ي، اما عل كردندياز مگسها به دورش وزووز م يخرد شده و انبوه قيقا ي دماغه.نشسته بود

آور فساد  يماريآشنا و ب اريبس يبو.گذشت يتوجه از كنارش م يب ديكه فضا را پر كرده بود نبود شا يزيبد و نفرت انگ يبو

 .در صخره جلب نمود يمخف مهيآب آورده و ن يت ان كاالكرده بود ، توجه او را به سم ابمعطر عصر را خر يكه فضا

از  يبرگشت و دستمال يخشكش زد ، بعد به آرام يناگهان برجا يبه آن انداخت و به راهش ادامه داد ول يانزجار نگاه با

را  يزينگبه گل نشسته خم شد تا جسم رقت ا قيقا يو دهانش را پوشاند و بر رو ينياش در اورد و ب يبغل لباس عرب بيج

رو  يمرد يناله  يشده ، بلكه صدا ديص ينه متعلق به ماه شبيحركت د يداپس ص!اوه«:كند نهيبود معا دهيكه در آن خواب

 ».به موت بوده است

ماه گذشته  يرا كه ط ياسلحه ا.را در اورد شيپس خود را راست كرد و لباسها شديم دهيبوضوح د يماريمرگ و ب ميعال

پنهان كرد و بعد دستمالش را در آب  يمرجان يصخره  كيو همه را در شكاف  ديچيمراه داشت در آن پشبانه روز با خود ه
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را از شكاف  قيقا يدماغه  يو با زور و تالش فوق العاده ا گشتباز قيبه سمت قا.نمود و صورتش را با آن شست سيخ

 رونيبست كه مبادا از آن ب قيمحكم به قا ساكن را شهيهم نيطناب را گرفت و با آن سرنش يايبقا.صخره ها در آورد

بار در آن  نينددر آب شنا نمود و چ شتريب اي ارديآب برده و غرق نمود بعد حدود صد  قتريعم يرا به قسمتها قيقا.فتديب

 كرده بود رفت و تنها اسلحه يرا مخف شيكه لباسها يبه سمت محل.آمد يو پاك شود و باالخره به خشك زيغوطه خورد تا تم

 .آفتاب بعد از ظهر خشك شود ياشعه ها ريخاك داغ پهن نمود تا ز يشست و رو ايرا در آب در هياش را برداشت و بق

درختان كرنا را ترك كرده و  ي شهيكه ر يبود كه در اثر جزر آب يآب شور و گل يتنها بو داديفساد نم يبو گريد مينس

به  يسرش از الجورد يآسمان باال.نمود به جا مانده بود يرا محو م كرده بودند جاديا نيزم يكه خرچنگها رو ييسوراخها

كرده و به صخره  يدرنشان نورافشان يايبر در ديخورش ييبلند و طال يدر سمت غرب اشعه ها.دييكمرنگ گرا يا روزهيف

شسته و متوجه فشرد ن يمحكم زانوانش را م شيدستها كهيدر حال ياما رور.ديبخش يخاص م يشكوه و جالل يمرجان يها

 .ها نبود ييبايز نياز ا كي چيه

 گرياكنون د.بود شبيسرگردان د يغرق كرده همان كرج ييپانزده پا يكه هم اكنون در فاصله  يقينداشت قا شك

هر چه زودتر  ديرا با اهيس.بود دهيكرد و چرا ترس شيناشناس رها اهيچرا س نكهيآمد و ا يم نيكه چرا به نظر سنگ دانستيم

 ريد اريبس گريبود د دهيرس يياو حركت كرده و اگر تاكنون به روستا زجلوتر ا كروزيچون .نبود يكه كار ساده ا كرديم دايپ

بله ، حتما قبل از حركت به .باشد دهيدرختان خواب انيپنهان شده و در م يدر محل ديخسته بود پس شا شبياما د.شده بود

 .استراحت كرده است يمدت رهيدرون جز

ساحل به سمت  انيو با سرعت از م ديانها را پوش.خشك شده اند باًيو لنگش تقر يكه لباس گشاد پنبه ا ديند شد دبل يرور

 .درختان بود به راه افتاد انيمرد در م دنيچيشاهد پ شبيكه د ينقطه ا

نخل  يفهايرد ريز يصخره ها يكه لبه  ييخشن و خزه ها يبخش جنگل و علفها نيبر انبوه تر ديخورش ياشعه ها نيآخر

كوتاه  يبوته ها يراهش را به سو يبا سخت يرور.را جلب نمود يتوجه رور يو ناگهان درخشش فلز ديتاب يرا پوشانده بود م

شده با  رانيو بايتقر يآلونك كاهگل كياز  رونيبا در باز ب يكه خال است متيو ارزان ق يحلب يكه جعبه ا ديباز كرده و د

 يبسخت رايبود ز دهيرا به خود د يباران موسم نيآلونك كوچك بود و ظاهراً گذر چند.اده استنخل افت ياز برگها يسقف
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بود هرگز قبالً متوجه آن  اندهپوش يرا درختان مو وحش شيخود پابرجا بود ، اما چون دور از ساحل قرار گرفته و جلو يبرجا

از درون به  يخش خش يصدا.صدا حركت كرد يب شدياطرافشنم اهانيگ ليشد اما به دل كيمحتاطانه به آن نزد.نشده بود

 ياشعه ها يبه خاطر نور آخر.ستاديو نامطمئن ا ديخز رونيچهار دست و پا از آن ب يبعد مرد يو لحظه ا ديگوش رس

احساس آرامش كرد و تمام اعصاب  دنشيبا د.بودش دهينور ماه د ريز شبيبود كه د ياهيسهمان .زديچشمك م ديخورش

 .بود دهياو به موقع رس.بدنش آسوده شد يعضالت منقبض شده تحت فشار و 

به  دهيمبهم و رس ييبا صدا.بدنش شل بودند ي دهياز خاكستر داشت و ظاهراً عضالت ورز يا هيرنگ مرد سا يآبنوس پوست

 »سالم ، امروز چه خبر؟«:مست باشد گفت اي ريپ اريكه بس يگونه ا

 »و انكه با تو بود چه شد؟ يكنيچه م نجايا.استروز تمام شده و اكنون غروب «:گفت يرور

 يبا سرعت م يافتاده اند و عده ا ابانهايكه در خ ميديانداخت و مردم را د لنگر»يپنگان«ما در  يكشت.همه مردند.او مرد-

از  نفر كي يول ميرا سوار نكرد يكس.ميفكر كرد نطوريما ا ايو هشت تن هستند  يگفتند س.خواستند محل را ترك كنند

 نيمرض ماند و باالخره همه را مثل برگ خزان به زم يخودش مرد ول.اورد دسوار شد و ان را با خو انهيمخف يماريترس ب

ما كه زنده مانده .مصب رودخانه به صخره زد كيرا نزد يطوفان كشت»شارجه«اهل  يمن و عرب!ميتنها دو نفر زنده ماند.ختير

و نقره بود و خودمان را  ديوارهر چه مر نطوريخورد ، هم يبه درد مرد نم گريد چون ميآن مرد را برداشت يطالها ميبود

شد و مرد و از  ماريعرب هم ب مياما تا به ساحل برس ميسمت آمد نيو با آب به ا ميديرا دزد ريگيماه كي قيقا.مينجات داد

 .من زنده مانده ام ، فقط من ميرا ترك كرد يپنگان شيكه ده روز پ يتمام كسان

 يبلند و احمقانه كرد و به منظره  يداد و شروع به خنده ا هيدستش را به ستون آلونگ تك.با تالش خود را راست كرد مرد

كه  يليمن و تمام قبا ي لهيقب«:در حال پنهان شدن پشت آن بود اشاره كرد و نفس زنان گفت ديكه خورش قايبنفش رنگ آفر

اكنون من در امانم و .فرار كردم»اوالمبو«همه مرده اند اما من .مرده اند ندكن يم يبزرگ پشت كوهها زندگ نيدر آن سرزم

 »...ثروتمند... ثروتمند

 يآورد تا بخد زمزمه ا نييرا پا شيخواست مطمئن شود كه تنها هستند صدا يم نكهيانداخت مثل ا يبه اطرافش نگاه ناگهان

 نيا ريتمامش را ز ديرس يو انگشتر كه به مصرف مناسب ديرنقره كه با آن غذا خواهم خ ياز دو سكه  ريغ«:و گفت ديرس
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خواهم شد ؛ اما  يو آدم بزرگ خرميو برده م نير خاك در اورده و با ان زميبرگشتم آن را از ز يوقت.آلونك خاك كرده ام

 »روستا كجاست؟ نيتر كينزد.كنم دايروستا پ كي دياول با

 چيبا خودت ه.يبه آنجا برو يتوان ينم يدر جنوب ، ول«:گفت كردياشاره م يبا چانه اش به سمت كوكوتون كهيدر حال يرور

 ».روميبروم؟من ثروتمند هستم و هر كجا بخواهم م ديبه تو دارد؟چرا نبا يچه ربط«:گفت انهيوحش مرد»؟يندار ييغذا

 .نمود كيشلو از پشت به او  ديكمربند لباسش كش انيبا سرعت اسلحه اش را از م يبرگشت كه برود و رور مرد

خود حبس كردند و  انياما برگها صدا را در م ديچينخل پ يسقف بلند برگها ريدرختان آرام و ز انيانفجار در م يصدا

 .افتاده بود نيحركت و با صورت به زم يمرد ب.نكرد دايانعكاس پ

درست به جمجمه اش اصابت كرده و او از زنده ماندن بود ، اما گلوله  يبه او نگاه كرد و مراقب هر عالمت قهيدو دق يكي يرور

خود  ياسلحه را به جا يمجدد نشد پس رور كيبه شل يازين.خورده اس كشته بود ريبفهمد ت يحت نكهيرا فوراً بدون ا

آسمان  ييرنگ طال.خانه حركت نمود يو با سرعت هر چه تمام تر به سو برگشتكه امده بود به ساحل  يبرگرداند و از راه

انجام  ديكار بود كه با نيچند نديتوانست اطرافش را بب يكه م يتر شدن هوا و تا زمان كين بود قبل از تاردر حال محو شد

 .داد خودش انجام دهد يم حيكه ترج ييشد ، كارها يم

كه خود خبر نداشت مبتال به  يكلبه و جسد مرد يبرداشت و به سو يريو روغن و چراغ و از اصطبل تكه حص تيخانه كبر از

 .شده برگشت ختيگر يكه از آن م يمرض

حركت پر از عطر  يسبز رنگ و ب يها هيسا.شدند پر بود يآرامش شبانه آماده م يكه برا ياواز پرندگان ياز سر و صدا شهيب

 بد عفونت را يبود كه بو يوحش اسمني يبوته ها

و جنگل را  ديخراب نما شيلونك را رووسوسه شد كه جسد را با شاخه ها بپوشاند و آ ي،روريلحظه ا يبرا. داديم فيتخف

معلوم نبود كه صاحب . رديبپذ توانستيبود كه نم يسكيكه ر دانستيشوند اما م هيتجز عتيترك كنند، تا هر دو توسط طب

را به هم فشرد و روغن  شيپس داندانها. ندياين نجايبه ا ياز پناههگاه ادهاستف يسرگردان، برا رانيگياز ماه يكي ايآلونك 

باد و نور  نكهياز ا ديو سقف آلونك روغن پاش وارهايد يو دوباره رو ديكش شيرا رو ريحس. ختيجسد ر يغ را روچرا

 .اورد يبه جا راشكر خدا  كردنديرا خشك م نجايچون ا يپرت يدر نقطه  يو گرما بخش اعظم رطوبت را حت ديخورش
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 يس يخاك در آورد گرچه اگر اندوخته  ريمرد گفته بود از زرا كه  يتالش نكرد كه ثروت يبه داخل آلونك پا نگذاشت حت او

در حال  يافكار نيچن يباشد ول يمبلغ قابل توجه ستيبا يها م ديبدون احتساب مروار يبود حت جيخل يو هشت تن از اهال

 ختيونك رقطرات روغن چراغ را بر مدخل آل نيآخر يوقت ديذهنش هم نرس هب يا شهياند نيبود اصال چن تياهم يحاضر ب

 .زد تيكبر

همه شعله ور شدند آلونك در ابتدا دود كرد اما به  لينارگ يخشك خرما و پوست ها يسوخت و برگ ها يبه راحت ريحس

 .سرش محو شدند يباال يشاخه ها انياز دود در م ييسوختن همه جا را فراگرفت و ابر ها يمحض گرفتن آتش سر وصدا

 داداحتمااليشدن هوا به سوختن ادامه م كيدر شب بود و اگر تا تار ييايانوس درف كيشعله ها درست مانند  يدرخشندگ

چون احتماال . تلف نكرد ليقب نياز ا يليبر سر مسا يوقتش را با نگران ياما روز. شديم دهيها دورتر د ليتا ما شيشعله ها

 .در خاموش كردن آتش كند يسع ايو  ديايب نجايبه علتش به ا يدگيرس يكه برا كرديرا جلب نم يآنقدر توجه كس

رفت سرفه اش گرفت و حس كرد كه  شيبه گلو رفتياتش بلند شده و به آسمان م يكه از توده  يتهوع آور يبدبو دود

از بوته  يا رهينك بلكه دا.كه مطمئن شد نه تنها آل يصورتش گرفت تا زمان يتا شده را رو يپس دستمال شوديدارد خفه م

 .را منتقل كند از انجا دور نشد يمارينمانده كه ب يباق يزيچ گريرا گرفته اند و دشغله  زياطراف ن يها

رفت و حمام  ايبه در گريبار د كيبود و  زييشب شده بود و هوا پاك تم گريرا ترك كرد و دوباره به ساحل آمد د شهيب يوقت

از ان  يو دود ناش شديم دهيها د هيسا انياز م يرا در ان شست و به خانه بازگشت نور آتش هنوز به روشن شيكرد و لباس ها

چون علف . شعله ها در حال خاموش شدن بود و امكان پخش شدن آتش نبود  اماداشت  يان ينخل جلوه  يبر سر برگ ها

هنوز به علت موسم باران سبز و مزطووب بودند و  يوحش يقهوه  يشده به دور درختان و بوته  دهيچيپ يها و گل ها

 .نسوزاند يتنها آنها را خشك نمود ول حرارت آتش

رنگ  ديدر مهتاب سف رونيننو در پشت بام برپا كرد و ب كي يرور. داغ بود يقابل تحمل ريروشن و آرام و به طور غ شب

 يستارگان م كياز دود نزد يصخره و اثر كيدرختان نزد انيرنگ م يبه تابش نارنج ينگاه شديم داريو هر بار كه ب ديخواب

پس  يوقت ديرسيبه گوش نم يطبل چيه ياما صدا ديرسيبه مشامش م وختهسبز و گوشت س اهانيبد سوختن گ يت و بوانداخ

 دهيشن شبيكه اگر آنچه د ديشيپهلو به آن پهلو شدن داشت كم كم به خواب مرفت اند نيساعت غلت زدن و از ا كياز 
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ساحل  نيبخواهد به ا اكه او مانعوقوع آن شد اما اگر وب ادندديرا م يزگنبار بودند پس اخطار بدبخت يبود به واقع طبل ها

با وزش باد موافق  قايو آفر رهيجز نيا نيب يآب يفاصله  يكم ليبه دل رايهم هستندف ز يگريد يها قيها و قا يبرسد كشت

مرض  نيرس ادور از دست يبه قصد محل ديبا راگويحق داشت به محض بازگشت و يبان. از آن گذر كرد  شوديم يبراحت

و تمام ان روز و  دنديدوباره با شدت وز يموسم يصبح باد ها نديآبها را ترك نما نيا كرديم رانيرا و قايسخت كه كل آفر

شد و  ينخل جار يسقف و برگ ها يپر اب و پر صدا از ناودان ها ين آبشار.كه چ يبارن گرم و مداوم. ديروز بعد باران بار

 يحشرات خزنده و پرنده راه خود را به درون اتاقها م ينمود گروه ها لياز گل تبد يخروشان ييايرا به در نيشالق زنان زم

 .كرديمشخص م شتريباران سكوت خانه را ب زشير يصدا. بافتند

 يو مدام برا زديآشفته بود قدم م كهيبدون استراحت و در حال يخال يدر اتاق ها يممكن بود و رور ريرفتن از منزل غ رونيب

امن است  ايآ. رسدينم دياز جانب مج ياميآمده است و چرا پ ينگران بود كه چه بر سر بان. زديو به هم م ديكشينقشه م خود

دار حتما  هيسا يكه خانه  دانستيم ر؟امايخ ايداشت برود  حيترج يمتروك لعنت ينقطه  نيبه ا اريكه بس يميواليكه كه به ك

به دنبالش به  راگويو يطيوگرنه در هر شرا باشديهنوز در لنگرگاه م ليدافود يعني دهينرس يخبر نكهيتحت نظر است و ا

 رويو تجاوز به ه دنيسر و صدا ها را به خاطر دزد نيخودش بود خودش تمام ا ريتقص. ماند يم دياو با. امد  يجا م نيا

 .به وجود اورده بود سيهول

خشم تنها . كرد يكار نيبفهمد كه چه طور شد كه چن انستتوينم يكسالت بار مرطوب و طوالن يفكر در آن ساعت ها با

آورد  شيداستان زشت مرگ زهره را برا يكه بان يهمان زمان يبه اندازه  بايشده بود و تقر نينبود او قبال هم خشمگ لشيدل

 ويما تونيد نامزد كلكه در مور يو حماقت بار نانهيو كوته ب انهيوحش يا گونهاما عكس العملش از دست دادن عقل و رفتار به 

در مغزش كامال به مشكالت و  ييبداند چرا كه در تمام مدت جا ينيعلت ان را كوته ب توانستينم يانجام داده بود نبود حت

 نيبا ا يول. گردد ديو از زنگبار تبع هكرد رانيپشت سرش را و ينداشت كه پل ها لياقدامش آگاه بود و اصال م يبعد ليمسا

 .فقط مرگ زهره بداند توانستيرا نم لشيسرد كه دل يبود آن هم با خشم يرا انجام داد و كامال عمدوجود باز هم آن 

تمدن دانسته و  يبود كه شرق را ب يانييتمام اروپا هيوار بر عل وانهيد يخشم يان تراژد دنيعكس العملش با شن نياول

وار  كيو به طور اتومات دهديرا م يها حق انجام هر كاررنگ پوستشان به ان كردنديفكر م كهيكسان كردنديمردمش را حوار م



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧٩

را چنان بر سرشان نازل كند  جيفوق العاده بود كه مهاجمان خل يبه نظرش فكر. دهديبرتر و حاكم قرار م يانها را در طبقه ا

مسئول آن فاجعه  مايقكه مست ينام مرد يو به خود قول داده بود كه وقت. را به آنها نشان دهند يو برتر ياز حوار يكه بخش

بوده است عقل و  ويما تونيكشف كرد ان فرد كل يتتنها وق. چنان او را خواهد زد كه تا عمر دارد فراموش نكند  ابديبوده را ب

افتادن  انشيكه پا ديرا كش يا رعادالنهيو غ رانهيانتقام شر كي يخود را از دست داد و نقشه  يو تعادل فكر يشيعاقبت اند

ل نمود كه يتبد يصخره ا يدر رو يخال يشده در خانه ا يمخف يفرار كيطناب دار بود و فعال او را به  يخاطره خودش در م

 .ناداشته باشد يخبر كار دنيرس يبرا دنيو انتظار كش يكشت يبادبانها يجز تماشا

چه؟  يو آن هم برا... هيحدبر و بق، جمعه ، داوود  ميرئلوب ابراه يكوچولو، حاج ،عامرهيهمه را به خطر انداخته بود بان او

 ويما تونيسرهنگ ادواردر مردان عمربن عمر را صدا زده و خود را با زدن كل ماتوميساده بود كه بعد از اولت اريبس شيبرا

را از دست  تشيماه خراب شده و جذاب نيو زن كشش تا چند پيخوشت ي افهيكه ق بزندچنان او را  توانستيخشنود كندو م

 ياعتراض حت يبه نشانه  تونيكل يناپدر ايمرگ زهره آگاه بود امكان نداشت او را  طيظاهرا سرهنگ از شرا بدهد چون

 .كردنديبه حق دانسته و موضوع را رها م يانگشتان را بلند منند و برعكس آن را انتقام

 يو ان را عل ديرا كش ينسوخ شده انا حق و م يانتقام ينفس نقشه  انتيحفظ ص يبا كنار گذاشتن عقل و عدالت و مسئله  اما

ادارش كرد ان را انجام  يزيچه چ ديفهمياوردانجام داد و اكنون نم يكه م يليو دال يبان يرغم اخطار رئلوب و اعتراض عصب

 ستين مانيوحشتناكش چرا از انجام آن اصال پش جيتارغم ن يدر حال حاضر عل نكهيا ايدهد 

رغم اخطار رتلوب و اعتراضعصبي باني و داليلي كه مي آورد انجام داد و اكنون نمي  شده اي را كشيد و آن را علي منسوخ

 "فهميد چه چيزي وادارش كرد آن را انجام دهد، با اينكه در حال حاضر علي رغم نتايج وحشناكش چر از انجام آن اصال

 .پشيمان نيست

ي را همچنان محصور در فكر خاطره ها، نارحت و بدخل روز باران مداوم، كه مثل مقدمه اي براي يك سيل ديگر بود رور سه

اما در چهارمين روز آسمان دوباره صاف بود و بطور غير قابل تحميلي داغ روري به . در خانه مرطوب و متروك حسين كرد

ده و به آنجا ديد كه بقاياي سوختگي در اثر باران چند روز اخير شسته ش رسمت درختان نارگيل كنار صخره نوك تيز رفت د

درون زمين فرو رفته است و علفهاي جنگلي پرپشتي رشد كرده آن را پوشانده اند و تنها اثري كه از آن سوختگي باقي مانده 
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 .تبود يك جعبه حلبي خراب شده و استخوانهاي سوخته اي بود كه زماني به مردي تعلق داش

ن مرد سياه را فراموش كند و يا اينكه بنادر ساحلي چقدر راضي نشد چون نمي توانست داستا "با ديدن اين منظره اصال اما

بهم نزديك هستند پس كشتي هاي ديگر از مسافران قاچاق ديگري هم هستند كه بخواهند از بيماري كه چون آتش آرام 

مل كرده و نمايند فقط مي توانست اميدوار باشد كه مجيد به قول خود ع ارسراسر آفريقا را مي سوزاند و به پيش مي رود فر

لنگر گاه را  "به همراهي بازرگانان و مقامات گمرك مراقبت كنند كه كسي از بنادر آورده وارد زنگبار نشود و يا اينكه اصال

برروي تمام كشتي ها ببندند حداقل باد خوابيده بود و با نگاه به آسمان دانست كه دوره اي از آراميش بدون باد در پيش رو 

ول موجب خوشحالي اش نمي شد چون داللت بر يك دوره گرماي طاقت فرسا ميكرد ولي در شرايط دارند كه به طور معم

فعلي پيامي خوب به همراه داشت چون گرچه ورود ويراگو را به تاخير مي انداخت اما مانع رسيدن ساير كشتي ها و قايقهاي 

 .به زنگبار هم ميشد يماهيگير

شد و براي حمام به سمت دريا رفت حس ميكرد خيالش كمي راحتتر شده است  آن بخش سوخته شده در ميان بيشه دور از

دريا چون پارچه اي ابريشمي صاف بود و تا عصر هيچ اثري از نسيم كه سطح آرام دريا برهم زند يا برگهاي خرما را به 

اراحت كننده كه متوجه سراغش آمد و همراه با آن يك احساس ن هجنبش درآورد، نبود كم كم آن حالت عدم راحتي باز ب

ديده بود ولي درك نكرده بود و اينكه بايد آن را هم مد نظر  "يك نكته نشده است، نكته اي كه بايد مي ديد كه حتما

 .قراردهد

فكر در گوشه اي از مغزش با اصرار و خرده گيري تقال ميكرد درست مثل شيري كه چكه كند يا كركره اي كه صدا  اين

وقايع را از لحظه اي كه سياه را ديده بود تا زماني كه به سمت توده هيزم مشتعل برگشته بود مرور نمود و نمايد قدم به قدم 

از آنجا به دريا رفته بود الزم  "باالخره راضي شد كه هرچيزي كه ميتوانسته آلودگي را انتشار دهد از ميان برده بود و مستقيما

 .ايي در مغزش شيري بود كه چكه ميكرد و كركره اي كه برهم ميخوردنبود به خودش زحمت بيشتري بدهد ولي هنوز ج

اي كه به دنبال آن آمد گرمترين هفته اي بود كه او در اين فصل سال به ياد مي آورد حتي نيمه شبها هم كه در پشت بام  هفته

هيچ كدام از صداهاي  دراز كشيده بود از شدت داغي هوا خوابش نمبرد ساعتها به آرامي در سكوت گرمي ميگذشت كه

آشنايي كه طبلي در روستاهاي پراكننده اطراف زده مي شد حتي جيرجيركها هم در ميان درختان محل يا بيشه هاي درهم 
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پيچيده نمي خواندند شبها بقدري داغ و ساكن و ساكت بود كه گاهي دلش ميخواست از پشت بام چنان داد بزند كه صدايش 

 .تا شهر زنگبار برسد

هفته بي پايان هيچ بادباني نديد دريا حالي و براق بود حالي حتي با جزاير پرت و كوچك مرجاني كه در غبار گرما  آن در

او هم  "چون سراب در صحرايي سوزان به نظر مي رسيدند و فايده اي نداشت كه براي ديدن ويراگو چشم بيندازد چون حتما

و بي حركت منتظر باد بود فقط دافوديل از نبود باد صدمه نمي خورد اما  چون ساير كشتي ها در اين اقيانوس شيشه اي آرام

مدتي بود كه از او هم اثري ديده نمي شد و روري نميدانست كه يا دان خسته شده و ساحل را ترك كرده يا خير و اينكه چرا 

 .خبري از باني نمي رسد

ا خود انديشيد عاقالنه نيست افسوس خورد كه كرباليي پير گرفت براي كسب خبر سواره به كوكوتوني برود اما بعد ب تصميم

يا همسرش كمتر به بازار ميروند چون در آن صورت حداقل غيبت دست دوم روستاها را مي شنيد اما ملك تمام نياز هاي 

لوازمي چون و دير به دير به كوكوتوني مي رفت آن هم در صورتي بود كه  مغذايي اش را تامين مي كرد و كرباليي بسيار ك

 .روغن چراغ يا نمك تمام مي شد و يا همسرش خواهان پارچه يا خرده ريزايي بود كه تنها در بازار يافت مي شدند

آرامش كه روري در ابتدا از آن لذت ميبرد به دليل ورود سياهي محكوم به فنا خراب شده بود و ساعات كند  ---- حالت  آن

هني بود تا جسمي مي گذشت زيرا حالتي غير قابل تحمل از اضطرار و سنگيني داشت كه و دم دار با عدم راحتي ، كه بيشتر ذ

مشغول ميداشت نه براي اينكه او را با خونسردي كشته بود چون كاري بود كه  رااز بين نمي رفت فكر آن سياه هنوز ذهنش 

به دليل چيزي كه به طريقي به او يا به قايق بايد انجام ميشد و اگر دو باره پيش مي آمد باز هم آن را انجام ميداد بلكه 

 .كه به ياد نمي آورد يشكسته كه اكنون در كنار تپيه دريايي كانال آب غرق شده بود وابسته ميشد چيز

بعد در آخرين روز يك هفته طوالني پس از يك شب كه به دليل نسيم خنكي كه شروع به وزيدن كرده بود قابل تحملتر  و

 .نچه فراموش كرده بود را به يادآورد كلماتي كه به آنها دقت نكرده بودشده بود ناگهان آ

همسر پير و كم حرف كرباليي بود كه آن را به يادش آورد گرچه خودش از انجام اين عمل خبر نداشت جريان از اين  اين

سنگيني بود براي كمك  قرار بد كه روري در سر راهش به اصطبل او را در حين كشيدن آب از چاه ديد و چون سطل چرمي

چهره پرچروك و غير جذابش نقاب نخي خود را به روي صورتش  دنبه او جلو رفت پيرزن بيشتر طبق عادت تا پنهان كر
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كشيد و در حين اين عمل خورشيد به تكه اي از كريستال ه بر حلقه شصتي نقره ارزان قيمتش نصب بود تابيد با ديدن آن 

 .گري افتاد حلقه اي كه زير نور ماه در دست آن سياه ديده بودروري ناگهان به ياد حلقه دي

غذا خواهم خريد و انگشتر كه ‹ مرگ حلقه در دست سياه نبود او چيزي در مورد حلقه گفته بود غير از دو سكه كه با هنگام

 چه مصرفي؟؟.... مصرف مناسبي رسيد

قه را از كجا آورده و چند وقت است كه آن را دارد؟ و به سرعت به سمت همسر كرباليي برگشت و پرسيد كه اين حل روري

از پاسخ او كه گفت هديه ازدواجش است و بيش از سي سال است كه آن را بر انگشت دارد بسيار آسوده شد روري سطل را 

د كش چوبي كه كرباليي با آن برگهاي روي زمين را جمع مي كر شنتا دم در آشپزخانه مل كرد و بعد با سرعت رفت و 

 .برداشت و به سمت بقاياي آلونك كوچك ماهيگيري روان شد

ميان خاكستر سياه و قطعات سوخته چوب و استخوان چندين اينچ بلند شده بود و او بادقت آن را با شن كش زير و  علفهاي

تزديكترين  رو كرد و دو قرص تغيير رنگ داده شده فلزي يافت سكه هاي نقره اي كه سياه گفته بود براي خريد غذا از

 وجب به وجب زمين را جستجو كرده اثري از چيزي كه زماني اديروستا كنار گذاشته بود او هرچند كه با دقت زي

براي برداشتن يك بيل به خانه برگشت دايره زمين سوخته شده را كند و باالخره بسته اي سنگين . بوده باشد، نيافت انگشتر

نمي دانست كه آيا بيماري هنوز ميتواند . ني ارزان قيمت را از زير خاك در آوردو پيچيده شده در چندين متر پارچه كتا

گره هاي كور را باز نمود و اندوخته تمام آن مرده هاي . براي احتياط نداشت فرستيلي .توسط اين بسته منتقل شود يا خير، 

مانطور كه سياه گفته بود، آنقدر بود كه مردي ه. كشتي كه نه چندان وقت پيش از بنگاني بادبان گشوده بودند را خالي نمود 

جواهر و يك كيسة زربفت پر از مرواريد  ديسكه هاي طال و نقره، تعدا. با آن تا آخر عمرش در نعمت و آسايش بسر برد

 .ولي اثري از هيچ انگشتري نقره در آن نبود

يك بار ديگر به . گرداند و رويش را خوب كوبيدهمه را درون چالهاي كه بود، فرو كرد و خاك را دوباره سر جايش بر روزي

لباسهايش را كند و خود را از هر گونه آلودگي اتمالي، كه از آن مردان مرده به ميراث رسيده بود خالص . سمت دريا رفت

خود را انجام مي داد، چون مغزش مشغول بود كه بفهمد مرد سياه ساعتهاي  ماشينياما تمام اين اعمال را چون يك آدم . كرد

در جزيره چگونه گذرانده بوده است و نگران شد كه چرا قبالً به فكرش نرسيده بود كه ممكن است ديگران قبل از او سري 
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 .كرباليي سوال مي نمود زبه آلونك زده باشند و چرا آن اشاره به انگشتر را قبالً متوجه نشده بود، بايد ا

د با متانت گفت كه آلونك متروك اغلب توسط زني از طبقه پست بازگشت به خانه به فكرش عمل نمود پيرمر بمحض

مورد استفاده قرار مي گيرد كه زندگي اش از راه جمع آوري الياف نارگيل و برگهاي افتاد نخلهاي اطراف مزارع و » ماروياني«

خرين بارش باران در مي گذرد او خودش زن را يك روز قبل از آ فند،ها به كساني كه سبد حصير با طناب مي با‹فروش آ

حاليكه بقچه اي پر از برگ خرما در بغل داشت ديده بود و بي شك در گرماي ظهر سري به آلونك زده و در آن استراحت 

 .كرده بود

با خود انديشيد، روز بعد از ورود قايق مي شود، پس حتماً آخرين بازمانده آن كشتي محكوم به فنا را در آن يافته و زن  روزي

بايد كرباليي را به روستا بفرستد كه . ا با او شريك شده و به او محبت نموده و در عوض حلقه شصتي را گرفته استغذايش ر

بايد مجدداً پيرمرد با پيامي براي مجيد به شهر زنگبار برود و به سلطان خبر دهد  ،مطمئن شود و اگر حدسش درست باشد

 .ينكه آن روستا بايد فوراً قرنطينه شودكه وبا شايد تاكنون در جزيره پخش شده باشد و ا

اما براي رفتن به روستا ماديان را بر . با ناراحتي، به داستان گوش داد پذيرفت كه تحقيقات الزمه را انجام دهد كربالءي

نداشت، چون همه مي دانستند كه تا كنون اسبي نداشته است و شايد برخي از جاسوسان سرهنگ ادواردر، توجهشان به اين 

 .مسئله جلب شده و پرسشهائي بنمايند

او همه جا جاسوس دارد بهتر است كه دقيق باشيد اما اگر آنچه شك كرده ايد درست باشد و آن زن، مرد : افزود كربالئي

 .قايق سوار را ديده باشد، ماديان را برداشته و شبانه به شهر ميروم

ر داغ آفتاب بعدازظهر، به راه افتاد شب رسيد و هنوز كرباليي روي االغش انداخت و سوارش شد و بسختي در زير نو پتويي

برنگشته بود كه روزي صداي ضرباتي به در را شنيد، اسلحه به دست از پله ها پايين رفت كه ببيند چه كسي است و با 

 .تخوشحالي جمعه و حدير را بيرون در، منتظر ياف

چند روزي بود كه ويراگو در پهنه لنگر انداخته، . ه جزيره بازگشته بودرتلوب از بادهاي هفته گذشته استفاده كرده و ب حاجي

منتظر بود، ولي با كمك نسيم ديشب خود را به بندري پرت در ساحل شرقي جزيره رسانده بودند و در آنجا چنان اخبار 

افوديل را در روز به جان رئلوب حتماً بادبان كشيده و خر ديده شدن توسط د. دمهمي شنيدند كه اگر نسيم متوقف نشده بو
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مي خريد ولي چون نمي دانست چه مدت ديگر به تومياتو مي رسد، پس جمعه و حدير را پياده فرستاد و ويراگو را بمحض 

مي بايست فوراً سوار ميشد و فوراً  كاپيتاناينكه بتواند، شايد قبل از طلوع آفتاب اگر باد موافقت كند، مي آورد و وقتي بيايد، 

 .شرق بادبان مي گشود چون وباي سياه، ديگر به جزيره رسيده بودبه سمت 

وقتي جاي پايش را پيدا كند، بسرعت نفتي كه روي آب پخش شده باشد، پراكنده مي شود قبالً يك بار ديده ام «: گفت جمعه

 »د؟آقاي پاتر و بچه كجا هستن. از هر ارتش مسلح به شمشير و نيزه اي مرگبارتر است. كه چه مي كند 

شهر، رنگ صورتش با فكر خيابانهاي باريك و پيچاپيچ زنگبار، كه توسط منازل بلند به نحوي احاطه شده كه مانع رسيدن  در

نور خورشيد و هواي تازه براي برطرف كردن گرما و بوي بد اجساد و زباله ميشود، به خاكستري گراييد او هم مي دانست كه 

 .تواند بكند يچه موبا در يك شهر پرجمعيت مشرق زمين 

 پس من با تمام سرعت رفته و حامل خبر مي شوم و همه آنها را به اينجا: گفت جمع

 

را بر  انيرفتن به روستا ماد يالزمه را انجام دهد اما برا قاتيكه تحق رفتيبه داستان گوش داد و پذ يبا ناراحت ييكربال

 نياز جاسوسان سرهنگ ادواردز توجهشان به ا يبرخ ديوشانداشته است  يكه تا كنون اسب دانستندينداشت چون همه م

 .نديبنما ييمسئله جلب شده و پرسشها

درست باشد وآن زن مرد  دياما اگر انچه كه شك كرده ا ديباش قياو همه جا جاسوس دارد بهتر است كه دق "افزود ييكربال

در  ياالغش انداخت و سوارش شد و به سخت يرو ييپتو. روميرا برداشته و شبانه به شهر م انيباشد ماد دهيسوار را د قيقا

 ديبه در را شن يضربات يصدا يهنوز برنگشته بود كه رور ييو كربال ديشب رس. تادنور داغ افتاب بعد از ظهر به راه اف ريز

 .افتيدر منتظر  رونيرا ب ريجمعه و خد ياست و با خوشحال يچه كس نديرفت كه بب نيياسلحه به دست از پله ها پا

در پمبه لنگر انداخته  راگويبود كه و يباز گشته بود چند روز رهيهفته گذشته استفاده كرده و به جز يرئلوب از بادها يحاج

 منتظر بود

 دنديشن يرسانده بودند و در انجا چنان اخبار مهم رهيجز يپرت در ساحل شرق يخود را به بندر شبيد ميبا كمك نس يول

 يول ديخريرا در روز به جان م ليشدن توسط دافود دهيو خطر د دهيبود رئلوب حتما بادبان كش متوقف نشده ميكه اگر نس
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-بتواند  نكهيرا به محض ا راگويفرستاد و و ادهيرا پ ريجمعه و حد سپ رسديبه تومباتو م گريچه مدت د دانستيچون نم

و فورا به سمت شرق  شديفورا سوار م ستيبايم تانيكاپ ديايب ياورد و وقت يم -قبل از طلوع آفتاب اگر باد موافقت كند  ديشا

 بود دهيرس رهيبه جز گريد اهيس يچون وبا گشوديبادبان م

ام  دهيبار د كيقبال  شودياب پخش شده باشد پراكنده م يكه رو يكند به سرعت نفت دايرا پ شيپا يجا يوقت "گفت  جكعه

 "پاتر و بچه كجا هستند؟ يرگبار تر است آقام يا زهيو ن رياز هر ارتش مسلح به شمش كنديكه چه م

احاطه شده كه مانع  يزنگبار كه توسط منازل بلند به نحو چيچاپيو پ كيبار يابانهايرنگ صورتش با فكر خ "در شهر "

او هم . دييگرا يبه خاكستر شوديبد اجساد و زباله م يبرطرف كردن گرما و بو يتازه برا يو هوا دينور خورش دنيرس

 بكند توانديمچه  نيمشرق زم تيشهر پر جمع كيكه وبا در  تدانسيم

 اههايبه شهر س يضيمر يچون وقت اورميم نجايو همه انها را به ا شوميپس من با تمام سرعت رفته و حامل خبر م"گفت  جمعه

 ".از دست داد ديلحضه را هم نبا كي يوجود ندارد حت يديام يكس يبرا گريبرسد د

 ".روميمنه خودم  "گفت  يرور

ها و جاسوسان سرهنگ همچنان  يام كه بلوچ دهياست شن ؟حماقتيشو يزندان دهايكه توسط سف "با استهزائ گفت  ريخد

 ".را تحت نظر دارند هاييدولف يخانه

 .شناسنديچون شما را م دياز در بگذر ديتوانيپس نه تو نه جمه نم_

 نيدر ا ياسب ايبفرستم ا شانيبرا ياميپ توانميخودم نتوانم رد شوم ماگر  يول ديشا "را باال انداخت و گفت  شيشانه ها جمعه

 "د؟ياصطبل دار

 .يبله بهتر است ان را بر دار_

 يرور. نداشت  يتياهم گريبرگشت كه د يبا اخبار ييبود كه كربال انيكردن ماد نيخورد و در حال ز ييبا عجله غذا جمعه

اب اورده بود و بعد از گرفتن انگشتر  شيشده برا كيرا با او شر شيبود غذا هافتيرا  اهيدر الونك س يانيحق داشت زن مازو

گفت كه  شيرا برا انيدر بازار فروخت و تمام جر يو حلقه را به مغازه دار زگشتبا شينشان به روستا ستالينقره كر يشصت

شد تا در جشن  رفتيم يكه به كوكوتون يبپردازد با ان پول سوار ارابه ا يكمتر ياست و بها يكند كه حلقه دزد اليمبادا خ
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جشن جمع  يكه برا يچند ساعت مرده بود كسان ياش ظاهر شده و ط يماريروز بعد انجا شركت كند طبق گزارش در انجا ب

هم  گريد يروستا نيرا با خود بردند و تا كنون در چند يفرار كردند و الودگ يخبر با ترس از كوكوتون دنيشده بودند با شن

 .شده است دهيد يماريب

در  يماريچون ب ديبفرست ياميسلطان كه خدا حفظشان كند پ حضرتياعل يبرا شتين ياجياحت گريكه د "گفت ييكربال

 ميانجام ده ميتوانينم ميو مرحمت خداوند رح مينجات از ان جز تسل يبرا يراه چيشده است و ه دهيهم د اريزنگ

ماند چون  مياست كه به گمانم در ان زنده خواه يمنزل نجايمرد اما ا ميخواه ميريسرنوشتمان مقدر است و اگر قرار باشد بم

به شما  رديگيسخت م يماريهم قرار دارند ب كينزد اريكه انسانها و منازل بس ييتنها در شهرها و روستاهاست جا يماريب

 ".كنديرحم نم اهانيس و تنها بر مانديپوستان دور م ديكه از سف دانندياثر نكند چون همه م ديمن شا ياقا

 پر ستاره راند كيو سوار زعفران شد و در شب تار "باشد  دهيكه هنوز به شهر نرس ميدعا كن ديبگذار "گفت جمعه

و ساحل مثل كف  اتويتوم نيسحر آمد و كانال ب يگذراند ول راگويو يرا هم به انتظار بادبانها گريخواب د يشب ب كي يرور

 .كه سطح صاف آب را بلرزاند دينوز يباد يروز حت در تمام مدت.بود يدست خال

 يرا به سمت صخره ها ييو كربال ديرفت را مراقبت نما يكه به سمت شهر م يرا فرستاد تا جاده ا ريعصر حد يحوال

خودش هم به سمت ساحل .او را فوراً با خبر كنند نديايب ايدر قيجاده از طر يبه جا ي، كه اگر جمعه و بات يكوكوتون

باشد  يم ديبع ديايب يرا دور زده و از ساحل شمال رهيهوا ، جز مشآرا نيدر ا راگويو نكهيدانست احتمال ا يگرچه م.ترف

 .نكند يو كار نديبود كه آرام بنش نيو بهتر از ا كرديرا پر م يكار زمان نيا يول

داغ بود و  دينور خورش يگان هم به اندازه نور ستار.دينوز يمينس چيه زيسوار نبود و ن اي ي، كشت قياز قا ياثر چيشب ه تا

نور  ري، ز يطناب يننو يبرهنه رو يرور.وزوز پشه ها سكوت را پر كرده بود ي؛ تنها صدا امديهم به صدا در ن يطبل چيه

ا دهد و ب يكرده و اكنون آن را باز پس م رهيتمام حرارت روز را ذخ شيپا ريز نيمكه ز كرديبود و حس م دهيستارگان خواب

 .تواند باشد يدر شهر چگونه م ناًيقيكه  ديشيخود اند

صبح كه هوا خنكتر شد باالخره به خواب رفت  ي هيماند اما در ساعات اول داريب ييقدمها يصدا دنيشن ديشب را به ام شتريب

نبود و  يبات اياز جمعه  يهمچنان اثر.شد داريب ينخل در باد صبحگاه يخشك برگها شيسا يبر اثر صدا ديدر طلوع خورش
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كانال  انيكه راه خود را از م ديرا د راگويداشت و اواخر عصر آن روز بود كه و امهاما باد همچنان اد دياز شهر نرس زين يخبر

 يجمعه رفته و هنوز برنگشته بسخت نكهيا دنيرئولب از شن يحالت حاج يصورت معموالً ب.ديآ يم شيباز كرده به پ اتويتوم

را با  يمشغول نمود و مردان يرا باال انداخت و خود را با انبار آذوقه و آب تازه در كشت شير شانه هامنقبض شد اما به زو

كند  يدارد وقت خود را تلف م يگرفت و گفت كه حاج يبشوخ يكه رور ياطيباشند ؛ احت اتويتلسكوپ فرستاد تا مراقب توم

 .ديدور آن را خواهند د اريبس ياز فاصله  يروشن يهوا نيشك در چن ي، ب ديايبه سمت آنها ب موريچون اگر ستوان الر

 

 چه؟ يكيدر تار يدرست است ، ول-

 .ميبرو ميتوان يو بچه نم يتا بازگشت جمعه و بات يحق با تو باشد ، ول ديشا-

 د؟يخواب يامشب را در عرشه م ايآ-

به  ميكه بخواه يدر ساحل بگذار كه هر ساعتو دو مرد  قيقا كي.مانم يمنتظرشان م نجاينه ، ا« :سرش را تكان داد  يرور

 ».ميو آماده باش كه فوراً بادبان بكش مييايب يكشت

 امدند؟يو اگر ن-

 .فرستم كه بدانم چه بر سرشان آمده است يرا به شهر م رينباشند حد نجاياگر تا صبح ا-

 نهايدولف ياز خانه  ديبه شهر رس يبدزدد و وقت ايبخرد ، قرض كند  يدستور كه اسب نيرفت ، با ا ريو حد امدنديتا صبح ن آنها

و  موريستوان الر نكهيبپرسد و ا شيها يسرهنگ ادواردر و بلوچ يو جمعه و كارها يدر بازار در مورد بات.دياجتناب نما

ل قاب ريروز به طور غ يشدت گرفته بود ، ول ميآسمان صاف شد گرچه نس گريك بار دي.قصد دارند به كجا بروند ليدافود

و  بايز ي رهيمنتظر زمان ترك ان جز يحوصلگ يبا ب ييگو.خورد يبا لنگر افتاده در آب ، تكان م ارگويو.داغ بود يتحمل

و نه  نديگروه حركت نما يو افراد گمشده  چهتوانستند بدون ب يبود اما آنها نه م زتريتم يصاف و هوا يآلوده و فرار به آبها

صخره ها  يرا كه از رو يرفت و احتماالً گروه بات يخطر باال م زانيچون تنها م.ندينما كيرا به شهر نزد يتوانستند كشت يم

 .كردنديگم م زينمودند ن يم قيطر يبه طرف منزل ط

صبر كردند ؛ آن هم به  ندينما يتوانستند جمع اور يكه م يتوانستند انجام دهند پس با تمام حوصله ا يجز صبر ، نم يكار
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تر را تماشا كردند و  يخال يايو در يخال ينخلها گوش دادند و جاده  انيباد از م يبه باله  يتمام نشدن مدت دو روز سوزان و

شد و عرق صورت پر از گرد و  ادهيپ نياز ز ريو حد ديرس يطاق در آهن ريبه ز نانك ورتمهي يبعد باالخره سب خسته ا

 .خاكش را پاك نمود

مراقب آن  ايتانيكنسول بر يگذاشته اند و جاسوسها نهاينگهبان دم در خانه دولف كي نديايتوانند ب يآنها نم«:گفت ريحد

است اما چون  رفتهيباغ باال م رونيب وارياز د يكيداشته در تار كهيگرفته اند آن هم در حال شيباتر را سه هفته پ يآقا.هستند

پس او را به درون خانه .ندين به فرارش كمك نمااش كنند ، نگهبانا ياگر در دژ زندان دنديترس يدر شهر دارد و م يدوستان

 يخارجش م رهيسوارش كرده و از جز يسيانگل يكشت كيبه  ديآنجا بماند و اگر قصد فرار نما ديبرده اند و گفته اند كه با

ه را هم جمع.كنند يم بيو تعق گردنديرا هم م هاغذا كه آن هيته يخروج از خانه را ندارد مگر برا ايورود  چكسيه.ندينما

نگفت  يزيبود چ نياگر چن يگفتن داشت ول يهم برا يگريحرف د نكهيمكث كرد ، مثل ا ريحد.آنهاست شيگرفته اند پ

به چشمان رئلوب خورد و در آنها  يچشمان رور.شد شيبرگرفت و مشغول تكاندن خاك جاده از لباسها ينگاهش را از رور

 :گفت يپس به آرام ديخودش را د كرف دييتأ

 .يياالن بگو نيهم وجود دارد مگر نه؟بهتر است هم يگريب دمطل-

رنگش به  رهيصورتت.تكاند يهمچنان خاكها را از لباسش م يبه طور خودكار و با آشفتگ شينزد دستها يحرف قهيدق كي ريحد

 »در مورد بچه است؟«: ديپرس يبتند يرور.درهم بود يشكل نگران كننده ا

 ».بچه خوب است«:تكان داد ، گفت برگردد سرش را نكهيبدون ا ريحد

 »ر؟يپ يپس چه؟بات«:ديپرس يخشن يبا صدا رئلوب

 دهيدر شهر د يماريب نديگو يم ينه ، ول«:برگشت و گفت يليم يافتاد و با ب يحركت شد و بعد با سست يب ريحد يدستها

 ».شده است

 كيفقط «:منقبض گشت ، پس با سرعت ادامه دادخورد و  يتكان يسيهر دو مرد قد بلند عرب و انگل يشد كه شانه ها متوجه

 »...يول ريخ ايدرست باشد  دانمياست نم عهيشا

كه صحت داشته باشد آن را از كجا  يكنيفكر م يول«:كرد ليبا سرعت تكم شيآن را برا يرور يجمله را تمام نكرد ول او
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 »؟يا دهيشن

از قول دوستش گفت ، البته قبالً قسمش داده كه راز نگهدار  دارد ينديمال يدر محله  يدارم كه دوستش خانه ا ييپسر عمو-

گفته است كه وبا توسط .غذا را ندهند ديخر يخروج از خانه برا يبه آنها اجازه  گريترسند اگر آشكار شود د يباشد چون م

چند ساعت  يازگشته و طاز آنجا ب روزيآنطرف شهر رفته بود و د يليدر ساحل ده ما» يمونكاپوان«به  يكار يكه برا يبرده ا

پنهان  اههايخود را در شهر س.هم خواهند شد گريشده و احتماالً دو تن د ماريهم ب گريد يكيمرده است آورده شده و اكنون 

 ...درست باشد يمطلب آخر نياگر ا.زنند ينم يكرده اند و حرف

 ».هزاران تندو هفته  يو ط رنديم يصد نفر تا اخر هفته م«:ترسناك گفت ييبا صدا رئلوب

 تانشيبه كاپ يگريرئلوب نگاه د.خشك شده از آفتاب سوزان كرد يعلفها دنييبه خود داد و شروع به بو يخسته تكان اسب

 »م؟يكن يامشب حركت م ايندارد آ مانيبرا يا دهيفا مياگر صبر كن«:گفت يانداخت و به آرام

 ».بفرستم تانيبرا ياميپ تا ديجا بمان نينه شما بهتر است هم«:تند و كوتاه گفت يرور

 از كجا؟-

 .از شهر-

 ياستراحت نكرده است كه نم وانيح نيا ياما تا وقت«:جواب بود گفت نيمنتظر هم نكهيدرست مثل ا.كرد يخنده ا رئلوب

 ».ميرس يقبل از صبح به لنگرگاه م ايدر قياز طر ي، ول ديبرو ديتوان

 .كنند يم يشما را زندان يرا ضبط كرده و همه  يآنها كشت-

بلند در مورد  يبا صدا ديمرد سف!هرگز«:بازدارنده كرد و گفت يرنگ الغرش اشاره ا يو با دست قهوه ا ديخند رئلوب

 ».نخواهند داشت يبه ما كار اورنديآن را به دست ب يخواهند و وقت يآنها فقط سر تو را م.كند يعدالت و انصاف صحبت م

رنگ پوست تلف  ايچون عدالت  يليوقت خودش را بر سر مسا يماريب يول ديشا«:را باال انداخت و گفت شيشانه ها يرور

اجازه  نيريو بچه و سا يمرا گرفتند به بات يوقت.ديدر امان هست شتريب نجايا!چندان حق انتخاب هم نباشد ديو شا كندينم

تو آنها را تا زمان تمام  ديايتواند ب يم بخواهد نهايدولف يفرستم و هر كس كه از خانه  يم نجايدهند و آنها را به ا يخروج م

 ».يكن يدور م نجاياز ا يماريشدن ب
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 ».نديآوز يبار حتماً تو را به دار م نيبه دلم آمده كه ا«:گفت يبا افسردگ رئلوب

 »شود؟ يانشاءاهللا ، مگر آنچه مقدر است انجام نم«:گفت يبا زهرخند يرور

است پس ما هم با  نطوريهم قاًيدق«:تكان داد و گفت قيروش موافقت و تصد دستش را به يتكان داد و به آرام يسر رئلوب

 »ست؟يخداوند ن تيبر اساس مش زي، مگر همه چ مييآ يشما م

 يسيبعد مرد انگل.امده بود اهيرنگ و سخت به مالقات چشمان س يچشمان ب.به هم نگاه كردند  يطوالن يلحظه ا يمرد برا دو

 :گفت رديپذ يه شكست را مك يربازيو به روش شمش ديخند

 .ميبرو يهر طور كه بخواه-

 

 و سوم يس فصل

 

تا مطمئن شود كه درست  ديچشمانش را مال.ليملكه ، دافود حضرتيبخار عل ي، ملوان كشت كسيآلبرت و»!بر من لعنت«

 .يقبل اشتباه لعنت ريغ يهمان روزنه ها.خودش بود.نديبيم

و  يآب لنگرگاه پر از چرب.شمار شهر را روشن كرده بود يب يو سقفها ديسف يرهاواي، د گريابر د يسحرگاه ب كي ديشد نور

سر و  يبلكه در جزر ب.كه مطمئناً شب قبل آنجا نبود يكشت كي يآشنا كليبزرگ ، ه يكشت كي يآشغال بود و در آنسو

 .شد يم دهيبود د دهيخز رگاهقبل از سحر به لنگ يكيصدا و با استفاده از تار

عرشه  يتمام رو يافسر فرمانده اش كه با خونسرد شيشد و با عجله پ لي، به خشم تبد كسيو يآقا يرانه ناباو نگاه

قربان ، حتماً  راگويقربان ، و نجاستيا يقربان اما كشت خواميعذر م«:كرد و نفس زنان گفت داريبود رفت و او را ب دهيخواب

 ».لنگر انداخته يپشت اون كشت تموم يستاخاومده و با گ شيموقع جزر دو ساعت پ يواشكي

 ».يكنم ، حتماً اشتباه كرده ا يباور نم«:تلوتلوخوران ، بلند شد و گفت موريالر ستوان

 ...شناسم و يقربان ، من هر كجا كه باشم برش بادبوناش را م گميراست م-

روشن شده بود  ير صبحگاهجلو كه از نو يو به سمت عرشه  ديگشادش را كه لباس خوابش بود باال كش يشلوار نخ دان

بودنش .و باالخره در مشتش قرار داشت راگويخود و.نگاه كوتاه نبود كياز  شتريبه ب ازيملوان ن يگفته ها دييتا يبرا.ديدو
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 ي هيو خدمه اش را كه ما يفراست كشت يچندان دور باشد چون رور واندت ينم تانشيبود كه كاپ يمعن نيبه ا نجايدر ا

 شيبود برا نجايكه ا نيهم يبازگشته است ول يموقع نيتوانست بفهمد چرا فراست در چن ينم.كردندينمبودند رها  اتشيح

 به  يقيدان فرمان داد كه قا.كرديم تيكفا

 .بييندازند و با تعجله به كابينش رفت كه اونيفورم بپوشد شمشيرش را ببندد و تپانچه اش را بازرسي نمايد آب

شهر براي يك روز فعاليت ديگر بيدار ميگشت در منازل شلوغ و تنگ، خيابانهاي بدو و داغ و  حاليكه آماده رفتن مي شد در

. مساجد خنك عرشه هاي خيس از شبنم كشتي ها ، مردم بيدار مي شدند كه رو به مكه ايستاده و نماز صبح خود را بخوانند

بي خبر از اطرافشان زانو  "رق در اخالص و ظاهرامردان عرب را در حاليكه غ نقايق پهنه يك كشتي را دور زد و دان در آ

زده و به سجده مي رفتند مي ديد اما مي دانست كه هيچ حركتي از چشمان تيز بين آنها پنهان نمي ماند و اينكه آنها نه تنها 

ر حال سجده ويراگو سه تن از خدمه د لويروي عرشه ج. آگاه ميباشند "متوجه گذشتن او هستند بلكه از ماوريتش هم كامال

بودند و با ورود آنها نه سرشان را برگرداندند و نه عالمتي از ديدن او نشان دادند اما حاجي رتلوب يا حدير در ميان آنها 

 .نبودند و اثري هم از كاپيتان اموري فراست نبود

به نمازگزاران وارد  بدون اهميت. به خودش زحمت صدا زدن نداد و بمحض اينكه قايق نزديك شد پا به عرشه گذاشت دان

 .راهروها شد و هيچ كس هم ممانعتي به عمل نياورد

درست مثل اينكه مهماني كه منتظرش بود وارده شده . با ديدن او فنجان قهوه خود را زمين گذاشت و مودبانه برخاست روري

ات ورود ما را نديد؟ نگو كه  انتظار داشتم يك ساعت پيش مي آمدي يا اينكه ديده بان كشتي! صبح بخير دان دير كردي  "

. عرشه بيشتر كني داني آن هم با اين همه افراد شروري كه اين اطراف هستند رويبايد انضباط را ! افسر نگهبانت خواب بود

 "قهوه ميخوري؟ شايد تو نوشيدني قوي تري را ترجيح ميدهي؟

ز تشنگي باشم حتي يك جرعه آب از تو قبولنمي نمي داني كه حتي اگر در ميان صحرا، در حال مرگ ا: به سردي گفت دان

كنم؟ پس احتياجي نيست كه وقت خود يا مرا تلف كني و يا تالش نماي كه عصباني ام كني چون اگر موفق شوي تنها زحمت 

 بفرستم كه تو را ببرند؟ اردجالد كم شده است با من مي آيي يا به دنبال يك گ

در فكري كه مرا بر مالقاتي از كنسول محترمتان ببري، از همراهي ات بسيار  دارد كه كجا مي خواهي بروي، اگر بستگي
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خودش منتظر  "خوشحال خواهم شد پس مي تواني بازي با آن تپانچهرا ، آن هم با چنين روش ترسناكي متوقف كني اصال

كورت مناسبي براي ماست چون نيم ساعت پيش حاجي رتلوب به ساحل رفت تا اطالع دهد بمحض اينكه آماده شوي و اس

 تا حاال نگران شده چقدر ديگر مي خواهي طول دهي؟ "افتخار ديدار او را طالب هستم حتما "همراهي من تشكيل دهي شخصا

دوست دارم بفهمم : لبخندش هم بسري و نامطبوعي چشمانش بود متفكرانه گفت . آبي رنگ و سرد دان بي حركت ماند نگاه

دليل خوبي براي اين كار داري، همينطور براي بازگشتت  "را با حرف زدن خالص كني؟ حتما چرا خيال ميكني ميتواني خودت

 .سرت را نجات دهند اما اينبار عملي نيست هفكر مي كنم روي دوستانت در قصر حساب مي كني ك

 .اينجا كشور آنهاست: با ماليمت گفت روري

 .يا هستي و مي توان طبق قانون بريتانيا با تو رفتار ردولي تو تبعه اين كشور نيستي تو يكي از رعاياي بريتان -

 منظورت دار زدن است؟ "كه حتما -

 .درست است -

 به چه جرمي؟ -

 .قتل، آدم ربايي و تحريك به خشونت -

به نظر خيلي جدي مي آيد اما فكر كنم تو و سرهنگ اگر قصد داشته باشيد بدون يك محاكمه نمايشي مرا اعدام ! خداي من -

 نمي ترسيد يكي از مقامات رسمي پارلمان، در اين مورد سوالي كند؟. يد خطر سنگيني را به جان ميخريدكن

در بريتانيا كسي به سرنوشت يك متجاوز مرتد عالقه اي نشان نمي دهد و اگر هم نشان دهند ، كمكي به تو نمي كند، ! "ابدا -

. ه بعلت ظرافت قضيه و باريكي اوضا، مرگ فوري تو ضروري بودچون به هر حال در آن زمان مرده اي بعالوه مي گوييم ك

بود ولي الزم نيست خودت را بر سر مسئله محاكمه نگران كني چون  رچون محرك آشوب بودي و امنيت جامعه مهمت

دي محاكمه خواهي شد و اگر دانستن اين مطلب تو را راضي ميكند بهتر است بداني كه سرهنگ ادواردر امضاي تعداد زيا

 .شاهد معتمد را جمع آوري كرده است و مطمئن باش قبل از مجازات به دفاعياتت گوش خواهد داد

چون همانطور كه گفتي تصميمش را گرفته كه به وجود من در اين دنيا . اتالف وقت است "چقدر لطف ميكنند اما مطمئنا -

 .خاتمه دهد
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 .من در گزارش بهتر به نظر خواهم آمد: مودبانه گفت دان

 پسندم،كهيكه من م يهست يمرد پيت قا،همانيدق.يدان": و بدون تمسخر، گفت يقياز تشكرات حق يو با اهنگ ديخند تانيكاپ

سرم  يوادارم كن يتوانيكه م يكنيچه فكر م ياما برا! ميذوق،ادواردز،بگو يدرستكار ب رمرديرا در مورد ان پ نيا توانمياصال نم

 "تو بگذارم؟ يرا در تله 

 رونياز افرادم ب نيدو ج مين گر،يو از طرف د نيا ليطرف به دل كياز  ":كرد و با اشاره به اسلحه اش گفت يهرخندز دان

 ".باشند يهستند كه همه مسلح م

 ".هوا نگذاشته است ي هيتهو يروزنه ها را فقط برا نيرا داده ا يكشت نيكه طرح ا يياقا دميانهت را د. دانم يم-

 يدانست يم ديبا! خب،خب دان ":ديمتوجه ان شده و خند يروز . از اشك در چشمان ستوان ظاهر گشت يبار اثر نياول يبرا

 ييايبه مالقات من ب نكهيات را قبل از ا يو كشت يكرديفكر م تريبس يكم ديبا. هستم ييرايپذ ي تهيكم كيكه من منتظر 

ان . را نشانت دهم يزيبگذار چ.يكن كيمن شل يرا بر رو تيتوپها يتوانينم رد،كه فعال قرار دا يتيوضع ،درينمود ي،جابجا م

كه داشتم سر تو را با صحبت گرم  يمشغول نماز بودند ،اما در زمان ياز كارشان گذشت ي؟خدمه اش وقت ينيبيرا انجا م يكشت

 .قرار دارند نرا تمام كرده و در حال حاضر در مقابل هر مرد تو، حداقل سه ت ششانياين كردم،يم

 ".ابها دارم نيدوست در ا ييكه من هنوز چندتا ينيب يسمت راست ما هستند م يكه در كشت يشماردن كسان بدون

سرت امده  ييافرادت بفهمند چه بال يكه وقت كنميانكار نم":حرفش را قطع كرد يرور يدان شروع كرد ،ول "...من يتوپها"

 يكه نم ميگو يم. مياز حرف خودت اقتباس كن ياگر اجازه ده يمقابلشان را منفر كنند،ول يكشت تيتوانند با توپها ياست، م

 ".يچون به هر حال در ان زمان ،خودت مرده ا ،تواند به تو انجام دهد يم يدانم چه كمك

چهرا هاش ظاهرا محكم . شد قتريشده بود، عم جاديا تيدان كه در اثر فشار كار و مسئول يصورت افتاب سوخته  خطوط

تپانچه اش  يماشه  يمقاومت كرد و تنها انگشتش رو كيبار نيكاب ينگاه كردن به دو روزنه  ي با وسوسه يگشت ،ول

 يشويمن م شمرگيكه پ يفراموش كرده ا ":گفت بانهيو مه دسرد فلز محكم ش يانحنا يرو يكرد و به طور ملموس يحركت

 ".ميگو يم يجدكشم ، يكنند، فورا تو را م كيشل ياز دوستان قاتلت گلوله ا يكي،چون اگر 

تو مرا  يداد ان تپانچه  يان را انجام نخواه ي،ول ييگو يم يمطمئن هستم كه جد ":زد و گفت يشخنديفرانت ن.... تانيكاپ
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 يفراهم م ميشدن به طناب دار برا ختهياز او زتريو تم عتريراحت تر و سر يكه مرگ يدانيم يترساند،چون خودت بخوب ينم

 چيدر مقابلش ه يكرد كه خشونت و شورش قبل يخواه يمسئول بروز شورش را ،خودتيفاده كنكند بعالوه اگر از ان است

دانم كه تو وسرهنگ از كشته  يالبته م ،يكن كيان را تحر نكهينه ا يشترشويب يزيكه مانع خونر يينجايباشد و مثال تو ا

كنم كه از  يم شنهاديپس پ. دييلذت محروم نماخودتان را ار ان  ديترسم فعال ناچار باش يم يبرد ،ول ديشدن من لذت خواه

به محض رفتن انها . ات برگردند يكه ارام به كشت ييو به مردانت بگو يو به عرشه برو يتفنگ دست بردار يبا ماشه  يباز

 "قبول است؟ م،يبزن يبه كنسولگر يبرند تا سر ياز مردان خودم ما را به ساخل م يتعداد

ان  يبعد جيكه ماشه را بكشد و نتا روديم ديگذرا به نظر رس يلحظه  كي يبرا. ديد و لرزدست راست دان محكم ش عضالت

خشم و . عاقالنه بودن عجله را اموخته بود ري،به او غ يشرق يقايسخت در سواحل افر يرا به جان بخرد ،اما پنج سال زندگ

اما اكنون حواسش جمع بود . ز طرف او شده بودقابل گذشت ا ريو غ يجد ياهموجب بروز اشتب بايان روز صبح، تقر يعجله 

مردان خودش  نيتبادل گلوله ب. فراست حق دارد يامور تانيكه كاپ ديديبوضوح م. كرديرا مبهم نم قتيو خشم سردش ،حق

 يو گرچه مطمئنا توپها ديانجام يلنگر انداخته بودند،تنها به مرگ خود و خدمه اش م راگويكه در و طرف و ييها يو كشت

 يجفت كشت كيو  ييايتانيبر يكشت نيسخت ب ينبرد يدورنما يرد،وليوحشتناك از انها بگ يتوانست انتقام يم ليافودد

 ديكش يدان اه.شد به ان فكر كرد ينم يكه حت يجيهم با نتا د،انيانام ياز خشونت در شهر م يعرب، تنها به انفجار بزرگتر

 ".يبشو لميمتوجه دال كردميبهتر شد فكر م ":زد و گفت يلبخند يرور.اش برداشت  چهو دستش را از تپان

و  قيكه مختصرا با مردانش صحبت نمود و بعد از ان ،دور شدن قا ديخارج شد و شن نيكه ستوان برگشت و از كاب ديد يرور

احمق  "يبن لباداحمد "شد، چون تمام ان حرفها بلوف بود  يرا شاهد بود،لوف او عمل ليلنگرگاه به دافود انيباز گشتش از م

 نيا يول. جالب بود شيخطر كوچك،برا يب يباز كيكردن ستوان و  جيو گ راستف تانيكاپ ينبود و گرچه انجام حواسته 

خدمه اش را ان  يتمام اسلحه ها اطيو احت ريتدب يبود كه از رو يبودند،كاف ليدافود يتوپها ررسيدر ت شيها ياصل كه كشت

است كه  يبلوف.اگر دان به ان شك هم بكند  يحساب كرد كه حت يو رور دانستيرا نم نياما دان ا.دينما يروز صبحخال

كوچك و كامال  انييداشتند و گروه اروپا يبد يها سابقه و ابرو يكردن ان را نخواهد كرد چون مردان كشت سكيجرات ر

 .بودند يبدون حام



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٩٥

 اليخ ديشناخت شا يفراست را نم يرور ياگر كس. برند يسر ايتانياو واقعا قصد داشت به كنسول بر نهايتوجه به همه ا با

كه تمام ماجرا ب سرهنگ  دانستيم يرور ياست،ول دهيفا يب يا لهياز قدرت و تنها ح يتوخال شينما كي نهايتمام ا كرديم

 نيوتنها به هم ستندين ليها ودافود يكشت انيم يخواهان جنگ يتيموقع نيچن ،درنه او نه دان نكهيخواهد شد و ا..گزارش دا

نكته  ستندين اوريكه خدمه اش بدون  دياصل را القا نما نيبتواند ا ديشا نكهيا ديداد و به ام بيرا ترت شينما نيبود كه ا ليدل

 .كه مطمئن بود درك شده است يا

 دهيرس يبعد كياكنون زمان شل.به نفع خودش خواهد بود يزده كه بسخت يكه دست به قمار دانستيوجود ،كامال م نيا با

ها دور  يو از دسترس كشت ديرسيبه ساحل م يچون وقت. داشت نانياش كمتر اطم چهيمهم بود و از نت اريبود كه بس

 يباشد رور نيخب اگر چن. كردياو موافقت نم طيبا شرا ين راحتيبه ا ديدر دست سرهنگ ادوارز بود كه شا زيچ شد،همهيم

 .و خدمه اش را بهبود بخشد  يكشت تيند موقعرا برخواهد داشت كه بتوا ييحداقل قدمها

در . ديپاش ينور م يكننده ا رهيخ ييبا روشنا.شهر  ديسف يو بر سقفها دعيبه افق رس ديخورش. عرشه منتظر او بود يرو دان

 يتا به درهوا و داغ ،باال رفتند  يب يكوچه ها انيشدند و از م ادهيپ قياز قا ايتانيبر يكنسولگر كيو شلوغ نزد فيساحل كث

 ي،اسلحه به دست ،كنار حاج يدرخت ي هيسا ري،ز يو نفر سوم ستادهيا يبه نگهبان لطانس يها  يكه دو تن از بلوچ دنديرس

 .بود ستادهيرئلوب ا

د احقها گفتند كه اگر مراقبم نباشن نيمانم ،اما ا يم نجايخودم ا ليگاو نفر گفتم كه به م نيبه ا":،با انزجار غر غر كرد  رئلوب

 ".كنم يفرمان شما صبر م دنيشن يو برا ستيبه نگهبان ن يازيانها بگو ن كنم،بهيفرار م

 ".ديطول نخواهد كش اديصبور باش ،ز ؛پسيباور نخواهد كرد حاج ":گفت يرور

را  تانيكاپ يسالم مودبانه .ظاهر نكرد  يعالمت.موجب تعجبش شد تيكارش منتظر بود و اگر موقع زيپشت م ايتانيبر كنسول

گزارش دان تمام  يوقت. صبح توجه نمود  عياز وقا موريداد و ه گزارش ستوان الر هياش تك يجواب نداد؛ در عوض به صندل

. كنم يتو تلف نم هيخواست عل فريك ئاتيوقتم را با شمردن جز ":گفت...دوخت و تانيو سردش را به كاپ رهينگاه خ.شد 

در  يخارج يها يحمله به كنسولگر يبرا يگروه ختنيبه طور خالصه منهم به برانگ. يكانال به انها اگاه باش ديچون خودت با

 كياز  يخشونت بار تبعه ا ييرباشد و ادم  ياديز يشدن عده  يكه منجر به مرگ دو تن و زخم ياشوب ختنيزنگبار و برانگ
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حضرت ملكه اتش  ايعل يروهايكه بر ن يكرده ا ديامروز صبح، تهد نيكه هم شنوميو اكنون م يقدرت دوست هست

و شخصا مسئول كشته شدن عده  شوديم گريد ييشورش ضد اروپا كيكار موجب  نياصل كه ا نيتوجه به ا يب ؛انهمييبگشا

كه فورا  كنميتو ندارم و مراقبت مراقبت م يجز خواستن اشد مجازات برا يكه چاره ا ينيبيپس م.شد  يخواه يگريد ي

 "؟يدار گفتن يبرا يحرف ايا.انجام شود 

 ديرا به جلو كش يمنتظر اجازه شود ،صندل نكهيو بدون ا "؟ نميبنش توانمينم.نبودم  نجايمطمئنا و گرنه ا":گفت ،ياام ،بهيرور

كه  يان گذاشت ،به روش ينهاد و چانه اش را رو يصندل يپشت يرا رو شيدستها.ان نشست  يگشاد،رو يو برعكس با پاها

را در  تياز عصبان يشعله ا.كرديبود كه بواقع حس م يزانياز م شتريب اريكه البته بس ده خود بوب اديز اريبس نانياطم ينشانه 

سرهنگ، با . به سمت او نكردند ياز دو مرد حركت كي چياما ه.را متوجه شد  موريشمان سرهنگ و پرش عضالت دان الر

بوده  يو عصبان نيغمگ.خانه ات امد  يااز اعض يكياز انچه بر سر  ديكه با.اگاه  يمن اگاهم ،بخوب":،گفت يتالش و بسخت

 "...يمعصوم وبدون شانس روا داشت يكه بر فرد يا انهيعمل وحش يبرا يمن بهانه ا ؛امايباش

بر دهانش  يليكه مانند س افتي، كرديكه به او نگاه م يدر ان چهره الغر يجمله اش را تمام كند چون ناگهان حالت نتوانست

تمام در  ي هيدق كي يبرا.داغ و سرخ شده است  داينقض اداب معاشرت شد لياحساس كرد به دل. شدصحبت  يمانع ادامه 

 .از تنش حاكم شد كه قبال وجود نداشت يديشد تسكوت و حال دشيسف يوارهايان دفتر كوچك با د

خت ر يرور يخجالت زده و خشك سرهنگ شكسته شد و خشونت از چهره  يحالت توسط سرفه ها نيا باالخره

 گفت يبدنش راحت شد و بنرم ضيعضالت منق.بربست

اكنون مي شود حرفهاي غيرعملي را كنار گذاشته و به چانه زدن بپردازيم؟ .اصال قصد ندارم بهانه اي براي كارهايم بياورم «

 »من پيشنهادي دارم

از من ! صبر كن« : گفت حركتي عصبي كه نشانه رد بود انجام داد ولي روري دستي نصيحت آميز بلند كرد و  سرهنگ

تو . پس بهتر است قبل از اينكه ماسك جالدان را بصورت بزني، به آنها گوش كني» پرسيدي كه آيا حرفي براي گفتن دارم؟ 

كه فعال در منزلم زنداني هستند،اگر به آنها و به هر كدام از  مردچيزي داري كه من خواهان آن هستم،يك بچه و يك پير

م كه مايل به همراهي با آنها باشند،اجازه دهي همراه با ويراگو در جزر بعدي جزيره را ترك مستخدمان و خدمه ا
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دهم كه عاقالنه  اطالعكنند،درمقابل خودم را تسليم ميكنم و مي تواني هركاري كه بخواهي با من انجام دهي، گرچه بهتر است 

هستند كه اگر از من مي پرسيد بسيار هم بزرگوارانه  خب اينها شرايط من.نيست قبل از دور شدن دوستانم مرا دار بزني

 ».است

با توجه به اينكه االن تورا در دست داريم ، پس مسئله تسليمت داوطلبانه يا نه به هر نحو ! بسيار« : با تمسخر تصديق كرد دان

محلي كه بتواند  اينجا ديگر كشتي نيست كه حمايتت كنند وتا االن كشتي من حركت كرده و در. ديگري منتفي است

 »...است، پس چيزي براي معامله نداري و اگر آنچه ميخواستي بگوئي اين بود شدهتوپهايش را به ويراگو نشانه برود، مستقر 

فكر : ادواردز، كه صورت روري را تماشا مي كرد با ژستي مافوق وارف مرد جوانتر را خاموش كرد و به آرامي گفت سرهنگ

 مي شود بپرسم اگر شرايطت رد شود، چه عكس العملي نشان مي دهي؟. هستمي كنم مطلب ديگري هم 

بله، البته شايد من ديگر نتوانم دردسر بيشتري در شهر درست كنم، ولي دوستان متعددي دارم كه به داليل كامال  -

د را گرفته اند،اگر خدمه من دستورات خو. خودخواهانه اي از ايجاد بي نظمي هاي بيشتر در شهر بسيار خوشحال مي شوند

داوطلبانه به شما تسليم شوم و بگذارم بفهمند كه خودم چنين كرده ام و اينكه شما شرايط مرا پذيرفته ايد، آنها مراقبت مي 

: دان نتوانست خود را كنترل كند و گفت .در اين مورد قول ميدهم. كنند كه ديگر اغتشاشات بيشتري از جانب من پيش نيايد

تازه قولت به كنار، و . روش هرزه؟ تو آدم پست كالهبردار دزد،هيچ مرد عاقلي از تو چيزي قبول نمي كندقول يك برده ف

 »... اگر فكر كرده اي

 !اگر داوطلبانه تسليم بشوي؟: ، بعد رو به روري كرد و گفت..ساكت باش الريمور: با لحن شديدي گفت كنسول

اگر بگويم كه چه مي شود مي توانيد مانع انجامش شويد، گرچه شك دارم  !اوه نه : نيشخندي زد و سرش را تكان داد روري

اما مي توانيد قول يك برده فروش هرزه را قبول كنيد كه اگر سعي نماييد مرا بدون رضايتم نگه . در انجامش موفق شويد

 .ال موجب نگراني من نمي شودولي اص. ديد كه شايد شما را ناراحت كند واهندداريد مردم بي گناه بي شماري از آن صدمه خ

. آنها هرگز مسئله اي ايجاد نخواهند كرد. بلوف ميزني، تو يا دوستانت هيچ كاري نميتوانيد انجام دهيد: با عصبانيت گفت دان

اگر ما توپهايمان را رو به شهر نشانه برويم و تهديد كنيم كه با ديدن اولين نشانه دردسر، آتش خواهيم گشود،حتي سلطان 

 .جرات نميكند به تو كمك نمايدهم 
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 ولي آيا جرات امتحان كردنش را داري؟.خيلي خب دان، دارم بلوف ميزنم! هميشه حاكم بريتانياي

مي داني كه جراتش را نداري چون شايد اتفاق بيفتد و سلطان به تو بگويد كه برو و « :جوابي نداد،روري خنديد و گفت دان

 ». آتش كن

 .دون آن برقرار كرده ايم و دوباره هم مي توانيمما قبال هم نظم را ب _

دارم، بار قبل شهر طرفدار شما بود، اما اين بار اين خود مردم شهر هستند كه با آنها خواهيد جنگيد، نه يك توده دزد  شك

من ميدانم شما هيچ متحدي نداريد و تا آنجا كه . دريائي مهاجم كه هر شهروندي با فكري از آنها مي ترسد و متنفر است

بايد با كل جزيره بجنگيد و تعدادتان هم براي اين كار كافي .هم به اينجا نمي رسد ركشتي بريتانيائي بعدي، تا دو هفته ديگ

 .نيست 

دست از غرورت بردار و « :شد كه حقيقت گفته هايش ستوان را به فكر فروبرده، پس از نتايج آن استفاده كرد و گفت متوجه

يا با خدمه ام كه تا آنجا كه به آنها . شما كه با باني پاتر و يك بچه جنگي نداريد. ما هم همينطور قربانمعقول باش دان، ش

شما مرا مي خواهيد و اگر بگذاريد آنها بروند ميتوانيد مرا تا . مي كرده اند طاعتمربوط مي شود فقط از دستورات من ا

زات به محلي بفرستيد كه سر و صدائي ايجاد نكند و كسي هم حبس كنيد و بعد براي مجا "كوركورانت  "رسيدن كشتي 

 اهميت ندهد شما كه چيزي از دست نمي دهيد، مگر

آن  يرا فدا سيهول دايسيخانم كر ميمثالً بگو...چون  يكس تيداشته باشد كه امن تياهم تانيآنقدر برا يانتقام همگان نكهيا

 ))د؟يينما

 .كثافت حرامزاده مرتد يتو...حرامزاده  يتو -

: زد  بيو نه ديو او را به عقب كش ديلباسش را چسب نيخم شد آست رشيتحر زيم يكنسول از رو. ديپر يبه سمت روز دان

: دوخت و گفت  تانيرنگش را به كاپ يو خاكستر رينشست و چشمان پ شيصندل يبعد رو.)) متشكرم ! ... ستوان  دينيبنش(( 

را  تيها ديكه تهد يدر زنگبار داشته باش يروانيكنم كه پ يشخصاً باور نم مونه انتقاعدالت است ! فراست يآن كلمه ، آقا(( 

 يبا شهر جنگ نيهمچن. ميريرا بپذ شتريب يكه خطر خشونتها ميستين يتيكه درموقع ييگو ياما متأسفانه راست م. كنند يعمل

 .))رميرا بپذ طتيناچارم شرا.. ليدل نيوتنها ا...  ليدل نيو به ا ميرا آغاز كن يجنگ ميو قصد هم ندار ميندار
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 .))متشكرم قربان: (( برداشت و بلند شد و گفت  يبازوانش را از پشت صندل يرور

دهم كه نگهبانان  ياجازه م. دارم يطيمن من هم شرا. صبر كن هنوز تمام نشده است : (( دستش را بلند كرد و گفت  كنسول

كرده و  يالزم را جمع آور ليساعت فرصت دارند كه وسا 24مردانت .  نديترك نمااز خانه ات دور شوند و ساكنانش آنجا را 

و چهار ساعت لنگر گاه را ترك نكرده باشند ، قراردادمان از درجه  ستياز ب بعداما اگر . كه دارند انجام دهند يهر كار

شده اند ، فوراً فرمان بازداشتشان را صادر  هاديپمبه پ اياز زنگبار  ياعتبار ساقط خواهد شدو اگر بعداً هم بشنوم كه درقسمت

 ))كامالً واضح است ؟ ايآ. كنم يم

 .نخواهند شد ادهياز خاك سلطان پ يبخش چيدهم كه دره يم نانياما به شما اطم. كامالً و متشكرم  -

ارم با درخواست از كنم وچون قصد ند ميرا تقس ليتوانم خدمات دافود يفعالً نم. هم هست  گريموضوع د كي.خوب  اريبس -

خود رد خانه ام نگاه  تيتوانم تو را تحت حما يشوم و ضمناً نم شانينگه دارد، مزاحم ا ليستوان ، كه تو را درعرشه دافود

دانم  يااما چون م.  يشو يبه آنهادر دژِ زندان لتيكور مورانت و تحو دنيكه تارس تاز سلطان خواهم خواس نيدارم ، بنابر ا

كه  ياز تو بخواهم كه قول شرف بده ديفرارت را بدهند، با  باتيبتوانند ترت ديو شا يدر زنگبار دار ينفوذكه دوستان با 

 .يكن يفرار نم

 

 بيعج ي، با تعجب باال رفت و با اثر يبلوند رور يابرو. نزد و يحرف يانجام داد، ول زيحركت تند و اعتراض آم كي دان

 ))گذارم؟ يكه به آن احترام م ديباعث شده كه فكر كن يزيچه چ.قربان  ديكن يمرا شرمنده م: (( گفت شيدرصدا

 نجايبچه به ا كيمرد و ريپ كيدارد، تو با توافق خودت ، به خاطر  يدانم چه معن ياصل كه م نيا: (( گفت يبه خشك سرهنگ

 .))رمياست كه حاضرم بپذ يسكير ياشتباه كرده باشم ، ول ديالبته شا! يآمد

است كه وجدان چطور از همه افراد  بيقربان، عج ديشما برنده شد: ((به خود گفت يباره ظاهر شد وبا تلخدو يرور لبخند

 .))دهم كه از دژ فرار نكنم يقول م. سازد يم يبزدل

 نيچن ياگ! ابديكورمورانت را هم ساده ب يفرار از كشت تانيكند كاپ يگفت كه فكر نم بانهينكرد و مه يخود دار سرهنگ

كه درپاسخ  يرا به صدا درآورد و به كارمند بوم زشيم يرو يباشد، بعد دست دراز كرد و زنگ برنج يمغزش مدر يفكر
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كه  يكنم خواهان صحبت با آن مرد يم اليخ: (( كرد و گفت  يبه رور روكوتاه داد و بعد  يدستور يزنگ آمد ، به زبان محل

 .))ييور ما بگودرحض يخواه يهر چه م يتوان ي، م يمنتظر است هست ونيب

 هيتو و بق!  يقبول شد حاج:(( گفت  يبا تند يرور. باز شد و رئلوب وارد گشت ، با غرور فراوان به جمع سالم كرد  دردوباره

 نجايا جنابيعال. برو  عتريسر يتوان يخانه كه بخواهد را بردار و تا آنجا كه م يو هر كس كه از اهال رمرديپ. ديكن يحركت م

طول  نقديا ستيچون عاقالنه ن يول ،يانجام ده يرا كه الزم دار يباتياندكه هر ترت ادهشب فرصت د كيو  روز كيبه تو 

 صبر كرد و بعد شانه اش را باال انداخت يلحظه ا يبرا...))  گرياگر ما د. ساعت هم صبر نكن  كي ي، فور آبرو ، حت يبده

 .))يدرمانده نباش: (( نمود يه امهربانان ي، خدا حافظ ديخواست بگو يآنجچه م يبه جا و

 گريهمد گرينه، د 00: گفت  ينگاه كرد و به نرم يتمام به رور قهيدق كي.))  يخسته نباش: ((لب گفت  ريدرجواب ز رئلوب

 مانيمسلم است ، همانطور كه جا نيا... نخواهد بود كسانيدر بهشت  مانيمسلم است ، همانطور كه جا نيا...ديد ميرا نخواه

 .))يديس ايالوداع ...بود كسانيشت در به

 .اش لمس نمود و خارج شد نهيو س يشانيطبق سنت ، پ رئلوب،

چون  د،يمغز رابا اسلحه اش جابجا كرده باش يآن نگهبان ب دوارميام: ((كه ناگهان خشن شده بود ، گفت  يي، با صدا يرور

زوداز جا  يخواهد آمد، حاج شيبرو برگرد دردسر پ ي، ب رديشهر بگ ،دوريسگ شكار كياگر قصد كند رد رئلوب را مثل 

 .رود يدر م

 نينكرد و ا يگفنه توجه نينوشت، به ا يم نهايدولف ةبرداشتن تمام موانع خان يبرا ي، كه داشت با قلم پرش فرمان سرهنگ

 يفكر كرد: ((  گفت انهيبه مستخدم پشت در دادو بازگشت و وحش يفرمان نييپا يدان بود كه به سمت در رفت و با صدا

 نجايمگر نه ؟ كه با خارج شدن از ا يپرنده شده ا

 .در آن زمان، ويراكو رفته استو كشتي ات و سرنشينانش از دسترس خارج شده اند براي تو بسيار خوب مي شد كه

ه هستم كه تو ببين دان، شايد اصالً از من خوشت نيايد و كامالً آگا« : متانت خود را حفظ كرد و با خونسردي گفت روزي

لذا اكنون زمان اين حرفها نيست، آنچه كه مي تواني بردار و . خانمهاي هوليس اصالً از استفاده از كشتي من خوشتان نمي آيد

 »آخرين شانس آنها باشد نبه خاطر بودنش شكرگزار باش شايد اي
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آنها استفاده نمايي، البته اگر آنقدر آخرين شانس توست كه دستهايت را روي كساني بگذاري كه براي معامله از  منظورت

ديوانه باشند كه قبول كنند نمي دانم كي بايد منتظر يكي از افراد هرزه ات با تقاضاي آزادي تو در مقابل باز پس دادن يكي از 

ه به زنگبار شايد سرهنگ ادواردو باور كنند كه تو به ميل خودت و به خاطر پيرمرد و بچ يم،آنها و فديه براي آزادي بقيه باش

داستان سوزناكي است و بسيار قشنگ طراحي شده است كه ماندن خانمها در جزيره ! برگشتي، ولي لعنت بر من اگر باور كنم

باشد به هيچ كس توصيه نميكنم قولت را  تنرا خطرناك جلوه دهد، اما حتي اگر جزيره در شعله هاي آتش در حال سوخ

 .قبول كند يا پا در كشتي ات بگذارد

پيشنهادم « : بعد رو به سرهنگ اداوردر كرد و گفت » هر طرو كه ميل توست« : شانه هايش را باال انداخت و گفت روزي

قربان، همچنان بر سر جاي خود باقي است، رئلوف با جزر بعدي مي رود و بر عهده شماست كه مراقبت نماييد چيزي مانع او 

 »نشود

 ».نخواهد شد چيزي مانع او« : با خشكي، گفت سرهنگ

رسماً تعظيم كرد و همراه اسكورتي شامل دان و دو نگهبان بلوچي، به زندان موقتي در اتاق كوچكي از طبقه آخر  روزي

كنسولگري منتقل شد، جايي كه تنها پنجره باريك اتاق، شبكه اي سنگي داشت نگاهي به ديوار ترك خورده و مبلمان اتاق، 

شد و كليد در قفل چرخيد و صداي پاي دور شدن دو نگهبان از راه  ستهدر پشت سرش ب كه شامل تختي حصيري بود، افكند

 .پله سنگي شنيده شد

. بريتانيا اگرچه به توانايي اموري فراست در برپا كردن آشوب بيشتري در شهر شك داشت، اما ريسك نمي كرد كنسول

پس عاقالنه تر بود . وز قصدي براي نجاتش مي شدبردن فراست تحت نظر در شهر، آن هم در روز روشن، شايد موجب بر

اگر . كه او را در تاريكي به دژ انتقال دهند و اطمينان داشت كه اعليحضرت سلطان به نگهداشتن او در دژ رضايت خواهد داد

را با  اما خطر خشمگين كردن تمام سفيدپوستان مقيم زنگبار. چه همه مي دانستند سلطان از دوستان كاپيتان فراست است

تظاهرات كند و با  آنهاتا بر عليه . حبس نكردن يك قانن شكن رسوا، كه گروهي از دزدان دريايي خليج را بر انگيخته بود

روزي در حال شنيدن آن اتهامات با سردي شانس خود را . خشونت برادر زاده يك كنسول را دزديده بود، پذيرا نمي شد

 .كامالً از آن آگاهي داشتارزيابي كرده بود و اين اصلي بود كه 
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جز اينكه با پذيرفتن اتهامات، او را زنداني كند و مراقب باشد كه فرار نكند، چاره اي نخواهند داشت و اگر سرهنگ  مجيد

ادواردر، اعليحضرت سلطان را كمي بهتر مي شناخت، مي توانست از آن ژست كامالً غير ضروري و تنفر آور خواستن قول 

چه مي توانست مخفيانه در كمك به دوستش براي فرار از محبس،  هرمجيد . ش هرزه، اجتناب كندشرف يك برده فرو

انجام داده بود، اما اكنون كه روزي آشكارا برگشته و خود را تسليم كرده بود، كاري نمي توانست برايش انجام دهد شايد 

خارج كردنش از  ايزماني كه بشود ترتيباتي برولي عقل حكم مي كرد كه كاپيتان فراست را تا . برايش افسوس ميخورد

جزيره انجام داد نگهدارد وقتي كورمورانت مي رسيد، تحت نگهباني ملوانان بي تفاوت به سوي عدن ياكيب فرستاده مي شد 

روزي .تنها فرصت فرار اكنون بود، قبل از اينكه دروازه هاي دژ، پشت سرش بسته شود. و ديگر اميدي براي فرار نخواهد بود

خانه فرار خانه فرار نكند چشمان تيزبينش فوراً متوجه تركي در يكي از سنگهاي شبكه و كلفتي  اينكه قول نداده بود از 

طناب به كار رفته در ساختن تخت شد مي توانست اولي را شكسته و پس از گره زدن دومي به هم و بلند شدنش به اندازه اي 

او بايد به رئلوب فرصت مي داد كه ويراگو را از جزيره  يستيد اما مي دانست كه عملي نكه به زمين برسد از آنجا فرار نما

 .دور كند و از دسترس خارج شود و قبل از اينكه اين كار انجام شود، او در دژ خواهد بود

ر اثر حدسش درست بود تخته سنگ سياه كنده كاري شده ترك داشت و د. سمت پنجره رفت و شبكه را در دست گرفت به

فرسايش باد و باران، با زدن ضربه اي توسط پايه تخت، خرد مي شد فاصله پنجره تا زمين هم بيشتر از سي يارد نبود و 

 .ديگري، كاري ساده بود ايطكوچك باريك هم مستقيماً به لب آب مي رسيد تحت هر شر

 .كرد و به خواب رفت آهي كشيد و از پنجره دور شد و خودش را با دراز كشيدن روي تخت راضي روزي

 و چهارم يس فصل

 

،اما  دياز قطعات مرجان زردرنگ ساخته شده بود تا از لنگرگاه محافظت نما شيبود منفرد و قلعه مانندكه سالها پ يي،بنا دژ

دور از قصر و منازل .گرفتيزندان ،مورد استفاده قرار م كياز نگهبانان سلطان شده و به عنوان  ياكنون مسكن گروه

كه رو به لنگرگاه قرار داشتند بود  يدار  لهيم يمتعدد با پنجره ها ياتاقها يقرار گرفته بود و دارا ايتمندان و رو به درثرو

قول شرف  نكهيرغم ا يمحتاط بود ،عل يكه مرد ايتانينداشت چون كنسول بر يطيشرا نيفراست ،چن يامور تانياتاق كاپ يول
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و نه توسط عابران از  نديرا بب ييكه نه جا شودمحبوس  يدر محل ديبا ير نمود كه زندانبود ،اصرا رفتهيفراست را پذ تانيكاپ

 .ارتباط نامطلوب با شهر اجتناب گردد ياز هر گونه خطر احتمال لهينوسيشود تا بد دهيلنگرگاه د اي ابانهايخ

بال انداخت و قبول كرد و دو را  شيشانه ها دانستيمحض م يوانگيسلطان ،كه بازگشت دوستش را به شهر ،د حضرتياعل

 ليقب نياز ا ييايتازه فرستاد و قو ل داد كه هدا يها وهياز م يشامل سبد ييخوش آمد گو هيهد كي شيروز بعد برا

 دياز طرف مج ياميپ يو نه حت ديرس يا وهينه م گرياما د ديفزايبزندادن  يساده  ي،همچنان در راه خواهد بود تا به غذا

آگاه از  يمطلب ،ول نينا آگاه از ا ديمج ايوبا شده  يها بوده است قربان وهيم هيكه مسئول ته يمغازه دار ايا دانستينم يروز

الراس ،ساكن شده  تيدر حومه ب ودتر و دور افتاده تر خ كياز امالك كوچ يكيبا عجله از شهر خارج شده و در  يماريبروز ب

مالقات  اي كهايممكن برسد تا مبادا پ زانيست كه تماس با شهر ،به حد اقل م،فرمان داده ا يمارياز انتقال ب يريجلوگ يو برا

 .نديكننده ها با خود مرض را به انجا منتقل نما

باز  يداخل اطيپنجره ،در طبقه همكف دژ،منتقل شده بود كه در ان ح يسلول ب كي هي ايتاني،طبق خواسته كنسول بر يروز

كوچك به اندازه  يروز فسلول سنگ يط.گشتيم نيدر،تام يباال يمشبك اهن چهيدر كياز  يو هوا به طور نا مناسب شديم

 چيسخت بود ،چون ه يشبها برزخ يشدند ول يم ديخورش يگرما دنيكلفت ،مانع از رس يها واريخنك بود چون د يكاف

 .كردنديداغ درون سلول را پر م يكيوز وز كنان ،تار يشماريب يو پشه ها ديوزيبه درون اتاق نم يمينس

 يكه اعضا يي،جا ديديدژ را فراگرفته بود ،م اطيستون دار كه دور تا دور ح وانيازا ياز پنجره مشبك ،منظره قسمت يروز

 ايكه صحبت كنند ،بخوابند  شدنديدور هم جمع م يمورد توجه ،در آن با تسل يپادگان ،زندانبانان ،مستخدمان و چند زندان

 يقطعه صابون كوچك و اب برا كيو  يتراش شير غيچون ت يشيآسا ليبود كه از وسا فتهايگرچه او اجازه .  نديدعوا نما

،آن را  ديسالح استفاده نما كيبه عنوان  غيمبادا از ت نكهيا يحق ترك سلول خود را نداشت و برا يشستشو استفاده كند ،ول

 داديبه همان روش پس م راآن  رديبگ ليرا تحو شيغذا ستيبا يپنجره به او داده و م يشبكه ها يهر روز از ال

 يشود كه مبادا با او پنهان كتريفاصله مشخص به او نزد كيكس حق ندارد از  چيبود كه دستور داده شده است ،ه اشكار

از سه تن  ريغ.نداشت  يكدام ارتباط چيو او با ه كردندينگهبانان پادگان ،فاصله خود را حفظ م ند،چونيصحبت نما

توبه  كيو  كرديم زي،كه سلولش را تم يجوان خل وضع شلخته ا "رويبح"آورد  يرا م شيتند خو ،كه غذا ياهيس"ييايمبيل"
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ساكت ،كه صبح و عصر هروقت كه در  يغول اسا) شده  مين جودان و مصر تقس يكه امرو زب قايدر افر يكشور: توبه ( يا

،چمباتمه  يميقد گتفن كيو  ريشمش كيدر ،با افزودن  رونيو شبها ب ستاديا يبر م يينايقره م كي، با  شديسلولش باز م

 .زديم

و تر سو تر  داديانجام م ييايمبيخود را تحت نظر و مراقبت ل فيهندو بود ،وظا يمذهب ياز فرقه ها يكيجوان ،كه جز و  مرد

در  يحادثه ا ينش را طزبا يشد وادار به حرف زدن كرد ،چون دوم يرا هم نم يو توبه ا ييايمبيل دياز آن بود كه صحبت نما

در مزارع  يبردگ يفروخته شده بود بعد ا زمدت ي،به بردگ يتاجر پرتقال كيكه به  ياز دست داده بود و اول يدوران جوان

 .ختيبود به زنگبار گر دهيدوان شهيپوستان در جانش ر ديازتمام سف قيعم يتنفر  كهيفرانسه ،در حال ونيونير

در  ي،دوستان با نفوذ يسيآگاه بود كه مرد انگل يول دينما يخال يه تنفرش را بر سر زندانك خواستيدلش م اريبس يليمبيل

صحت داشته باشد  توانستينم گريد يكي ني،گرچه حداقل ا باشديآنها م انيشود سلطان هم درم يرنگبار دارد كه گفته م

 تشيكه موقع يتا زمان ديبا مرد سف ياز بدرفتار عاقالنه تر بود كه يول.بود هشد ي،چون توسط فرمان خود سلطان در دژ زندان

بخش اعظم  ختنير ايقابل استفاده كردن  ريچون غ يدل خودش را با اعمال آشكار يليميفعالً ل.واضح تر شود اجتناب ورزد

غفلت  فشياز وظا يكه جوان هند داديداد و اجازه م يجوابش را نم اينمود  يم ي،راض كرديحمل م يزندان يكه برا يغذا و آب

 .ختير يم ني،عمداً سطل بدبو را بر سر زم يدر مواقع اينكرده بگذارد و برود و  يرا خال يكند و ظرف مدفوع زندان

هدف در مقابل  يساعات كند،داغ و ب يآهنگ كيحركت و  يخراب و آب نامناسب ،كم يبد ،غذا يگرما و بو يرور يبرا اما

 ديجد شيكدام برا چيبعالوه ه رفتيپذ لسوفانهيبودند؛پس همه را ف يكاند يها يآنچه كه او انتظار داشت ناراحت

 يرينكرده بود و به طور تحمل ناپذ ينيب شيكه ان را پ يو تنها مطلب ودقبال تجربه كرده ب يانها را به نحو ينبودند،چون همه 

وبا پخش  ايا گذرديشهر چه مكه در  دانستيو نم گرفتيسواالتش نم يبرا يپاسخ چيبود او ه يخبر يب كرديناراحتش م

 ؟ ريخ ايباشد  يكورمورانت م دنياز رس يخبر ايا نكهيا ايبا ان مقابله شده است ؟  ايگشته 

 كياز مراقب ان و  رياز سكنه شده باشد احتماال غ ياكنون خال زين نهايو خانه دولف دهيرس* "شل يس"تا كنون به  ديبا راگويو

 يگريبه بازگشت او دارند كس د ديا بوده اند كه نخواسته اند ان را ترك كنند و در ان امتر كه انقدر انج ريمشت مستخدم پ

 كياو را با خود به انگلستان ببرد و در انجا در  يبات نكهيبرگردد و صاحب ان شود مگر ا رهعام يروز دينمانده است شا يباق
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 يگريد يروزها اديرا به  رمرديها پ يكشت دنيدكه  ييكنند جا يرودخانه لندن زندگ كينزد بيبد ترك يخانه خاكستر

 .را كه پدرش بود فراموش كند يو عامره ، زهره و رنگبار و ان تاجر برده مرتد اندازديب

باران زا را با خود  يابرها يداد كه در ان باد موسم يخود را به پنج روز يداغ بود و بعد جا ديهفته اسمان صاف و خورش كي

كرده  يو اب ،گنداب رو ها را خال خواندنديشد كه قورباغه ها در ان اواز م لياز گل تبد يا اچهيدژ به در اطياورد ح رهيبه جز

هوا داده نشد و رطوبت باران  يدر دما يرييوجود تغ نينم پس داده بود با ا يسلول رور نيزم و واريد.اورده بود  اطيو به ح

و  كرديو از درز سنگها قارچ رشد م زديتحملتر شده بود غذا كپك م قابل ريغ يقبل يسوزان افتاب يخشك روزها ياز گرما

 .به جماعت پشه ها اضافه شده بودند زيبالدار ن يگروه مورچه ها

دو روز  " ديشيشده بود اند رهيو مبهم كرده بود خ كيتار اطياندك او را به ح ديباران كه د البيكه به س يدر حال يرور

 نكهيو امروز پانزدهم ماه بود مگر ا ديرسيم رهيدر هفدهم ماه به جز ديبا امديسر وقت م اگر كورمورانت "هم گذشت گريد

 يبرده و حمل برده ها يكشت كي بيتعق ايبود و باد و هوا  ينيتخم يورود كشت خياراو در محاسبه اش اشتباه كرده باشد اما ت

موجبات  توانستنديخدمه همه و همه م يماريب ايخانه  در موتور يگرفته شده ،بروز حادثه ا يها يكشت يازاد شده و نگهبان

نشده توسط  ينيب شيپ يو اگر مسائل ديايب رتريماه د كيهفته تا  كيكورمورانت را فراهم سازند امكان داشت از  ريتاخ

ت مد يخود را برا يگشت زن فيهمچنان در رنگبار بماند و وظا ليامكان نداشت كه دافود امدينم شيسرهنگ در شهر پ

 ديكشيچندان طول نم گريد ليدافود ايكورمورانت  برديرا با خو م يو احتماال رور رفتيم يدان بزود رديبگ دهيناد يشتريب

 .چهار روز  ايدو،سه 

 ديسرهنگ ادواردز نبود باران تمام شد و خورش اياز دان  يو همچنان نشان ستمينوزدهم و ب نطوريهفدهم امد و رفت هم اما

از شهر بخار الود بلند شد اما  يبد ياز ابر شد و گلها و رطوبت در اثر گرما خشك شده و بو ياسمان موقتا خال و ديدوباره تاب

بود  امدهيچون سه روز بود كه جوانك مجنون به سلول ن شديبود بود بد شهر حس نم كردهرا پر  يكه سلول رور يبد يدر بو

را  شينامطبوع دندانها يشخندياعتراض شد تنها با ن يليمبيبه ل يوقت پسرك را به عهده نگرفته بود فهيهم وظ يگريو كس د

وسوسه كرد كه مشتش را به ان  يبه سخت را يرور يلحظه ا يبه خود گرفت كه برا يعمل ريو غ حانهيوق ينشان داد و ژست

ماشه قره  يانگشتش رو كه يبود و با چشمان ثابت در حال ستادهيا يليمبيالل پشت ل يتوبه ا يصورت پر تمسخر بكوبد ول
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 ريسر كوچك و غ كرديخود خطا نم كيقرار داشت مراقب اوضاع بود و در ان فاصله كم مسلما در شل يميزشت و قد ينايم

 ياز ذكاوت در خود نداشت اما وقت ياثر ديشا يا وبهت يعيطب

 و شمال ماداگاسكار قايهند شرق افر انوسيدر اق يكشور*

را در ذهن نگاه مي داشت و با وجودي كه به او گفته شده بود زنداني به طور موقت در آنجا قرار آن . را قبول مي كرد  چيزي

دارد و نهايتاً بايد زنده و با سالمت كامل به مردم خودش تحويل داده شود ولي ليمبيلي در ذهن او القا نموده بود كه اگر مرد 

و آن هم نه به سر يا . انجام دهد، بدون رحم به او شليك نمايدحركتي براي فرار  كوچكترينسفيد نشانه اي از خشونت يا 

 .قلب، چون مرگي خوب و سريع بود و بعالوه شايد به خطاب مي رفت، بلكه معده كه بهترين هدف بود

مطبويعي به نظر مي رسيد ولي مرد سفيد، بطور نا اميد كننده اي خونسرد بود و حتي تحقيرهاي بسيار هوشمندانه  دورنماي

يمبيلي هم تا كنون در عصباني كردن او بي تأثير بود و اكنون باورش شده بود كه زنداني يا بسيار ترسو است و يا بيسار ل

تحريك كنون، مطمئناً آنقدر شديد بود كه هر مرد عاقلي را بايد چنان  چهزيرك كه اثري از خشم نشان نمي دهد، گر

 .ل شديدي نشان دهدخشمگين كند كه بدون توجه به نتايجش، عكس العم

افكار مرد را كه بوضوح در چهرة پرتسمخرش منعكس بود خواند و خوشحال بود كه چنان حركت وحشيانه اي از خود  روزي

نشان نداده است چون كامالً آگاه بو كه ليمبيلي از اينكه احتماالً او مدت زيادي در دژ نخواهد ماند، اصالً راضي نيست و به 

روزي دستهايش را شل كرد و چون مي دانست وانمود كردن به اينكه . خارج نشود هكه او از آنجا زند دنبال بهانه اي است

تحقير را نفهميده موجب تكرار آن مي شود پس به گونه اي كه گويا شوخي بي ادبانه اي شنيده باشد خنده اي كرد اين 

او را به خشمي غير منتظره و ناگهاني دچار نمود او شروع  پاسخي بود كه ليمبيلي نتوانست براحتي با آن برخورد كند و كامالً

 .به ناسزا گفتن با صدايي گرفته و خشن كرد بدن الغرش از خشم مي لرزيد و حدقه چشمان زرد رنگش دو دو مي زد

آني شده  به ديواري تكيه داد كه دور از دسترسي پنجه هاي تهديد آميز او باشد و نگران شد كه مبادا مرد دچار جنون روزي

حتي نوبه اي هم كه در ابتدا نيشخندي هرزه گونه زده بود، اكنون از ديدن . است و اينكه اگر مورد حمله قرار بگيرد، چه كند

آن خشم ديوانه وار نگران شده بود و مي ترسيد كه صدا توجه نگهبانان بلوچي را جلب كند، پس بازوي سياه را به زور كشيد 

 .خود در آورد و صداهايي چاپلوسانه از
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نوبه اي تعجب كرده، قدمي سريع و تلوتلو خوران به عقب برداشت . به سمت او برگشت و دستش را بيرون كشيد  ليمبيلي

كه قره مينا از دستش خارج شده و با صدا روي كناره ايوان و دور از دسترس افتاد نگاهي مضحك و ترسيده صورت آبنوسي 

مي خواست بين دوباره برداشتن اسلحه و ترك كردن ليمبيلي، تنها  گويا. ه اي مكث كردرنگش را از شكل انداخت براي لحظ

بعد به جلو آمده و سياه عصبي را گرفت و كشان كشان و به زور بلند كرده و . و بي دفاع با مرد سفيد، يكي را انتخاب كند

 .بيرون برد و با شدت در سلول را پشت سرش بست

و نفسهاي تند شده و ضربه يك سيلي را شنيد و وقتي باالخره صداي قدمهايشان محو شد، در  صداي مختصري از دعوا روزي

اليكه حس مي نمود شديداً ترسيده است روي تخت باريك نشست پس از يكي دو لحظه، ليوان آب گرمي را كه ليمبيلي 

ست و شب ه م خنكتر آب جزئي درون روز، خشك و گرم و خشن ا هبرايش آورده بود تا انتها نوشيد و اصالً فكر نكرد ك

آبخوري را كه اينك تماماً آشاميده بود، بايد تا آخر شب نگاه مي داشت، چون آبي كه پسرك سه روز پيش، در لگن سفالي 

 .كثيفي برايش آورده بود، تا كنون در اثر استفاده و تبخير، به لجني بدبو مبدل گرديده بود

درسي بدهد، چون روز بعد، هيچ كس نزديك سلولش نيامد و غذا و آبي برايش آورده  ظاهراً ليمبلي مي خواست به او اما

نشد وقتي آخرين پرتو آفتاب كنگره هاي دژ را ترك كرد و حياط پر از سايه شد، فهميد كه آن روز چيزي به او داده نخواهد 

بود، با باقيمانده آب و صابون كاسه عطشش را، ولو اينكه تهوع آور  شت،شد و وقتي تشنگي اش به عذابي سخت تبديل گ

او به در تكيه داده و . شستشو تخفيف داد اما تسكيني كه به گلوي خشكش داد موقتي بود و شب از تشنگي نتوانست بخوابد

بود كه ليمبيلي را در  ضعيفصورتش را به قصد تنفس هواي تازه تر به پنجره نزديك كرده بود و اميد داشت، گرچه بسيار 

 .با ظرف آب نزديك مي شود ببيند حاليكه

بيرون هم مثل درون سلول ناپاك بود و چندان خنكتر هم نبود براي اولين بارع هيچ صدايي از حياط يا اتفا نگهبانان به  هواي

گوش نمي رسيد و دژ به طور غريبي ساكت بود، به قدري ساكت كه روزي سعي كرد صداي تنفس سنگين و آشناي سياه 

كرد، بشنود، ولي او هم امشب نيامده بود و در را بي نگهبان رها كرده بود،  يه قاعدتاً بايد پشت در نگهباني منوبه اي را ك

 .هيچ كس هم در حياط نگهباني نمي داد

 ستارگان، در مقايسه با سلول قيرگونش، بسيار روشن بود و سايه هاي انبوهي زير نور
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به آن، روزي متوجه حركتي مختصر در باريكة خاكستري رنگ كوچكي كه از  ايوان ايجاد شده بود كه با خيره شدن طاقهاي

بسيار بزرگتر . لحظه اي بعد، چيزي به شبكي از آن نوار باريك گذشت و از ديد او ناپديد گشت. حياط مي توانست ببيند شد

صاحب و نيمه گرسنه بود، شهر پر از سگان بي . حتماً يك سگ ولگرد بود كه براي سد جوع آمده بود. از يك گربه بود

موجودات كثيفي كه دزدانه به اميد يافتن غذا، در زبالة كو مه ها مي گشتند، كثافات راضي خوردند و بر سر استخواني يا الشه 

چون نگهبانان اغلب براي تمرين  ند،بچه گربه مرده اي، مي جنگيدند، اما آموخته بودند كه به دروازه هاي دژ، نزديك نشو

 .زي، به آنها شليك مي كردند و اينك بودن يكي از آنها در حياط تعجب آور بودتير اندا

فكر كرد كه حتماً نگهبان كشيك آن شب سر پستش به خواب رفته و آن حيوان منهور به دليل بوي زباله به اين سو  روزي

لرزشي از يك حركت در ميان چون بار ديگر متوجه . كشيده شده و به دنبال غذا مي گردد ولي فقط يك سگ ولگرد نبود

و توجه بيشتر ، حركت تند و سبك پنجه هايشان روي سنگ داغ و  دادنباريكه اي كه از حياط مي توانست ببيند شد با گوش 

حداقل يك دو جين سگ در حياط بودند واين تنها مي توانست به . صداي نرم بو كشيدن و نفس نفس زدن آنها را هم شنيد

 .وازه باز بي نگهبا رها شده استاين معني باشد كه د

در آنسوي حياط، سگي زوزه كشد و در جواب، صداي خو خو و گاز گرفتن يك سگ ديگر شنيده شد كه به دنبال خود  جايي

روزي . نزاعي وحشيانه و كوتاه به همراه داشت كه با زوزه دزدي پايان گرفت و صدا در فضاي ير طاقهاي تاريك منعكس شد

ك يك اسلحه يا شنيدن نفريني عليه سگها و يا صدا كردن نگهبان كشيك شد كه آنها را بيرون كند، ولي منتظر صداي شلي

هيچ نشنيد و در سكوتي كوتاه كه به دنبال آن انفجار مختصر صداي حيوانات بود، دوباره صداي قدمهاي دزدكي حيوانات 

كه بر درهاي بسته  نهتر شد او صداي پنجه هاي بي صبرا شروع شد تنها اكنون كمتر دزدكي بود و بزودي سريعتر و جسورانه

مي خراشيدند و صداي بو كشيدنهاي گرسنه زير آستانه درها و غرش سگهايي كه در تاريك حياط بر سر غذا مي جنگيدند را 

د كه مي شنيد آن صداي زشت همچنان ادامه داشت، اما هيچ كس اعتنا نكرد و هيچ كس بيدار نشد و ناگهان روزي فهمي

بايد اين را زودتر مي فهميد، خيلي زودتر، اگر حرارت و تشنگي و گرسنگي و كثيفي . ودكسي باقي نمانده كه بيدار ش

ولي اكنون، نياز به تأييد بيشتر نداشت، چون آن را . سلولش، او را نسبت به هر چيز جز عدم راحتي جسمي سست نكرده بود

غژغژ لوالي آهني در سنگين بيروني را در  دايدوازه باز، به درون دژ وزيد و ص نسيمي از باد شبانگاهي از. به دست آورد
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آورد و با خود بوي نفرت انگيز و غير قابل اشتباهي را آورد، بويي كه يك هفته بود شهر را پر كرده بود و اگر به خاطر بوي 

 .بد سلولش نبود، بايد آن را مدتها پيش متوجه مي شد

باد شب كه اغلب با خود عطر . بودند آنقدر زياد كه نمي توانستند اجساد را به طور رسي خاك كننددر شهر مرده  انسانها

ميخك و ادويه را به كشتي هايي كه به جزيره نزديك مي شدند به ارمغان مي برد اينك حامل بوي اجساد بود، عالمتي به تمام 

 .شه خوران كه به مهماني جمع شونددعوتي براي تمامي ال وانسانها كه فاصله خود را حفط نمايند 

شايد از پيشنهاد او . همانطوري كه به دان و سرهنگ ادواردر اخطار داده بود شده بود! نتوانسته اند ماننع وبا شوند پس

اگرچه . استفاده كرده و در حاليكه هنوز فرصت بوده است، خانم هوليس و برادرزاده و دخترش را با ويراكو فرستاده باشند

يادآوري حرف دان شك داشت اما به هر جهت، دان عاشق كريسيداهوليس بود و شايد بعداً، وقتي خشمش فروكش كرده با 

اما فرصت كمي داشت، چون رئلوب فوراً مي . باشد فكر كرده و فرصت داشته كه حقيقت گفته اش را در مورد وبا كشف كند

چرا كه خدمه . امن باشد زناني ديگري هم نبوده كه براي فرستادن او حتماً ويراگو را طي چند ساعت برده و هيچ كشت. رفت

شايد دان . كشتي هاي شخصي سلطان، با خانواده هايشان در شهر زندگي مي كردند و احتمال اينكه وبا گرفته باشند زياد بود

ار بيماري درك شود، مردان خودش آنها را با دافوديل برده باشد؟ بله، حتماً همين كار را كرده است، چون وقتي خطر مرگب

كنسولگري ها و تجارتخانه هاي اروپايي، فوراً خواهان بيرون فرستادن خانواده هايشان از جزيره مي شدند و دافوديل تنها 

 .كشتي لنگر گاه است كه مي تواند آنها را به سالمت انتقال دهد آنها هم احتماالً مدتها پيش رفته اند

اما ! به صورت فرسوده و نتراشيدة روزي آورد چقدر دان از ترك آنجا بدون او متنفر بوده استفكر لرزشي از خوشحالي  اين

دافوديل جاي اضافه نداشت و آنها نمي توانستند زنداني خطرناكي را با انبوه زنان مضطرب و بچه هاي جيغ جيغو و توده 

 بايد لذت تحويل دادن كاپيتان اموري دان. زنان، با خود ببرند هچمدانها و بسته ها و مستخدمان شخصي همرا

را به چنگال عدالت از دست مي داد و خود را راضي مي كرد كه فرمانده كورمورانت در عوض او چنين خواهد كرد  فراست

مگر اينكه كورمورانت دستور گرفته باشد كه تا پايان گرفتن اپيدمي كه شايد ماهها طول مي كشيد از ورود به زنگبار اجتناب 

 .يدنما

كه وبا شدت گرفته بود ديگر راهي براي كنترل آن وجود نداشت همينطور راهي براي اجتناب از آن هم نبود، نه حتي  اكنون
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با پرواز از جزيره تمام كشتي هايي كه با مسافران نرسيده از جزيره خارج مي شدند را با همان سرعت به سمتي كه ديگران 

نگهباني دژ زنگبار گرفته بود در بر مي گرفت و يا آنها را در دريا بيمار مي  اتاقكهايدر  را در آلونكهاي متراكم شهر سياه يا

كرد و يا اينجا هم بود و روري با خستگي انديشيد كه چرا به يك دسته سگ نياز داشته تا آنچه كه مي بايست برايش طي 

چرا سلولش تميز شده و چرا آن روز به او  كهداد حداقل سه روز گذشته واضح مي بود را درك كند در اين البته توضيح مي 

در همان اولين روز كهنيامده بود مرده و  "غذا يا آب داده نشده بود پسركي كه وظيفه اشخالي كردن سطل مدفوع بود احتماال

 .االن ليمبيلي هم مرده بود مگر اينكه ترسيده و فرار كرده باشد

سكوت و درهاي بي نگهبان نشان . ندازه درون دژ در شهر هم فراوان مرده اندشب و سگان ولگرد آشكار كردند كه به ا ياد

مي داد كه زندگي آنجا را ترك كرده و همه از ترس گريخته اند اما زندانيان ديگري هم بودند امكان نداشت كه همه مرده 

ده اند كه ليمبيلي و توبه اي همان كار را مگر اينكه نگهبانان ترسيده قبل از گريختن همه را آزاد كرده باشند و فكر كر. باشند

 "براي او خواهند كرد اين فكر آخربه گونه اي نامطبوعتر از مردن همه بود و روري نمي خواستĤن را باور كند اما لرزشي كامال

ناك و ترسي وحشت. بار پس از سالها ترسيده است ننا آشنا و بسردي پنج ستون فقراتش را لرزاند و دانست كه براي اولي

صدايش در حياط پرستاره انعكاس وحشتناكي . سرد، و ناگهان به ميله هاي مشبك چنگ زد و با صداي بلند فرياد نمود

گرفت و سگان جنگنده را ناگهان ساكت كرد اما هيچ جوابي نگرفت چيزي در كيفيت آن انعكاس و سكوت پس از آن بود 

مبني بر اينكه كسي در دژ نيست صحه گذاشت هيچ كس جز سگان از خالي بودن مي كرد و بر او اين فكرش  يكه حاك

ولگرد و مرده ها و اموري تابسون فراست تاجر برده و گوسفند سياه و هرزه فاميل باقي نمانده بود كه او هم بزودي خواهد 

ب و در سلول تنگ و و گرسنگي چون يكه و تنها بدون غذا و آ گيمرد اگر نه از وبا، بلكه به طرزي بي رحمانه در اثر تشن

 .خفه اي حبس بود و هيچ كس زنده نمانده بود كه برايش آب و غذا بياورد

زمان بي انتهايي احساسي كه او را فراگرفته بود جاي خود را به ترسي فلج كننده داد كه موجب شد خود را به ميله هاي  براي

رست مثل حيوان در تله افتاده اي كه به ميله هاي قفس حمله زندان بياويزد و ديوانه وار و باشدت خود را به چوب در بكوبد د

بهسرش بازگشت كومال كورمال در تاريكي تختش را يافت و رويش دراز كشيد در  قلمي كند ولي آن ترس هم گذشت و ع

 .حاليكه سرش را در ميان دستانش گرفته بد سعي كرد با خونسردي با موقعيتش مواجه شود
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هنگام  "اخلوي دژ فردا نيايد اگر نه براي دفن مردگان بلكه براي جابجا كردن اموالي كه احتماالوجود نداشت كه س دليلي

فرار جاگذاشته اند حتي اگر ساخلو هم برنگردد دزدان هستند چون مرگ و فاجعه همان اندازه كا الشه يه كرمها غذا ميدهد 

وسان در باد تنها سگان ولگرد شهر را دعوت نمي كند دير يا درهاي باز در حال ن بابراي دزدان سود آور است و دژ رها شده 

زود كسي خواهد آمد و حتي اگر نيايند تنها تفاوتش مرگي طوالني طي دو روز به جاي مرگي سريع به دست جالد دار مي 

بسيار  "احتماالطويل المدت بود كه  انباشد زيرا بهترين مجازاتي كه ممكن بود به جاي دار براي او تعيين نمايند يك زند

 .بدتر از اينجا بود و بعد از چند سال شايد افوس مي خود كه چرا به مجازات سخت تري نرسيده است

فكري بود كه او را آرام كرد چون حتي علي رغم اينكه گلوي خشك و زبان متومش نشانه غذايي بود كه در پيش رو  اين

بقيه عمرش در يك سلول بهتر بود اگر اختيار  "ينده يا احتماالداشت ولي مردن در اثر تشنگي از گذراندن بيست سال آ

رتلوب و اكثر خدمه ويراگو، به . همان اولي را انتخاب ميكرد شتسرنوشت خود را داشت كه طبق فلسفه حاجي رتلوب ندا

نچه در تقدير آ. طور ضمني باور داشتند كه سرنوشت انسان روي پيشانيش نوشته شده است و نمي توان از آن اجتناب كرد

نوشته شده مقرر است و اين از بسياري جهات فلسفه اي آرامش بخش بود و گاهي روري افسوس مي خورد كه چرا نمي 

 .تواند آن را بپذيرد اما در مجموع هم زياد قابل افسوس نبود

ي ايستاده و به جاده آن تاريكي وقايع بي ارتباط گذشته اش در پيش چشمانش ظاهر شد درست مثل اينكه در نك تپه ا در

اي كه از آن سفر كردهنگاه مي كند حادثه اي طوالني كه به دره هاي تيره و كوههاي بلند و مراتع وسيع ختم مي شود، اما 

 ديدنش از اين نقطه به

 .آن راه حالتي هموار و شادي بشخ مي داد تمام

شتهاند، چون بسختي و با جان كندن، از آنها گذشته دانست كه ادامه آن مسير خطاست و اينكه دره ها به واقع وجود دا مي

فقط نوك كوهها را مي ديد كه در فاصله هاي دور . اما اكنون آنها يا بيشتر از سطح ديدش قرار داشتند و اهميت نداشتند. بود

لذت برده شايد بازي نموده و از هر حركت اين نمايش، . خاطرات مي درخشيدند دبه هم متصل شهد و در زير نور خورشي

هيجان و خطر و ديده ها و شنيده ها و دعواها در بنادر غريبه و شهرهاي ... از مموفقيتها و شكستها، اوقات خوب و بد!.. بود

الريمور و كليتون مايو، جمعه،  انفراموش شده، سلطان كبير مستوفي و پسر ضعيف و مهربانش مجيد باني و رئلوب، د
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 ...خديره، زهره، 

لند كرد و به تاريكي خيره شد و سعي كرد تصوير زهره را به ياد آورد و ديد كه نمي تواند تمام آنچه به ياد سرش را ب روزي

دوستش داشته و . ولي او سالهاي در خانه اش زندگي كرده بود. مي آورد حالتي از چهره و رنگها بود كه زنده نمي شدند

كرد و به ديوار تكيه داد چشمانش را بست و در مورد دخترش فكر عامره را شانه هايش را صاف . برايش بچه اي زاده بود

 .نمود

كردن به تنها يادگارش در آينده عجيب بود تنها سند بودن او در جهان، دختري كه دو رگه است كه مادرش برده اي  فكر

ث برده، ولي بدون هيچ بچه اي كه اخالق او و شكل او را ار. بوده كه به قيمت دو يارد چلوار و مشتي سكه خريداري شد

و بدي دنيا و رشد قارچهاي صنعت مي شود كه او خودش با چنان  يدخاطره اي از او بزرگ خواهد شد و شاهد قربي جد

 .نفرتي شاهد آن بود و تمام تالش خود را براي فرار از آن نموده بود

و او را با باري دو برابر سنگينتر از . كرده بود اصالً افسوسي داشت، براي عامره بود، براي اينكه بدون فكر برايش پدري اگر

اكنون براي اينكه . حرامزادگي و خون مخلوط به جاي مي گذاشت تا به تنهايي در اين دنياي سخت و نامهربان، مقاومت كند 

اطرات با كمي شانس، شايد آنقدر از وجودش در دخترش باشد كه مخ. نگران مطالبي از اين قبيل باشد، بسيار دير بود 

مي توانست حداقل شكرگزار باشد كه بچه هاي . زندگي را به عنوان بهايي كوچك در مقابل سرگرميهاي زيستن بپذيرد

شانسي وجود داشت، شايد هم  داقلبله، هميشه امكانش بود، يك ح... بيشتري ندارد، يا حداقل خودش خبر ندارد، مگر اينكه

 ......بيشتر از يك امكان

ره را به او نشان نداد، ولي چهره هيرو را ظاهر كرد، هيرويي كه تا ساعت تمام ، با چشمان خاكستري، صورت زه تاريكي،

هيرو با صورتي كه از بريدگي ها و . به او خيره شده است. رنگ اهانت آميز و لبان سرخ رنگش كه با تكبر، آويخته شده اند

رس خيس و زبر شده و از چند نيش پشه بغض كرده بود، مثل يك ب وتاهش،موهاي ك. كبودي هاي متورم و بدشكل بود 

هيرويي كه به يكي از قصه هاي باني مي خنديد، هيرو كه به عامره لبخند مي زد، به بي عدالتي حكومت سلطان اخم مي كرد و 

و يك ..... اب هيروي عصباني، هيروي جسور، هيروي خو. بر سر واقعيات نظام برده داريو بي عدالتي دنيا، به خود مي پيچيد

 .دو جين هيروي ديگر، اما هيچ كدام ترسيده و شكست خورده نبودند
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پسري كه از شور و هيجان به بار . با حرارت و التهاب و با خودخواهي تام، آرزو كرد كه هيرو بچه اي از او داشته باشد روزي،

نتظار بود و چقدر خوب مي شد كه پسري از هر چقدر جذبه و وجد آن شبهاي خانه سايه دار عجيب و غير قابل ا. آمده باشد

آنها را به پسران خود انتقال دهد، به نوه ها و نتيجه هايش كه زيبايي موسمي دريا را  فاتدوي آنها به بار آيد كه در آينده ص

 ......به ارث برند و افسوس كه او هرگز نخواهد فهميد

ميله هاي شبكه كه قبالً از آنها جز سايه اي ديده نمي شد اكنون  سرش را برگرداند و ديد كه. كمك كم روشن مي شد سلول

كامالً سياه بنظر مي آيند ماه حتماً در آمده بود و بزودي بر حياط مي تابيد و او مي توانست ببيند كه آيا سلول مقابلش در آن 

 سوي حياط خالي است يا خير؟

د و صداي يكي ديگر و بعد يكي ديگر از دور دستها به او خارج دژ و حومه شهر، صداي خواندن خروسي به گوش رسي از

دنيا چنان . زوزه و همهمه سگها خاموش شد و غژغژ دروازه، ديگر به گوش نرسيد، چرا كه باد خاموش شده بود. جواب داد

كشتي را آب لنگرگاه به ساحل و برخورد آرام موجي به تنه يك  ردساكن و بي حركت بود كه روزي مي توانست صداي برخو

تشخيص دهد و بعد صداي كالغي به گوش رسيد و دانست كه اين نور ماه نبودند بلكه سپيده سر زده است، حتماً خوابش هم 

 .برده بود، چون شب تمام شده و صبح جايگزين آن گرديده بود

ز از بين مي رفت و در خنكي اندك شب در اثر هواي داغ رو. خروسها هم خواندند و پرندگان و سگها هم بيدار شدند ساير

 فضاي باز بين دژ و لنگرگاه، االغي تنها با صداي

نعرههايي خشن از ياس و نااميدي مي كشيد كه به شكلي دلتنگ كننده بين ديوارهاي منازل ساكت منعكس مي  ناهنجاري

 .نيده نمي شدشد اما خبري از هيچ يك از صداهاي صبح شهر نبود درون دژ هم جز وزوز مگسهاي بي شمار صدايي ش

بار ديگر روري حس كرد كه بالهاي سياه ترس او را در بر گرفت و مثل اينكه سردش شده باشد لرزيد مبادا تمام مردم  يك

شهر از وبا گريخته باشند و شهر هم همچون دژ خالي باشد ؟ نه اين ديگر بي معني بود شايد بعضي ها فرار كنند ولي تنها به 

معدودي در لنگر گاه بود و همه مي دانستند كه آفريقا در تنگناي بيماري  يد چون كشتي هابخش مركزي جزيره مي رون

اسير است شهر بايد هنوز داراي سكنه باشد در واقع پر از سكنه سكوت غير معمول صبح مي تواند به اين معني باش كه 

جرات فرياد  "آمده و احتماال ونسايگانشان بيرمردم در چنان ساعتي بيدار شده و با صورتهاي ترسيده و نگاهي بيمناك به هم
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 .زدن براي عرضه كااليشان را نداشتند

اين وجود شك متروك بودن شهر چون سايه اي به وجودش خزيد بزودي دوباره بر پاهايش رو به در در حاليكه صورتش  با

وار به اوبگويد كه هنوز مردماني در شهر را به ميله ها مي فشرد قرار گرفت و با دقت گوش داد تا بلكه صدايي از آنسوي دي

ولي مرده بود الشه بدنش درست در ديد روري قرارداشت چيزي كه سگان  ودسنگي هستند انسانهايي زنده مردي در حياط ب

ولگرد ديشب او را به اينسو و آنسو كشيده و بر سرش دعوا كرده بودند خوشحال بود كه زياد نمي تواند ببيند چون آنچه 

بود نك زد به نظرش رسيد  ستزماني د "به اندازه كافي اراحت كننده بود كالغي كنار جسد نشست و به آنچه احتماال ميديد

كه اگر سرنوشتش مرگ در اين سلول باشد حداقل ترتيب جسدش به اين شكل داده نخواهدشد چون نه كالغها و نه سگان 

 .صحرايي هم مي توانستند موشهاي "ولگرد به اينجا راه نمي يافتند گرچه احتماال

ديكري هم به حايط فرود آمد ولي او ديگر نگاه نكرد حالش بد شده بود اما جرات نكرد پنجره را تك كند كه مبدادا  كالغ

كسي وارد دژ شود و او نفهمد مواجه شدن با مرگ همراه با مقدار قابل قبولي آرامش امكان داشت ولي دليلي نبود كه اميد را 

 .دكنار بگذار

. دانست چقدر آنجا ايستاد ولي حداقل اولين صداي بيدار شدن را شنيده صداي موذني كه مومنان را به نماز مي خواند نمي

صداي غژغژ چرخ گاري ها و زمزمه دور و بي پايان صداها، اصواتي معمولي كه گرچه مضطرب و گهگاه و كم بودند ولي با 

نمرده است و نه متروك شده با شنيدن آن تنش عضالتش فروكش نمود  هره شاين وجود خوشايند بود چون ثابت مي كرد ك

و دوباره توانست نفسي براحتي بكشد اما صبح طوالني ادامه يافت و روز گرمتر و بعد تاريكتر شد و هيچ كس وارد دژ نگشت 

. 

داد و چشمانش را بست نمي كه ديگر پاهايش نمي توانستند وزنش راتحمل كنند روي تخت نشست و به ديوار تكيه  روري

دانست ساعت چند است و به نظر اولين خروس ساعتها پيش خوانده بود شايد هم قرنها پيش مگر اينكه خورشيد هم ساكن 

و گرچه تحت شرايط معمولي شايد چندان سخت نبود ولي در  ودمانده باشد بيست و چهار ساعت بود كه چيزي ننوشيده ب

ش را خيس عرق كرده بود و چون پوسته يك تخم مرغ احساس خشكي و چين خوردگي مي گرماي دمدار و سختي كه بدن

 گلويشكرد غذايي غير قابل باور بود ميل به آب از يك عدم راحتي فعال به طلبي وحشيانه و غير قابل تحمل تبديل شده بود 



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١٥

صداي طبل عجيبي در گوشش با به شكل غول آسايي ورم كرده بود  "خشك و دهانش به هم چسبيده بود و زانش ظاهرا

و در مسير بي هدف مي چرخيدند مخلوط شده بود مگسها روي . وزوز احمقانه مگسهايي كه سلول تنگش را پر كرده بود

فكر نمايد صداي ضربان منظم و بلند تر شد تا  "يا اينكه اصال. صوت و گردنش مي خزيدند و نمي گذاشتند دقيق فكر كند

صداي طبلها تنها محدود به مغز خودش نيست بلكه از بيرون بهگوش مي رسد آنها با صدايي تندتر و  اينكه ناگهان متوجه شد

 .بلند تر به كف حيات مي خوردند و هوا خنكتر شده بود

را با تالشي سخت گشود و پاهايش را بزور كشيد و خود را به ميله آهني پنجره مشبك نگه داشت و ديد كه باران  چشمانش

ي لحظه اي كوتاه قطرات درشت باران كه بر زمين تشنه مي باريد و استخرهايي براق در لبه ايوان مي ساخت به مي آيد برا

بعد كشف نود كه براي درست مثل سرابي در ميان بيابان مي ماند . بود ديدهنظرش باشكوهترين منظره اي آمد كه تا كنون 

درياچه اي در حياط دژ درست ميكرد و گرچه هوا را خنكتر مي نمود  چرا كه باران به ميله ها ميخود و بر زمين مي ريخت و

كه دستش زخم شد و آهن تنها  آوردآنقدر فشار . اما به در سلول نمي رسيد او شرع به فاشر آوردن به ميله هاي شبكه كرد

بود ولي بي حركت  كمي خم گشت ولي نشكست خون دستش را مكيد و بعد با تمام قدرت به در تنه زد اما گرچه در كهنه

 مشتش را آرام كرد و نفس نفس زنان و شكست خورده بر زمين كنار در نشست تكه از لباس "نهايتا. باقي ماند

. شده اش به پنجره مشبك گير كرده بود و او به آن پارچه بي رنگ گير كرده به چوب تيره، با بي هدفي نگاه مي كرد پاره

 .د نداشت بعد متوجه شد كه همين مي تواند آب مورد نيازش را تأمين كندزيرا چيز ديگري برا ينگاه كردن وجو

نكشيد كه پيراهنش را به شكل نوار پاره كرد و به هم گره زد يك سمت آن را گره اي بزرگ و سنگين زد كه با پارچه  طولي

خت برسد د ر اولين تالش به ستون وزن دهد تا بعد از پرتاب كردنش از ميان ميله ها به محلي كه باران به لبه ايوان مي ري

 برخورد و برگشت پس گره را با دستمالش بزرگتر كرد و دوباره پرت نمود و اين بار موفق شد

و دستمالش هيچ كدام تميز نبودند باران هم با گل و گرد و غبار و كثافت زمين پخته شده روزهاي پيشين آميخته  پيراهن

با لذتي مكيد كه گويي از هر نوشيدني كه تا كنون نوشيده بود گواراتر است و دوباره شده بود اما روزي پارچه خيس شده را 

. دو جين بار قبل از اينكه حتي قسمتي از تشنگي اش فروكش كند تكرار كرد يكو دوباره آن را انداخت وعمل را حداقل 

شدند و او از بودن يك ذخيره آب مطمئن  نهايتاً آب درون پارچه را آنقدر در ليوان حلبي و لگن خالي فشرد كه هر دو پر



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥١٦

 .شد

حاليكه زبان و گلوي خشكش براي آب مي گريستند او متوجه گرسنگي نمي شد، ولي اكنون كه تشنگي از بين رفته بود  در

اما گرسنگي فشاري كوچك بود و تحملش در مقايسه با . اين اصل كه دو روز است هيچ غذايي نخودره شروع به تظاهر كرد

مي دانست كه ده برابر . تبديل كرده بود بسيار آسانتر مي نمود چهنميق براي آب كه چهل و چند ساعت قبل برايش به اشتيا

بدون ايكه به مرحله اي كه تشنگي آنقدر سريع او را ضعيف كرده بود برسد . آن مدت را بدون غذا مي تواند تحمل كند 

يات ديوانه واري كه د راثر تشنگي بروز داده بود يا برطرف شدنش نشانه هاي تيره ساعات شب گذشته گيجي، ياس و عمل

محمو شد متوجه شد كه حتما ديوانه شده بوده است كه پوست دستش را براي خم كردن آن ميليه هاي محم آهني زخم 

گذراند در نمي توانست بدنش را از آن فضاي تنگ ب. نموده، چون حتي اگر مي توانست آنها را خم و از همديگر دور كند

عمل ديوانه وارتري بود انديشيد، زيرا حتي انساني با شاخي مانند قوچ هم نمي  تيمورد حمله وحشيانه اش به در كه ح

 .توانست آن را با آن لوله هاي سنگين بشكند

عاقالنه  آن نگاهي كرد و با توجه به درد شانه هاي مجروحش نگران شد كه چگونه مي تواند براي چنين حالت عصبي غير به

اي دليل بيابد نگاه خيره اش را به قفل سنگين انداخت و ناگهان مثل اين بود كه جرقه اي در ذهنش درخشيد براي مدتي 

طوالني، حركتي نكرد به نظرش حتي نفس هم نمي كشيد بي حركت همانجا نشست پخش منقبض و محكم و چشمان خيره 

به پايين مي خزيد و مگسها بي اعتنا بر پشت و شانه هاي زخمي اش مي اش ثابت بود و عرق سردي از صورت نتراشيده اش 

شد و به  بلندنشستند دقايق بكندي مي گذشتند و صداي باران بلند و مداوم از حياط به گوش مي رسيد بالخره محتاطانه 

ارادي مي لرزيد دراز  سمت در حركت كرد درست مثل اينكه مي ترسيد كسي را از خواب بيدار كند دستش را كه به طور غير

دسته در دستش خشن بود و دست متورم و مجروحش را به درد مي آورد ولي . كرد و دسته آهني زمخت در را گرفت

 .فشاري داد و به درد ناشي از آن توجه نكرد و با شگفتي فراوان در باز شد

وبا فراموش كرده بود كه در را با كليد متصل به كه دادزنان و تهديد كنان از سلول بيرون كشيده شده بود در چنگال  ليمبيلي

كمربندش قفل كند و روزي شانه ها و دستهايش را بر سر دري زخمي كرده بود كه طي چهل دو ساعت قبل، هر وقت اراده 

شت كه خنديد و خنديد و از سلول به حياط رفت و زير شالق باران ايستاد و گذا.  دمي كرد مي توانست آن را براحتي باز نماي
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 .باران چون سيل تميز كننده، عرق و كثافت و بوي بد روزهاي گذشته و خستگي و ترس را از بدنش بشويد

را به سمت آسمان گرفت قطرات باران را روي حدقه چشمانش حس مي كرد دهانش را باز كرد و آن را پر از باران  صورتش

د و همراه با آن احساس نشاط به او دست داد بازوانش را باز نمود نمود مثل اين بود كه قدرت و توانايي به بدنش باز مي گرد

و در آن محل خيس و متروك ه حتي ريزش يل آساي باران موسمي نمي توانست بوي مرگ و ياحتي مستي آزادي دوباره را 

برد ايستاده و مي پس از آن هفته هاي كند و محدوديت غير قابل تحمل فشرده شدن در آن سلول بدبو و نيمه تاريك از بين 

خنديد در مقايسه با آن تاريكي روز خاكستري رنگ كنوني به نظر ش درخشان بود بي توجه به اينكه آنجا در ديدرس كامل 

 .جاست مي باشد نفسي عميق كشيد‹هر كسي كه شايد وارد دژ شود و يا كسي كه شايد هنوز آ

ه مربوط به ريزش باران نبود، جذبه اش را شكست و فوراً خيسي ده دقيقه اي آنجا ايستاده بود كه ناگهان صدايي ك حداقل

 چشمانش را پاك كرد و پشت نزديكترين ستون مخفي

 

كسي داشت از ايوان پايين مي آمد با تنبلي راه مي رفت و صداي پاشنه هاي آهنين كفشش بر سنگفرش حياط علي رغم  شد

اي كشيده شدن پا بر روي زمين بود و باالخره صدا در فاصله يك صداي بلند ريزش باران، به گوس مي رسيد و بعد فقط صد

 .ياردي آن طرف ستوان، متوقف شد

محكم و بي حركت ايستاد و گوش داد دژ پر از صداي باران بود و براي چندين دقيقه، هيچ صدايي جز آن به گوش  روزي

نساني، مأيوسانه و تكان دهنده، كه بدنش را مور نمي رسيد ناگها اين سكوت در اثر ضجه اي ممتد و طوالني متروك و غيرا

حركت كرد و ديد كه مزاحم چيزي حز اسبي خسته و گله آرود و  استهمور كرد و موي سرش را سيخ نمود شكسته شد ناخو

 .در بدر كه طنابي پاره را با خود مي كشد نيست

ر باز بودن و بي نگهباني دروازه اصلي بود، بلكه منظره كمكش كرد كه فوراً به واقعيت برگردد، چون به تنها سندي ب اين

هم د رچنين شرايطي در كنار ساحل ول هستند، حي ‹ نشان مي داد كه موقعيت شره اگر حيواناتي چون اين اسب بي صاحب آ

شك يك ماديان خالص عربي بد كه سراسر بدنش پر از زخمهايي بود كه بي  سببسيار بدتر از آني است كه خيال كرده بود ا

جديداً در اثر دندان ايجاد شده و از آن خون مي ريخت با معاينه زخمها به ياد سگهاي ولگرد شب پيش افتاد و نشاطش را از 
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اكنون به اسبهاي فراري حمله  نددست داد و ناگهان هوشيار شد اگر سگهاي ولگرد كه اغلب موجوداتي ترسو و چاپلوس بود

اصالً . زه وحشي و جسور شده اند و هرچه زودتر از اينجا خارج شود بهتر استمي كنند پس به دليل تغذيه از گوش تا

نميدانست كه به كجا برود اما با نگاه به اسب به اين نتيجه رسيد كه سرنوشت طريق صحيح را با آمدن اسب برايش معين 

درخواست پناهگاهي سلطان را  رفته بود و بازگشت به خانة دولفينها امكان نداشت و نمي توانست با وويراگ. كرده است

گرچه دوستان ديگري هم در شهر داشت، ولي همه به اندازه كافي در چنين شرايطي دردسرهايي براي خود . آشفته نمايد

خانه سايه دار در آنجا در امان خواهد بود و با اسب . داشتند كه اضافه شدن او به آنها صحيح نبود پس كيواليمي مي ماند

 .بي مخاطره تر از پياده رفتن به آنجا مي رسيد بسيار سريعتر و

 

از كنار . بيني اسب را ماليد و طناب ول را برداشت و حيوان را به زير طاقهاي خالي و پر از صداي باران، هدايت نمود روزي

در اتاق  گذشتند. سلولهاي تاريك، با درهاي ترك دارش و چند مردي كه به زاويه ديوار خزيده و همانجا جان داده بود

. پس از مكثي مختصر، طناب را به قفل در بست و به درون رفت. باز بود شت،نگهبان كه كنار دروازه بي حفاظ قرار دا

جز پارچه چيز ديگري كه بشود از آن به . چشمش به پارچه دهاتي بدرنگي، كه از آن به عنوان ملحفه استفاده مي شد، افتاد

بخصوص كه .زياد سختگير باشد ستهمين ملحفه هم مشكل او را حل مي كرد و نمي توان عنوان لباس استفاهد كرد، نديد اما

 .تنها لباسش شلوار كثيف و خيسي بود كه برش اروپايي اش بسيار مشخص بود

وقتش را با نگراني در اين . بود كه آخرين صاحب اين ملحه اروپا نمرده باش، اما اين خطري بود كه بايد مي پذيرفت اميدوار

پاچه . سريعاً نواري بلند از پارچه را پاره كرد و آن را به شكل عمامه، دور سر و قسمت زيرين صورت بست. ورد تلف نكردم

شلوارش را تا زانو باال زد و بقيه ملحفه را محكم دور كمرش بست و تا ساق پايش را با آن پوشاند، درست مدل ملوانان بومي 

بعد ماديان را از درواره . م در گوشه اتاق يافت و با شكرگزاري، آنها را برداشتيك جفت صندل چرمي سنگين ه. شده بود

 .به بيرون هدايت كرد و وارد روز خاكستري رنگ پر باران شد

از شمال شرقي مي وزيد كه به دليل ديوارهاي بلند دژ و ساختمانهاي بلند به هم متصل آن راه خود را به درون نيافته بود  باد

ه در فضاي باز قرار داشتند از ميان لباس موقي روزي مي گذشت صداي برخورد امواج به ديواره لنگرگاه، بوضوح اما اكنون ك
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 .به گوش مي رسيد

رغم باران شديد، ساحل پر از پرندگان بود و فضا مملو از صداي بالها و جيغهاي مرغ نوروزي بو غار غارهاي كالغهاي  علي

نيم دوجين سگ ولگرد كثيف خرخري كرد و شبهه اي كشيد و به سمت ساحل يورتمه ماديان با ديدن . جنگجو شده بود

كمتري رد لنگرگاه ، لنگر انداخته بودند باران به درون لباس  ايدر ساحل آدمهاي كمي ديده مي شدند و كشتي ه. رفت 

بل بيني و دهانش گرفت و با حق به طوري كه او دستمال خيس را مقا. روزي نفوذ كرده و بوي مرگ همه جا را پر نموده بود

 .شناسي، به ياد كيواليمي افتاد

خانه سايه دار، سبز و پرگل بود و خليخ ماسه اي مقابل آن پاك و آب آن شفاف داوود پير، مراقب خانه، همچنان با  باغهاي

دو مايل فاصله داشت و باغ پر از آنجا كه با نزديكترين روستا، . آرامش در اتاق نزديك دروازه به دور از وبا زندگي مي كرد

و دريا پر از ماهي، و داوود پير هم خدش جوجه و بز پرورش مي داد، دليلي براي  بوداز ميوه و نارگيل و سبزي مو ذرت 

 .رفتن به روستا وجود نداشت

اموري  كس در آنجا به دنبال يك زنداني گم شده نمي گشت چون كارهاي مهمتري از رسيدگي به سرنوشت كاپيتان هيچ

فراست ويراگو وجود داشت كه مقامات را به خود مشغول نمايد با گذشت يكي دو روز تشخيص هويت اجساد مرده ها در دژ 

ميشد در مورد قول شرفش هم هيچ احساس گناهي در مورد  مكنيا حتي گفتن اينكه كدام يك سفيد پوست بوده است غير م

كه فرار نمايد او تنها خودش را رها شده توسط زندانبانش يافت و از آنجا نقشه نكشيده بود  "كارش نمي كرد چون مطمئنا

مي دهد  اهميتبيرون آمد حتي كنسول عليا حضرت ملكه بريتانيا در زنگبار هم كه زيادي كله خشك است و به كلمه قانون 

گرچه دان الريمور در . مرگ بماندنمي توانست از او انتظار داشته باشد كه پشت دري باز گرسنه و تشنه در دژ متروك منتظر 

به كنسولگري مي رفت موقعيت خود را توضيح مي داد و خود را تسليم ميكرد اما  "مستقيما. موقعيت مشابه قرار ميگرفت

با چنين دانا نماهاي از خود راضي كه قهرمان بازي در مي آورند  "كاري بود و او اصال تباالخره دان چنين احمق درس

گرچه هميشه براي شخص دان، احساس همدردي نداشت گرچه هميشه براي شخص دان احساس همدردي نداشت 

او دست به دست هم مي  ههمدردي ميكرد كه ناچار است در اين آبها به دنبال تاجران برده باشد جايي كه همه مردان بر علي

ذيرفته بودند كاري بيهود بايد باشد كه دادند و حتي برده ها هم سرنوشت خود را به عنوان قانون تغيير ناپذير طبيعت پ
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جايزه اش تنها گرما ، عدم راحتي و تبعيد است شنيدن ناسزاي تمام صاحبان برده ها و مورد تنفر فروشنده آنها بودن 

گنگ آزاد شده ها و اتهامات پر سر و صدا براي انگيزه هاي خود خواهانه اي كه توسط ملل مسيحي  اكرويارويي با عدم ادر

 .ميشد وارد

دان شغل دلخواهي نبود و روري با فكر شركت هميشگي خودش در دردسرهاي ستوان الريمو با بد جنسي لبخندي زد  شغل

او اميدوار بود كه دان از دوره كوتاه استراحت با انتقال دادن دوشيزه كريسيدا هوليس و همسران و خانواده هاي مقيم غربي 

 .به كيپ لذت ببرد

ي رفت دستش را چون چتري بر چشمانش گرفت و به لنگر گاه و اشكال معدود خاكستري رنگي در به چشمانش م باران

 .آنجا مي جنبيدند خيره شد و آنجا به طوري غير قابل باور و غير ممكن ويراگو قرار داشت

. مشناخت او نرفته بود رغم آن هواي مبهم باراني اشتباه نمي كرد او كشتي اش را با فاصله دو برابر اين و زير هر نوري علي

 ...مگر اينكه ... دان و سرهنگ به او كلك زدند مگر اينكه

هايش را به پهلوي اسب لرزان كوفت و به جلو تاخت هرگز روزي را به ياد نمي آورد كه ساحل اين چنين خالي از  پاشنه

خلوت بود ولي در عوض الشه بيست جمعيت و پاك از آشغالها و الشه مردگان بيرون انداخته شده از كشتي باشد امروز 

 .به ماسه هاي لنگر گاه رانده شده بودند ديده مي شدند اجقرباني وبا كه به مرداب افتاده بودند و توسط امو

ساكت و متروك بود و جز كالغها و مرغان دريايي و سگان مرده خواري كه ترتيب اجساد را داده بودند جنبنده اي در  ساحل

يقي هم ديده نمي شد مدتها پيش تمام قايقها توسط مردم ترسيده زنگبار براي گريختن از بيماري، قا. آن وجود نداشت

را به دور دهان گرفت و رو به كشتي اش داد زد اما جوابي نشنيد  تانشدزديده شده بود پس روري پياده به آب زد و دس

بدون مراقب رها شده و چون صخره اي بزرگ  ويراگو زير باران و در درياي خاكي رنگ با عرضه متروك و دريچه هاي

 .برجاي خود قرار داشت

 .باز داد زد ولي صدايش در ميان اصوات باد و باران و موج و ناله مرغان گم شد روري

كسي آنجا نبود كه صدايش را بشنود و اگر هم به سوي كشتي شنا ميكرد تنها . دانست كه دارد نفسش را تلف مي نمود مي

اش را تلف مي نمود پس به سمت اسب برگشت و دوباره سوارش شد با خشونت طناب خيس را به جاي دهنه وقت و انرژي 
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برد بازگشت و بي توجه و بي مالحظه براي حفظ گردن خود و امنيت  ميگرفت و از لنگر گاه و جاده اي كه او را به كيوليمي 

 .هر عابر پياده سر راه، به سوي خانه دولفينها تاخت

 

 

 مي خندي تو؟ چه به

 و پنجم يس فصل

 هولبس داد يمورد وبا را به اقا نيفراست بود كه دلن خبر اول تانيكاپ فيروز بهد از توق درست

منطقه بود پس به  يشگيهم يمارينگران نشدند چرا كه ب يمالبند يدر محله  يماريزنگبار ابتدا نسبت به بروز ب شهروندان

ان را درك نكرده و در  نيجاسوسان زرنگ سرهنگ ادواردر هم اهم يادند حتخود زحمت گزارش ان را به مقامات ند

نگرفت و ان را اشوب  يفراست را جد يروز يگفته ها مورهيسرهنگ هم مثل ستوان الر جهيگزارش ان غفلت نمودند در نت

به عمل اورد و  يقاتيد تحقوجو نيبود با ا يريكرد گروگان گ انيب موريدانست كه هدفش احتماال همانطور كه الر يعمد يطلب

 نبود يجد يدمياز بروز اپ يشده است گرچه نشانه ا دهيد ينديما يمتوجه شده به واقع دو مورد وبا در محله 

 ييشگوينماند كه پ يباق يشك گريكه هجده تن از انها مردند و د ديدر بست و چهار ساعت بعد دو مورد به نوزده مورد رس اما

ماه  دنيمواردش چند نياست كه اول يوحشتناك يدميبلكه اپ ستين يمعمول يوبا نيداشته و ا تيفراست واقع يشوم روز

 داده است ليرا تقل قايافر تيو جمع دهيبه سمت جنوب خز يمسرخ ظهور كرده و به ارا يايدر سواحل در شيپ

داشت كه به دلداده اش برسد  يو اشوبها و خشونت همراه ان فرصت كم سيروهوليشدن ه دهيبعد از دزد يدر هفته ها دلن

او كامال گرفتار بازگردادن نظم و ارامش به شهر و گشت زدن در سواحل بود تا مطمئن شود كه دزدان بازنگشته باشند و 

از افكارش دور نشده و اكنون خبر مرك هجده تن در  يسيهرگز كر اماهم بود  راگويفراست و و يبه دنبال روز نطوريهم

برده  يها يفراست و كشت يرا از ذهنش زدوده بود سرنوشت روز يسيكر ياز سالمت ريغ يگريفكر دهر  ينديمال يمحله 

مهم بود  يسيربرگ وعلف خشك برابر بودند چرا كه تنها ك يبا مشت شينداشته و برا ينياهم گريدافودبل و شهروندان د

در روستا  يكردنشان از خطر داده شود به منزل خارج يبرا يكشت بيكه ترت يفورا شهر را ترك كرده تا زمان ديبا سهايهول

 بروند
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 مياما سرهنگ ادواردر تصم"و نگران بود  يرنگش جد ينگاه اب".بودم بتوانم در خدمت شما باشم قربان دواريام:گفت دلن

و دوباره استفاده كرده  يشمال شرق يدزدان از باد موسم يكشت ديكه شا نيو ا رياخ يگرفته اند كه با توجه به مزاحمتها

.. و  سيخانم هول توانميدر لنگر گاه بماند پس در حال حاضر نم يخارج يكشت كيبازگردند عاقالنه تر است كه حداقل 

 اياز منازل در روستا  ياما انها در خارج از شهر امنتر خواهند بود و تعداد رميبر عهده گ رهيشما را از جز يبانوان خانواده 

 مياز رنگبار بده شانيخروج ا يبرا يباتيكه ترت يراحت هم هستند بهتر است تا زمان يكاف يازه ساحل وجود دارند كه به اند

 به انجا مستقل شوند

با  نكهيا اياز انچه در انتظارش بود  يتصور واقع چيخوانده بود اما ه نيوبا در مشرق زم يدميدر مورد اپ يمطالب سيهول ياقا

حاضر نبود خانواده اش را به روستا بفرستد مگر  يطالعات دلن نگرانش كرد ولنداشت ا شونديبخش م يچه سرعت وحشتناك

 نجحايدر ا فشيچون وظا ديبا ان موافقت نما توانستيبود كه نم يامر نيو ا شدبا تشانيدر مع توانستيخودش هم م نكهيا

جلوه  ريانها را حق ديانان است و شا موردينشان دهنده ترس ب نديشهر را ترك نما يكه اگر با شتابزدگ امديبود و به نظرش م

 هياطالعات و توص يدربار گردد پس از ستوان برا يو مقامات رسم انيهمتا انيدر م يدهد و موجب بروز نظران نامهربانانه ا

بود  شنهاديان پ يمرد جوان برا يواقع ليباشد كه منظور دال يتصور باطل ريتحت تاث نكهياش تشكر كرد و گفت كه بدون ا

 ديايرا در اتاق صبحانه ب يسيبتواند كر ديكه جدا به موضوع فكر كند و انقدر مهربان بود كه اضافه كرد شا دهديم قول

نبود ولو انكه پدر ان پسر  يراض يسيانگل ييايدر يرويافسر ن كيبا  زشيازدواج دختر عز ياصال از دورنما سيهول ليناتائ

 يمعن نيشده است كه به ا يه اثر خدمات برجسته به كشورش ملقب به لقب بارونباشد ك يراليرتبه با مقام ادم يافسر عال كي

 يرا راض ليگياب يبه نحو ديشا ليقب نياز ا يمطالب موريالز يديوهمسرش ل شدخواهد  ليسردئ يخواهد بود كه دلت روز

 خواهانش يجمهور يخب باالخره زنها حت دينما

بود و  لي،تنها اوالد ناتائ يسيفرزندش اما كر نيرا داشت ،پسرش و اول يهنوز كل يالقاب بوده اند ،و بعالو اب فتهيفر شهيهم

كه انتظا ردارد همسرش در كشور شوهرش  يجبران كند آن هم به مرد شياز دست دادن او را برا توانستينم زيچ چيه

با لوس كردنش او  يسيود كر،اصال خود ش مقصر بود كه اجازه داده ب درشكشور پ يعنينه در كشور خودش ، دينما يزندگ

 تيرضا يجوان خود را يسيانگل نيدخترش با ا يبه آوردن انها به زنگبار كند و گرنه اكنون محبور نبود به نامزد يرا راض
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توانست انجام دهد چون تمام ينم ياديكار ز گري،د رويشدن ه دهياما با تجسم ان صحنه مر مرا در روز بعد از دزد.دهد 

 .داد انيپا يسيكر يها ديو ترد اتيفبه تمام شك اتفاقات ان روز

عشق  نيعاشقانه اش را پاسخ داد ،مطمئن شد كه بالخره ،ا يو نگاهها ديبه دان چسب انهيوحش يسيكر نكهيروز ،بعد از ا آن

ادنه و دور هر گونه پند خردمند!  رديمينخواهد شد و اگر نتواند با دان ازدواج كند ،م يگريكه او هر گز عاشق كس د! است 

 ياصال برا نشيوالد نكهيبر ا ياو مبن ياز اشك و اتهامات عصب يالبي،با س نشيوالد الفتاز مخ ياشاره ا نيو كوچكتر شانهياند

در  بايهم،تقر رويحالت ترسناك ه ينمود حت يتمام ،دادخواه تي،مواجه شد و با عصبان ستنديقائل ن يتياو اهم يخوشبخت

به دان  يليم يبا ب.شد  روزيپ يسيكر تيكرد فراموش شده بود و البته در نها جاديا يسيكركه  ياضطاب آور يصحنه ها

،با توجه به  تونيكل ينمود كه بالفاصله هم قبول شد و حت يرا مالقات كند و اوهم فورا خواستگار يسياجازه داده شد كه كر

نظرش  يشده باشد و بزود يموقت يفتگيش كيچار اش تنها د يارزو كند كه ناخواهر توانستينم گريد خواهرشيرفتا رها 

 .خواهد كرد رييتغ

 نيخود را تسك ديايالمدت ،به كشورش ب ليطو يها داريد يبتواند برا يسيكر ديفكر كه شا ني،با ا سيهول يآقا

ز كوچكت روز به رو ايو ساده تر گشته و دن عتريساخته شده بود ،مسافرت سر ديبخار جد يها يكشت نياكنون كه ا.داديم

استخر "، ميعظ انوسياق نيبودند كه به ا كيدر دو طرف اتالنت يچندان دور نبود و هم اكنون مردان پريانگلستان د.شديرم

 ييكايپسر خوب امر كينخواهد بود كه با  ني،بد نباشد اما هر گز مثل ا كنديآنقدر ها هم كه فكر م ديشا گفتنديم "يمرغاب

 !اش  فتهيحد اقل در همان كشور پدر ش اي نموديم يودشان زندگو در همان شهر خ كرديازدواج م

بود كه در اتاق باز شد و دان وارد گشت ،با  يگلدان مغرب كيزنبق و خرزهره ،در  يمشغول مرتب كردن گلها يسيكر

چشمانش كامل ،به او نگاه كرد و ناگهان از حالت صورتش تكان خورد خون چهره اش را ترك نمود و  ياز خوشبخت يلرزش

 "چه شده دان؟ چه اتفاق افتاده است؟": ديرسكه باتاب حالت خود دان بود پر شد و پ ياز شفقت و ترس

از دانست آنچه در شهر زنگبار در شرف وقوع بود ،دور  يدان حاضر بود هر چه داشت بدهد كه او را حت"زميعز زيچ چيه"

پخش  يماريب نكهيفورا قبل از ا....او را هم اكنون با خود ببرد  توانستياگر تنها م د؟ينگو توانستيچگونه م ينگهدارد ،ول

خارج  كهيبماند ،در حال نجاي،ا فهيانجام وظ يوحشتناك بود كه ناچار است برا قدرچ ديآ شيپ يخطر واقع نكهيشود ،قبل از ا
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به  يندانستن موضوع،خدمتفعال .كند نيچن توانستياز خطر ،چقدر ساده بود ،اما نم شيو ماد رو دخترش عمو يسيكردن كر

محتاط  دي،همه آنها با بوديم طمحتا ديبا يسينداشت ،اما كر يدرست همانطور كه دانستن مطلب هم سود كردينم يسيكر

با  يارتباط چيدر خانه بماند و ه يسيانجام دهند و اگر كر ييها يريشگيبه آنها خواهد گفت كه چه پ يليدكتر ك. بودنديم

 .اما مستخدم ها بودند .... اشد ،مطمئناخارج نداشته ب يايدن

دان را  فورميكت اون قهيكوچكش بلند شد كه برگردان  يرا حركت داد و دستها يسيكر ني،لباس موسل يگرم فيخف باد

 "فراست است؟ تانيدر مورد كاپ ايا دانمياتفاق افتاده است ،م كي ": رديمصرانه بگ

 توانستيفراست ،م يبود كه فكر روز بيآمد ،چقدر عج شيفكر كردن پ يبرا يگريدان آسوده شد كه مطلب د "فراست؟"

 "؟يچرا به فكر او افتاده ا"باشد  الشيدهنده خ نيمحرك فعال ،تسك كيدر مقابل 

به خدمه اش دستور داده شده  نكهيشده است و ا يبابا گفت در دژ زندان. يو اكنون كرده ا يكن رشيدستگ يخواستيچون م-

 هيدر لنگرگاه است بوفا راگويو.كه هوز نرفته اند دانميربر نگرداند اما م گيروز ترك كرده و د كيرا ظرف  رهيجز

 "درست كنند ؟ يشتريدر شهر دردسرب اي.... ايدهند ؟  يكه او را فرار اندمانده  يكنيم الي؟ خ ينگران نيهم يبرا ايآ":گفت

صحنه .ديكلمه لرز نيزن ،در آخر اديكننده فر ديتهدزشت و اصوات مكروه ان گروه  يصحنه ها يآور ادي،با  شيصدا

دو روز وحشتناك محاصره نموده بودند،هنوز در خاطرش زنده بود و او نه  يرا برا يكه كنسولگر رهيت يبا صورتها يمردان

 آن را  توانستيم

 .كند و نه قادر بود مانع تنشهاي عصبي خود با شنيدن هر صداي ناگهاني از شهر شود فراموش

لرزش بدن باريك كريسي را حس كرد پس دستش را محكم كرد و گفت حتي اگر بخواند هم نمي توانند چنين كاري  ندا

 .مردان كشتي ها بودند. آنها مسئول آن آشوبها نبودند "تعدادشان كافي نيست و ضمنا "كنند عزيزم، اوال

 پس چرا ويراگو نرفته است؟ چرا مانده اند؟ چرا هنوز اينجايند؟ -

فقط به خاطر بچه اي است كه بايد با آنها ميرفت ولي بيمار : از ترس در صدايش بود و دان با لحني اطمينان دهنده گفت رياث

 .شده و نمي شود حركتش داد آنها هم بدون او نمي روند همين

از شدن در را كدام بچه؟ سئوال از پشت سرشان به گوش رسيد دان دست كريسي را رها كرد و با سرعت برگشت صداي ب -
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نشنيده بود چون چنان با عجله وارد اتاق شده بود در بسته نشده و نيمه باز مانده بود اكنون هيروهوليس در آستانه در 

كدام بچه ؟ بچه چه كسي : و دوباره با حالتي مصرانه و عجيب پرسيد شدهايستاده و با چشماني گشاد و مضطرب به او خيره 

 .بچه فراست: تبيمار است؟ دان به تندي گف

مطمئن هستيد؟ چه كسي به شما گفت؟ شايد تنها بهانه اي براي : يك قدم به داخل قدم به داخل اتاق گذاشت و گفت هيرو

دان از آهنگ استيصال صدايش گيج .نفرتن باشد؟ براي ماند؟ مثل اين بود كه به دان التماس ميكند كه نظرش را تاييد نمايد

وبا را شنيده و از آن ترسيده است درست مثل كريسي كه از آشوبها  يانجر "رسيد حتما شده بود كه ناگهان به نظرش

 .ميترسد

تنها يك تب است خودم وقتي ديدم ويراگو هنوز اينجاست به آن خانه رفتم و پاتر و رتلوب را ديدمحال : سرعت گفت  با

خدمه و نه رتلوب بدون آنها حركت نمي كردند  بچه خوب نيست و پاتر حاضر نشد حركتش دهد و از آنجا كه نه هيچ يك از

فكر مي كنم مي توانستيم بزور بقيه را بفرستيم ولي بايد آنها را تا خارج از جزيره اسكورت ميكردم و به محض . همه ماندند

 .آنها باشيمپس بهتر بود همانجا مي ماندند كه بتوانيم مراقب . طي دو روز بر مي گشتند "اينكه از ديد خارج مي شديم فورا

 آيا دنبال دكتر فرستاده ايد؟: با همان حالت استيصال و اصرار آمرانه پرسيد هيرو

 .؟ آن منظورتان براي بچه است؟ فكر ميكنم آنها پيش يك دكتر محلي بروند ولي فكر نمي كنم...براي چه بايد دنبال يك  -

جرعه آب كه در آن طلسمي جوشانيده باشد تجوز  يك دكتر محلي؟ منظورت يك حكيم است؟ اما او فقط چيزي مثل يك -

برايش  "دنبال دكتر كيلي نفرستادي؟ او ميدانست كه چه بايد بكند بايد فورا "ميكند خودت كه اين را ميداني؟ چرا فورا

خيال نكرده بود كه هيرو ممكن است بترسد و ديدن اينكه تنها  نپيامي بفرستيد، حالت صدايش دان را خشمگين كرد چو

مشكوك شدن به بروز وبا در محله از شهر در نزديكي كنسول گري چنين عقل از سرش برده باشد بسيار ناراحت كننده بود 

او انتظار داشت كه طي روزهاي آينده هيرو از كريسي حمايت كرده و به او شجاعت دهد چون هميشه او را زن جواني با 

لعاده شگفت آورش در روزهاي عبد از تجاوز روري فراست، تاييد شد فكري قوي حساب كرده بود نظري كه با رفتار فوق ا

چون ترجيح ميداد زنها ظريف و . اگر چه بردباري و سرسختي كه در آن جريان از خودنشان داد به نظرش نامناسب آمد

ان به هيرو در ولي الاقل حساب كرده بود كه مي تو. بهتر ميشود همدردي نمود هحساس باشند با اشك و عصبي بودن و نال
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بحران كنوني تكه كرد زيرا حواسش مختل نمي شد و چون صخره اي خواهد بود كه كريسي حساس و مهربان و مادر بسيار 

به اعصاب كريسيدايش  "ولي اكنون در حاليكه با اوليننشانه اپيدمي خرد شده و اصال.احساساتي اش بتواند به او تكيه نمايند

 .بودتوجه نمي كرد آنجا ايستاده 

تنها ميتوانست فرض كند كه بيماري و ترس ابتالي به آن نقطه ضعف خانم هوليس سرسخت باشد كنترل خشم صدايش  دان

به شما اطمينان مي دهم كه نيازي به دكتر : بسيار مشكل بود ولي باالخره با تالش و با صدايي آرام و شجاعت دهنده گفت

حتي اگر تيفوئيد هم باشد . مشخص است و اين تنها نوعي تب مي باشد "امالكيلي براي دادن نسخه نيست چون عالئم وبا ك

دليلي وجود ندارد كه خيال كنيم پخش ميشود در مورد وبا هم اگر در خانه و باغ بمانيد و چند اقدام احتياطي ساده انجام 

 ....الزم نيست كه "دهيد اصال

چشمانش آن حالت جديت سردش را از دست داد و برقي از خشم از  ...تيفوئيد اما آن هم به بدي وباست: زمزمه كرد  هيرو

و تو هيچ كاري نكردي با وجود اينكه مي دانستي باني و رتلوب جرات نمي كنند پيش دكتر كيلي بروند و : آن بيرون جست 

مار بوده است و بي "كاپيتان فراست هم نمي تواند چون زنداني است اگر آنها شب پنجشنبه حركت نكرده اند پس او قبال

 دو روز پيش از آن و تو فقط مي تواني اينجا بايستي و در مورد وبا حرف بزني "احتماال

آنها صداي كشش پارچه پويلين دامنش و دويدنش در سرسرا و نهايتاً بر هم خوردن در . چرخي زد و خارج شد هيرو

كجا رفت؟ واقعاً وبا آمده است دان؟ خطرناك است؟  نمي فهمم،: كريسي، با عجز، گفت. عمارت، در پش سر هيرو را شنيدند

 ...بدو! اوه دان، بايد فوراً او را برگداني. اگر وبا در شهر باشد وحتماً آفتاب زده مي شود . حتي كالهش را هم برنداشت

بود كه او دان هيچ قصد نداشت از خودش مسخرهاي بسازد و به دنبال خانم هيرو هواليس، در خيابانها بدود مطمئن  اما

 .دورتر از خانه دكلر كيلي، كه فاصله اي هم با كنسولگري نداشت، نخواهد رفت و دكتر كيلي هم حتماً او را آرام خاهد كرد

بخش حدسش درست بود، چون هيرو واقعاً بدون كاله و همراه و با عجله، در مقابل ترس شوكه كننده دربان  اولين

دكتر تازه از يك كنفرانس طوالني با . به سمت خانه دكتر كيلي دويد. خروجش شودكنسولگري كه به سستي تالش كرد مانع 

براي كنترل اپيدمي شهر مي توانند انجام دهند، باز گشته بود و در  يسرهنگ ادواردر ، بر سريانيكه چه اقدامات پيشگيرانها

باني بود و به بچه ها هم عالقه داشت و بعالوه اما او مرد مهر. اين شرايط، شايد با نگراني هيرو و دليلش، همدردي نمي كرد
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بسيار كمي در موردش وجود  ياتمحبتي عميق نسبت به هيرو هوليس حس مي كرد، زيرا او را زني عاقل يافته بود كه چرند

چترهاي با دقت به او گوش كرد و حاضر شد كه فوراً او را تا خانه دولفينها همراهي كند، ولي اول، يكي از كالهها و . دارد

 .آفتابي همسرش را به او داد

و رئلوب و در واقع، همه اعضاي خانه، به طرز غير قابل بياني از ديدن هيرو آسوده شدند و با روشي عجيب، درست مثل  باني

ه مثل اين بود كه پيش مردمي باز گشته كه با آنها آشناست و ب. اينكه پا به خانه خودش گذاشته باشد، از او استقبال كردند

 .خانه اي قدم گذاشته ه هميشه آن را ميشناخته است باور اينكه قبالً تنها دو بار اينجا بوده است، مشكل بود

ياد اولين مالقاتش افتاد كه با فريده، از زير دولفينهاي كنده كاري شده رد شده بود، د رحاليكه درست مثل يك زن عرب  به

مثل اينكه اصالً آن وقايع در دنياي .الً حق با اوست به نظر خيلي وقت پيش بودچادري سياه بر سرد كرده و معتقد بود كه كام

وقايع زيادي از آن روز روي داده بود كه او را تغيير داده و از آن شخصيتي .. بوده است يديگري روي داده و او هم زن ديگر

خود رأي و خودپسندي ندارد كه قصد  به نظر مي رسيد كه هيچ پيوستگي با آن دختر. كه زماني داشت جدايش كرده بود

خيابانها را تعمير كند، سلطان را تغيير دهد و به برده داري پايان بخشد و مطمئن . داشت براي برقراري حق، به زنگبار بيايد

هواً او يا با آن زن جوان سختگيري كه از درك اينكه قانون شكن بدكاري، كه س. هم بود كه توانايي انجام همه آنها را هم دارد

او از اين . را از غرق شدن نجات داده صاحب يك معشوقه رنگين پوست و پدر يك بچه دورگه است، چقدر شوكه شده بود

خانه، به نحوي بيرون دويده بود كه گويا رد آن خانه با امراضي بسيار بدتر از تيفوتيد و وبا آلوده شده، ولي اكنون، كنار تخت 

در دست . كوچكش را بي توجه به اين اصل كه ممكن است خودشت مبتال به بيماري شود همان بچه زانو زده و دست داغ

 .از مورد قبلي، مي توانست به سالمت جسمي و حساسيتهايش صدمه بزند يشتربيماري كه بسيار ب. گرفته بود

ن آن راه يافته و محل را بسيار اغلب نسيم به درو. اتاق چون رو به دريا و باغ بود. را در اتاق زهره خوابانيده بودند عامره

خنك و مطبوع مي كرد، ولي اكنون تمام پنجرهها را محكم بسته بودند، در اتاق تعداد زيادي آينه وجود داشت و همچنين 

بعالوه اتاق مملو از . تزئيني زيادي، اتاق را بسيار شلوغ و دست و پاگير كرده بود يزهايپرده و ديوانهاي كوسن دار و خرده ر

پرستار عامره، . بود زن سياه چاق كوچك اندام، آفابه، دستهايش را به هم مي فشرد و اصوات ناله مانند و آرامي مي كرد آدم

داهيلي، چون مرغي نگران، سعي داشت بچه را وادار به نوشيدن مايع خنك كند و حداقل نيم دوچين زن ديگر، توصيه هايي 
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 .و با بادبزنهاي برگ نخل، بادش مي زدند مي كردند و يا نار تخت بچه، خم شده بودند

او . صورت ريشويش از شدت خستگي و اضطراب خاكستري رنگ شده بود» .نمي تونم بيرونشون كنم«اعتراف كرد  باني

 ».از وقتي دنيا اومده مراقبش بودن حاال نمي شه انظار داشت وقتي مريضه، ولش كنن«: ادامه داد

با صورتهاي نگران، محتاطانه و همراه با مخلوطي از اميد و اشك . دكتر كيلي نزديك شود با بي ميلي كنار رفتند كه زنها،

 .مراقب او بودند

دكتر بسيار تعجب كرد كه حضور هيرو را نه تنها با آسودگي پذيرفتند بلكه تعجب هم نكردند و گويي كه د راين منزل،  اما

رده و توجه خود را معطوف به بچه نمود، د راليكه هيرو با حرفهايي غريبه نيست، كه فكر مهماني بود و فوراً آن را رها ك

 و باني و زنها د رحاليكه نفسهايشان را در سينه حبس كرده دتسكين دهنده و محبت آميز، زمزمه ميكر

 .كردند ياو را نگاه م.بودند

بفرستد و گفت كه ماندنش  رونيا بر رويو خواست ه».است ديفوئيمتأسفانه ت«:كرد دييترسشان را تا ني، بدتر يليك دكتر

 .ديايخانه بر ن يزنها يكه او بتواند انجام دهد و از عهده  ستين يكار چيخطرناك است و ه

 يمطالب يام ول دهيند ميتعل قاًيمن دق.ستين نطوريكه ا ديدان يخودتان خوب م«:حركت كند مالمت وار گفت نكهيبدون ا رويه

انجام شود  ديبا ييكه چه كارها ديياگر بگو.دارد ازيمن ن اتيباشد بچه به تجرب ديفوئيت نيدانم و اگر ا يم يدر مورد پرستار

كنند و او  يم هيسرش گر يخورند ، چون تنها باال يزنها به درد نم نيكدام از ا چيه.رمياش را به عهده بگ يتوانم پرستار يم

خطرناك به  يجادو كياثر  ايوحشتناك  يدم كرده ها ندارند ؛ بعالوه يداريو اصالً متانب و پا ندينما يرا مضطرب م

 ».دهند يخوردش م

جز سپردنش به دست آنها و  يكار.از آن بود كه بشود حركتش داد مارتريبود اما چون بچه ب دهيكامالً با او همعق يليك دكتر

تواند  يچقدر م سيه بود كه خانم هولاما او فراموش كرد.آنها شود نبود حيناصح يباتر بتواند مانع درمانها يكه آقا نيا ديام

 .سرسخت و لجوج باشد

بر خارج كردنش به زور ، خارج از بحث  يمبن يشنهاديوجه قصد ترك كردن انجا را نداشت و هر گونه پ چيبه ه رويه

 چيه نطوريمرفت و ه يعنوان از سر راه كنار نم چيرئلوب به ه يشد متقاعد نمود ول يم يبراحت ديباتر را شا يگرچه بان.بود
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 .فراست يرذل رور ياز خدمه  كي

بچه است ، بخصوص كه گرچه تب داشت و  يموهبت برا نيبهتر نيدانست كه ا يم.رديرا بپذ مشيناچار شد تصم يليك دكتر

 ديرا چنان چسب رويدراز كرد و ه ياز شاد ييدست كوچك و تب دارش را با ندا.شناخت يرا م رويهنوز ه يبود ، ول فيضع

و  ي، چون قول داده بود ييآ يدونستم كه م ي، اما من م ييآ يگفت كه نم يم يليداه!يتو برگشت«:برود ديترس يم ايكه گو

چون فرشته شده و خدا الزمش داهره منم الزمش دارم اما عمو  گردهيوقت برنم چيمامان ه گهيم يعمو بات.يستيفرشته هم ن

 »؟يري، م يريتو كه نم...گهيم يبات

 يها يدر مورد پر يقصه ا تيبرا يو آرم دراز بكش يباش يحاال ساكت باش و اگر دختر خوب.روم يلبته كه نمنه عسلم ، ا-

 ...نبود يكيبود  يكي.ميگو يم يايدر

با او  نكهيا يآگاه شده است ، سوا يبچه ا نياز وجود چن سيهول رويكه اصالً چطور ه ديشياند گريبار د كي يليك دكتر

 يمخف ديبود كه با يراز نيخدمه اش داشته باشد؟اما ا ايخانه ،  ايتواند با فراست ،  يم يچه ارتباطدوست هم شده باشد و 

از  ياتيبا ارزش است ؛ نه تنها تجرب ماريدر اتاق ب سيشك بود كه وجود خانم هول بلقا رياصل غ نيماند آنچه مهمتر بود ا يم

دكتر .بخش و حضورش قوت قلب دهنده بود نانيآرام و اطم شيهم محكم و خونسرد ، صدا شيدارد بلكه دستها يپرستار

حال چقدر  نياش كه در ع يداشتنصورت و قامت بلند و دوست  كيكالس ييبايدر مورد ز ريفناناپذ يفكر كرد كه مطلب يليك

و آن به  دكنيمرگ را رد م ايحضور شكست  ديرس يبا دوام و مقاوم كه به نظر م يتيفيك.جوان و قدرتمند است وجود دارد

 يخودش را برا رويكه ه دينرس بياصالً به نظرش عج گرياكنون د.بود أسي يبرنده  نيو از ب ياز تازگ يخود منبع يخود

بود كه باور داشت زنها  يچون دكتر مرد ساده ا ندازديكوچك دورگه به زحمت ب يبچه  نيو صالح ا ريخبه  يعالقه مند

 سيفراست خوشحال بود كه در زندان است ؛ پس حضور خانم هول يدر مورد رور بچه ها هستند و با فكر ي فتهيش شهيهم

در مورد بچه  شياز مستخدمان منزل عمو يبعض ماًحت.گرفت يقرار نم يدر معرض اهانت مالقات با همچون موجود نجايدر ا

 هيو شفقت زنانه بق ين دلسوزباشد صحبت كرده اند و آ يم ماريب داًيپوستش به زندان افتاده و خودش شد ديكه پدر سف يا

به هر صورت خانواده اش اصال خوششان  ياست ول يرخواهيدانستند كه او دختر خ يكارها را انجام داده است همه م ي

 مارستانيب كي ياصل كه او قبالً كار سخت و طاقت فرسا نيا ياداوريبا  يآمد ول يخوشش نم اديآمد خودش هم ز نخواهد
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 .داد يم يرا عهده دار بوده به خود دلدار ستين يده و مطبوعكه اصال كار سا هيريخ

مطلع ساختن كنسول  نديرفت كه به موضوع ناخوشا يليم يبا ب.برگردد گريداد و قول داد كه چند ساعت د يدستورات دكتر

مورد  كيو از گذرانده  نهايدولف يرا در خانه  ندهيآ يكه دختر برادرش قصد دارد روزها ديكرده و بگو يدگيرس كايآمر

 .كند يپرستار ديوئيتب ت يجد

 دينامزد دختر با خشم اظهار كرد كه او نبا.نامطبوع بود كرديكه فكر م يبه اندازه ا قاًيشد كه دق ييكارش بروز غوغا ي جهينت

كرد كه  انيب رفتيم نييدر اتاق باال و پا كهيدر حال سيهول يكند و آقا يهمراه ياو را تا چنان خانه ا رويداد ه ياجازه م

 يزيكرد چ يسفر ، سوار كشت نيا يكه حماقت كله شقانه اش او را برا يو او از وقت!استتمام شده  رويتحملش از دست ه

 ي نهياكرد ي ندهياست كه نما يزيآبرور نكهيجز دردسر نبوده و هر چه زودتر به بوستون برگردانده شود بهتر است و ا

كه به  يو به دخترك خودسر و كله شق افتهيحضور  يزندان يتاجر برده  كيدر منزل  پرقدرت ناچار شود كه يدموكراس كي

 نكهيدارد دستور دهد كه به خانه برگردد و تازه دختر كامالً قادر است از آمدن ابا كرده و او را در خجالت ا ازين يپس گردن

 .به زور متوسل شود قرار دهد

ترسم كه مردان فراست و در  ياز آن م ديكن يكار نيچن ديبتوان كنميفكر نم«:نامطمئن از خود جرات كرد و گفت يليك دكتر

 ».افراد خانه مانع اقدام شما شوند يواقع همه 

فرسات باور  يرا از افراد رور يتوانست هر كار يبعد متوقف شد چون م يشروعكرد ول تيبا عصبان كنسول»كنمينم باور«

 .سيهولآنتا رويرا از ه يهر كار باًيكند و تقر

كامالً حق  يكل.زشت مورد سرزنش قرار گرفت يماجرا نيبدشانس نمود كه به خاطر ا يليبا دكتر ك يشروع به اوقات تلخ او

 يسيدادن كر نيبه دان انداخت كه سرگرم تسك يبرگشت و نگاه.كند ياو را همراه رويداد كه ه ياجازه م ديداشت نبا

 يب ياش بوده كه از رو ندهيداماد آ نيكه ا ادآورديتنها به  رايرا آرام نكرد زوجه احساسات تندش  چيمنظره به ه نيا.بود

هم ننموده است  بشيتعق چيدختر فراست آگاه كرده است و مانع خروجش از خانه كه نشده ه يماريرا از ب رويه يمالحظگ

ام را به خانه اسكورت  ادهبرادر زعده از ملوانان مسلح خود را بفرستد تا  كيكه ستوان  كنميم شنهاديپ«:گفت يپس بتند

مداخله نخواهند  يبدون اجازه مانده اند پس چندان جد نجاياست خدمه اش ا ياالن كه فراست زندان كنميفكر م.ندينما
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 ».ميريهم قرار بگ ياحترام يمورد ب ديام به آن خانه است كه شا يناپسر ايبهتر ازرفتن من  اريكار بس نيمطمئناً ا.كرد

بله ، «:گفت يجيگ يگذاشت و با كم بيدر آورده بود به ج يسيكر يخشك كردن اشكها يرا كه برا يله دستمالبا عج دان

را متوجه شده و بدون  ليدال سيمطمئن هستم كه خانم هول.است يعال اريبس يا دهياست كه عق نيمنظورم ا.البته قربان

 ».گشت اهندموافقت كرده و باز خو شتريانداختن شما در دردسر ب

او با احساس .دان بود كه شكست خورد نيشد و ا يرا هم متوجه نم ليموافقت نكرد كه برگردد و ظاهراً دال سيخانم هول اما

ماندند و آن دو  اطيرفت ،ملوانان در ح نهايدولف يبه خانه  يليملوان مسلح و دكتر ك نيدوج مين يبا همراه يصبر يخشم و ب

داده  يرو ينقل و انتقاالت عمده ا شيساعت پ كي يط.شدند ييبه زهره بود راهنما متعلق يكه زمان يباال و به اتق يبه طبقه 

 زيم كيكاناپه و  كيشده و اكنون تنها مبلمان اتاق را تخت كوچك بچه ،  يخال ناتييبود چون اتاق از فرشها ، پرده ها و تز

شدند اما به باد  يم ديخورش ديته ، مانع ورود نور شدبس مهين يكركره ها.داده بود ليتشك يتك يصندل كيبا  واريدر كنار د

شسته  يها و كف اتاق هم مشخص بود كه به تازگ واريد.كرده بودند جاديخنك و مطبوع ا يورود داده و اتاق ياجازه  ايدر

 .شده اند

 ديخواهد بگو يم شيرغم هر آنچه عمو يفكر نمود كه عل گريبار د كيمشاهده كرد و  دييرا با تا اتيجزئ نيا يليك دكتر

آبرو و دو  يباتر ب يبه كار برده كه آقا ييچه جادو رويكه ه كردياست او فكر م يمهربان و باشعور اريزن بس سيخانم هول

منتظر  وانيخارج شده و با صبر و حوصله و آرام در ا ماريكرده از اتاق ب اداركاركنان خانه را و ريوفادار و سا اهيزن س

با خود .نشود دهيكش نيزم يرنگش را برداشته كه رو يخاك نيدامن پوپل يهنرها رويمتوجه شد كه ه دييتابا  نيهمچن.بمانند

 .كرده است يمگيآزاد از وسواس و سراس ي، خنك ، خلوت و به طور تازه ا زياتاق را تم رويكه ه ديشياند

 يبادبزن كوچك از برگ خرما م كيت بچه با كنارش نشسته و مگسها را از صور رويناآرام فرو رفته بود و ه يبه خواب بچه

و  دياصالً دان را ند.ردياو را بگ يباتر اشاره كرد كه جا يبه سمت در آمد و به بات يانها فوراً بلند شد و به ارام دنيبا د.پراكند

 يبهتر م يلين خاال ميگو يم كي، تبر يمعجره كرده ا زميعز«:گفت دييكرده بود با تا فراموشرا  تشيكه مامور يليدكتر ك

 »ده؟يچه مدت است كه خواب يكار كن يتوان

هم با همان لحن  رويه.كرديكه عادت به صحبت در حضور افراد خواب دارد صحبت م يكس نييآرام و با لحن پا ييصدا با
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در  يادباتد يتكان م يسر دييهم به تأ يو گاه كردياخم م يداد ، گاه يدكتر با دقت گوش م.را شرح داد اتيآرام صدا جزئ

و رساندنش به دست خانواده اش اصالً به آن  سيبردن خانم هول ديفهمبود  ستادهيتمام مدت ساكت بود و دان كه عقب ا

 .كه در آن رار دارد كامالً اشتباه بوده است يتيقضاوتش در مورد او و موقع نكهيو ا ستيكرده بود ن اليكه خ يسادگ

است و بعداً كه اشتباهش را متوجه شد درست مثل كنسول ، نسبت  يترسو و عصب يكرده بود كه دختر اليآن روز خ لياوا

به اندازه  ديبه آنها اضافه نما يزي،چ يدختر لعنت نيا نكهيبدون ا ينطوريآنها هم نكهيمثل ا.شده بود نيبه رفتارش خمشگ

  يكاف

 

پر دردسر آقاي هوليس را رد كند، براي اينكه نداشتند؟ در حرارت اين خشم اوليه، آماده بود كه آوردن برادرزاده  دردسر

بخشي از وظايف نيروي دريايي اش نبود و درست نبود با دستور دادن به يك تبعه آمريكا براي بيرون آمده از منزل يك 

و حشيانه اعضاي عرب و آفريقايي آن خانه كه همه او را بخوبي مي  خالفتبرده فروش انگلسي، غوغا به پا كند و خطر م

 .اختند و او را مسئول افتادنصاحبخانه به زندا مي دانستند، بپذيردشن

رد نكردنش تنها اين بود كه نتوانست به نگراني كريسيدايش، با رد نمودن نجات دختر عموي خسته كننده اش، از  دليل

لفينها شده بود و آماده بود كه او با خلقي تند و ارد خانه دو. باليي كه بي مالحظگي خودش او را به آنجا كشانده بود، بيفزايد

اكنون با ديدن اين صحنيه با بي ميلي ناچار شد يك بار ديگر در عقايدش تجديد نظر  يول. براي انجام وظيفه اش فرمان دهد

ر تنها طي چند ساعت، نظم را د. كند، براي اينكه اخيراً بارها از اينجا ديدار كرده بود و اين اصل كه هيروهوليس توانسته بود

اعمال نفوذ نمايد، نوري كامالً جديد، بر شخصيت و  راست،اين خانه پر خرج و مرج برقرار كرده و بر اعضاي چند زبانه خانه ف

 .توانايي هايش مي تاباند

مي دانست كه هيرو تا حدودي با خدمه ويراگو آشناست، ولي از آمدنش به اين خانه خبر نداشت گرچه كامالً از كاري كه  او

جا مشغول انجامش بود آگاهي داشت ولي از اينكه او را به گونه اي يافت كه گويي در خانه خودش است و همه امور را در اين

معاينه بيمارش رفت، هيرو كه تازه متوچه حضور دان الريمور شده بود، به او  برايوقتي دكتر . تحت كنترل دارد، شوكه شد

خواهش مي كنم شام داخل نرويد دكتر كيلي گفته است تيفوئيد است و شما « :اشاره كرد كه به دنبالش به ايان بيايد گفت
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 »نبايد خطر انتقال بيماري به كريسي را بپذيريد

هيرو متوجه تكان ناگهاني . نكته اي بود كه تاكنون به مغز دان خطور نكرده بود و نمي توانست اثراتش را ناديده بگيرد اين

البته شايد شما آن را نگيريد ولي بهتر است مراقب باشيم، «: اده كرد و با زيركي گفتپس از نتايجش استف. چشمان دان شد

ممكن است به زن عمويم بگويي كه فكر نمي كنم عقيده درستي باشد كه فعالً به  ياآ. كريسي هم به اندازه من قوي نيست

دكتر كيلي اغلب به اينجا سر خواهد زد و زن . تمطمئن شويد كه نگران من نشود، چون اصالً نيازي به نگراني نيس. خانه بيايم

زن اينجا هستند كه از من مراقبت كنند و  دوجينلطفاً به او بگوييد كه يك ! عمويم هم مي داند كه من هرگز بيمار نشده ام

د، مطمئن باشد مواظب هستم كه آب آشاميدني جوشانده شده و لوله هاي آب تميز شود و در محلهايي كه مگس وجود دار

 ونپس مي بينيد كه مواردي براي نگراني او نيست، جز اينكه مراقبت نمايد كريسي به شهر نيايد، چ. روي غذاها را بپوشانند

 »بله«: اما قاعدتاً دهانش را باز كرده... باني به من گفت كه وبا اپيدمي شده است و 

يك مطلب ديگر هم هست، من به تعدادي لباس و خواب آه « كلمه اي به آن جواب مختصر اضافه نكرد و هيرو ادامه داد  او

فقط خيلي زيورآالت نداشته باشد و شايد شما هم لطف كنيد و . لطفاً به زن عمويم بگوييد مقدار زيادي الزم ندارم. نياز دارم

يد، مخصوصاً زن عمو چون ترجيح مي دهم افراد خانه عمو جان به اينجا نيا. بفرستيد نجاآنها را توسط يكي از افرادتان به اي

خطر گرفتن تب توسط هيچ كدامشان را ... نمي توانيم خطر . امي يا كريسي، گرچه مي دانم كه دلشان مي خواهد بيايند

پخش شده استع آنها در خانه بيشتر در  ربپذيريم، آن هم با خيابانهايي كه چنين وضعيت رقت باري دارد و وبا هم در شه

 .امان هستند

با احترامي جديد به هيرو نگاه مي كرد و ساكت ماند، چون تمام آنچه مي خواست بگويد، اكنون به » بله «: فتدوباره گ دان

 .نظر جزئي و غير الزم بود

لحظه اي بعد، دان شنيد كه دارد با عشق و اطمينان، در . اي ضعيف، توجه هيرو را جلب كرد و فوراً دان را ترك نمود ناله

 »اوضاع روبراه است من اينجايم. اينجا هستم، عسلم«. دسايه اتاق، صحبت مي كن

! خواهش مي كنم وادارش كن.. وادارش كن«: كوچك و بغض كرده اي كه از شدت تب بسختي شنيده مي شد، گفت صداي

 »...مي توني، نمي توني؟ تو همه كار مي توني بكني
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 چه كسي را وادار كنم كه چه كار كند عزيزم؟ -

 فقط بهش بگو من مي خوام ببينمش مي توني بهش بگي؟... فقط واسه يك كمي .. امانم برگرده، خدا رو بگذار، م -

حاال دختر . ما هر دو با هم از او خواهيم خواست. مي توانم از او خواهش كنم عسلم، قول مي دهم كه از او خواهش كنم -

 خوبي باش و ديگر گريه نكن سعي كن بخوابي باشه؟

 رام آواز بخونياگه فقط دوباره ب -

 صداي گرم و آرام هيرو را مي شنيد كه بنرمي براي دختر كوچك يك تاجر برده و دان

كه به قيمت چند شيلينگ و چند متري پارچه ارزاق يسمت خريداري شه بود شعري از مردم در بند مي خواند مرواي  كنيزي

چند دقيقه بعد دكتر كيلي به ستوان ملحق شد و .... موسي به راه سرزمين مصر بگو به فرعون كه آزاد كن مردم قومم را 

 .عالمت نفي كه احتياج به هيچ تغييري نداشت پاسخ داده شد هنگاهي استفهامي به او افكند كه با تكان سر ب

 .اعتراض مي كنند "خوششان نخواهد آمد حتما "موافقم و با ناراحتي افزود هوليسها اصال: كيلي آسوده خاطر گفت  دكتر

 .بله ولي مثل اين بود كه ديگر اهميتي نداشت: تصديق كرد هان

البته : حاليكه از پله هاي سنگي به حياط مي رفتند دكتر كيلي در حاليكه گويا بيشتر با خودش بحث ميكرد تا با دان گفت در

د ووجودش هم در اينجا هميشه خطر اينكه به بيماري مبتال شود وجوددارد ولي جداي آن باور ندارم در اينجا صدمه اي ببين

است و اگر پيش آن خدمتكاران باقي بماند شانسي نخواهد داشت آنها ارزش نظافت  ماربي "بسيار مفيد ميباشد چون بچه جدا

و سكوت را در چنين مواردي درك نمي كنند و بيشتر عالجهايشان از بي فايده هم بدتر است بسيار بدتر از خانم هوليس 

 .ميباشد ودشستورات را اجرا مي كند بعالوه به سن قانوني رسيده خانم خد "عاقل است و مطمئنا

بله او مردانش را از : آگاه از اينكه او انتظار پاسخي مي رود خود را به همان كلمه يك هجايي مفيد محدود كرد و گفت دان

تي سخت را با پدر زن آينده اش حياط با اشاره اي سريع جمع كرد و به خيابانهاي داغ و پرجمعيت بازگشتند تا نيم ساع

 .بگذراند

دلچسبي نبود و وقتي پايان گرفت نفسي از آسودگي كشيد البته كسي نمي توانست كاري در مقابل هيرو انجام دهد  مصاحبه

از آنجا كه همانطور كه دكتر كيلي اشاره كرده بود ديگر به سن قانوني رسيده و خانم خودش بود زن عمويش گرچه بسيار 
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كلمه شوم تيفوئيد كافي بود كه ابيگيل را به هراسي مادرانه دچار نمايد و  نولي بيشتر نگران كريسيدا شد آ. ن او بودنگرا

طرف دان را گرفته و موافقت كرد كه بهتر خواهد بود اگر هيرو تا زماني كه خطر آوردن بيماري را با خود دارد از  "فورا

 .كنسولگري دور بماند

يل زيادي وجود داشت كه ترجيح ميداد از خانه دولفينها دوري گزيند ولي وقتي هئيت اعزامي دان بي مورد كليتون دال در

عازم آنجا شد و موفق شد كه نامزدش را ببيند اما اين مالقات هم درست مثل مالقاتي كه دان در  "نتيجه بازگشت شخصا

 .نامطبوع بود "كنسولگري تحمل كرده بود ناراضي كننده و كامال

فقط ميتوانست چند دقيقه اي او را ببيند چون بچه بيدار بود و از تبعات تب زجر ميبرد گرچه با دقت به حرفهاي كلي  يروه

گوش ميداد ولي نگاهي دور و فاصله دار در چشمانش و اخمي كمرنگ در پيشاني اش بود و بطور خشمگين كننده اي 

دستش  "كرده است صداي كلي شروع به باال رفتن كرد كه هيرو فورامشخص بود كه تنها نيمي از توجهش را معطوف به كلي 

 .را بلند كرد و او را ساكت نمود

خواهش مي كنم كلي، عصباني نباش مي دانم كه چه احساسي داري و اينكه تنها نگران من ميباشي ولي اين كاري است كه  -

 ناچارم انجام دهم

هم كه شده به من فكر نمي كني؟ به احساسات من درعوض اينكه هميشه به  چرا؟ هيچ ربطي به تو ندارد چرا براي يكبار -

برايت اهميت ندارد مي تواني سعي كني به تمامي نگراني هايي كه براي  "خودت فكر نمايي؟ يا اگر هم احساسات من اصال

 .يماما و كريسي و عمويت فراهم آورده اي فكر كن

 ....متاسفم كه آنها نگران هستند ولي لزمي ندارد كه نگران باشيد چون فكر كرده ام و خيلي: با پريشاني گفت هيرو

براي اينكه بقدر ذره اي براي تو معني ندارد براي اينكه مي خواهي راه خودت را بروي و به : با خشم دخالت كرد كلي

 كارهايي كه به تو ربطي ندارد دخالت كني مگر نه؟

 .وط ميشود و همينطور به توهم اينطور نيست به من هم مرب "نه اصال -

 من؟ منظورت از اين حرف چيست؟ -

 .مي داني، بايد بداني -
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نمي فهمم در چه موردي حرف مي زني مگر اينكه بخواهي بگتويي بعد از آنچه اتفاق افتاده هنوز فكر مي كني كه ما  "اصال -

 مديون آن تاجر برده لعنتي نمي دانم چي چي كه تو را از دريا در آورده

 .در مورد او فكر نمي كردم منظورم زهره بود -

مي بيني كلي اگر زنده بود شايد : سوزان كليتون بي رنگ شد و چشمانش را به زمين دوخت هيرو با ناراحتي گفت  صورت

من  و تو به.... مانع اين بيماري مي شد يا اگر نمي توانست حداقل زودتر متوجه شده و اينجا بود كه از بچه مراقب كند و 

نمي دانم راست است ياخير اما بايد بفهمي كه . من تو را به اين سو راندم. گفتي بخشي از آن كار را كه كردي تقصير من بود

 كلي نمي توانيم بگذاريم بچه ام هم بميرد نه حداقل... كه ما... من 

 »و مديون هستيماينقدر را به ا. اينكه تمام تالش خودمان را براي ممانعت از آن انجام دهيم بدون

بله، فكر « : با خشونت گفت. خيره و سرگردان كليتون به صورتش بازگشت چشمان خاكستري رنگش سخت شده بودند نگاه

بلگه يك مجازات . مي كنم بهفمم اين روش تو براي انتقام گرفتن از من است اصالً يك ژست دلگرم كننده و بخشنده نيست

اما فكر نمي كني مي توانستي حق مرا به گونه . مي كنم حقم باشد رهستي عزيزم، فك خيلي با هوش. با دقت حساب شده است

اي كف دستم بگذاري كه ديگران را قاطي نكند؟ مادر و خواهرم را دچار چنين پريشاني و ناپدري ايم را دچار چنين خجالتي 

دسته جمعي ما به تصفيه حساب  ياما شايد بيچارگ. ننمايد؟ به نظر كمي غير عادالنه است كه آنها از رفتار بد من زجر ببينند

 »تو با من ، كمكي ميكند

آه اصالً صحبت چه سودي ... كه كفاره كمي از ... اصالً چنين چيزي نيست من تنها دارم تالش مي كنم كه : عاجزانه گفت هيرو

 »دارد وقتي نمي خواهي بفهمي؟ و تنها اين هم نيست، من خود بچه را هم دوست دارم

 »يكي از حرامزاده هاي فراست را؟« : با لحني تند به گونه اي كه انگار مايع تلخي د ردهان داشته باش، داد زد ليتونك

فراموش كرده اي كه شايد « : هيرو نگاهان سخت شد اما صدايش را بلند نكرد با آهنگ صدايي موزون و آرام گفت صورت

 »خودم يكي از آنها را حمل كنم

زد و در صداي نرم پوپلين دامنش ، از اتاق خارج شد وقتي كلي خواست او را دنبال نمايد، ديد كه راهش  فوراً چرخي هيرو

چشمانش چن سنگ . توسط باني پاتر، كه از سايه اتقا بيمار درآمد، بسته شده محكم و بي حركت جلوي در ايستاده است
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اما درسهايش را در مدرسه . ايد باني داشت پير مي شدش. گشته بود سرخگرانيت سخت بود و چانه ريش دارش،از خون داغ 

 .چندان رعايت نمي شد و او نيز هنوز زهره را فراموش نكرده بود» كوئينزنري«سختي فرا گرفته بود كه در آن قواينين 

ن كاري نمي اگه جاي شما بودم، چني« : بعد باني آهي كشيد و به آرامي گفت. يك دقيقه طوالني به همديگر نگاه كردند براي

سر سپيدش را با درك اينكه اكنون نه زمان و نه مكان كلمات بلند و رد و بدل كردن ضربات بود، با » كردم آقاي مايو

افسوس، تكان داد و به همان اندازه كه دلش مي خواست صورت زيباي آقاي مايو را خراب كند، كاري نمي توانست انجام 

 .آرامتر آنجا را ترك نمايد... مالقاتي ناخوانده هرچه سريعتر و جز اينكه مراقبت نمايد كه اين . دهد

عاقالنه نيست كه وقتي مقابلت يه دوجين آدم هست عصابي بشي تو كه نم يخواهي توسط يه مشت جاشو، از اين خونه  -

كنن، چون هيچ  بيرون بيفتي، مي خواهي؟ پس آروم ميري خونه و به فاميلت ميگي الزم نيست خودشونو نگرون خانوم هيرو

 كس اذيتش نمي كنه جمعه راه رو بهت نشون ميده

قبل از ورود به خانه دولفينها از ميزان خطر موجود در آن آگاه بود و به همين جهت مسلح آمد اما آنقدر عقل داشت  كليتون

ه شدن توسط مشتي كه بداند كجا ضربه خواهد خورد پيرمرد حق داشت در اعمال روز، هيچ سدي جز تحقير بيرون انداخت

بخواهد از اسلحه اش استفاده كنند كه تنها نتيجه اش مرگ چند تن از جمله  هآفريقايي خندان، نصيبش نخواهد شد، مگر اينك

 .خودش خواهد بود

شل شدند بدون كالمي . چپ مشت شده اش و دست راستش كه به سمت اسلحه مخفي شده در زير كتش رفته بود  دست

ي توجه به جمعه، كه پيشاپيش ميرفت تا مراقبت نمايد در باز باشد و مطمئن كه پشت سرش بسته مي بيشتر چرخي زد و ب

آن روز، مادرش چمداني از لباسهاي هيرو را جمع كرد و  خرشود، از آنجا خارج شد او ديگر براي ديدن هيرو نمامد و اوا

 .توسط يكي از ملوانان دافوديل، به آنجا فرستاد

م ديگر كاري براي باز گرداندن عقل به كله برادر زاده اش نكرد و قاطعانه اعتراض كريسي را كه مي هوليس ه ناتانيل

او هم از فكر تيفوئيد براي سالمتي دخترش، بقدري ترسيده بود كه حتي . خواست برود ببيند هيرو چه مي كند، رد نمود

كنسولگري سر بزند، مبادا كه با خود، آلودگي را انتقال  ترجيح مي داد دكتر كياني، بار ديگر براي گزارش وضعيت هيرو، به

 .دهد
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چندان طولي نكشيد كه تهديد تيفوئيد هر اندازه كه زماني به نظر خطرناك مي رسيد، در مقابل تهديد سخت وبا كمرنگ و  اما

مره هم كه براي بي اهميت شد دكرت كياني ديگر قدرت نداشت كه به آقاي هوليس سر بزند و حتي براي سر زدن به عا

 با ضعف تمام تالش مي نمود، فرصت كمي داشت، در فينها،ادامه زندگي، در اتاق باالترين طبقه خانه دول

كه روزانه صدها تن در آلونكهاي متراكم شهر سياه و خيابانهاي خفه، بازارها و منازل بلند غربي شهر رنگبار و در ميان  محلي

 .و روستاها مي مردند زندگي يك بچه كوچك اهميتي چنداني نداشتدرختستانهاي نارگيل و مزارع ميخك 

ديگر براي ناتانيل هوليس، افسوس اينكه چرا خانواده اش را به خانه اي در روستا نفرستاده دير شده بود، چرا كه در  اكنون

نجام دهد محدود كردن اين زمان، ديگر امكان دسترسي به هيچ كدام از آنها وجود نداشت و تنها كاري كه مي توانست ا

دعا براي رسيدن يك كشتي آمريكايي يا اروپايي كه عازم بندري امن بوده و  وهمسر و دخترش به اقمات در كنسولگري بود 

 .ابيگيل و كريسي را از اين جزيرة بال زده خارج كند

ا پراكنده شده و خبر شيوع بيماري را هيچ كشتي نيامد و كشتيهاي غربي هم كه در لنگرگاه بودند با شنيدن خبر انتشار وب اما

در زنگبار در تمام سواحل پخش نموده بودند و ديگر هيچ كشتي به آن سمت نمي آمد چون نزديك شدن به جزيره را 

از روزي كه سيد سعيد، نخستين سلطان زنگبار، براي اولين بار قدم به  ونلنگرگاه اكن. خواستگاري مرگ تلقي مي نمودند 

بود هم خالي تر بود و غير از چند كشتي مجيد و يك قايق ماهيگيري، تنها دافوديل و ويراگو آنجا لنگر انداخته جزيره نهاده 

 .بودند

هيوبرت پالت، كه همسرش جين، در تب نگراني دوقلوهايش بود و او را شب و روز به ستوه آورده بود كه ترتيبي براي  آقاي

مطمئناً سرهنگ، ديگر لزومي به نگه داشتن الريمور و افرادش در اينجا براي  :انتقال آنها به خارج از جزيره دهد، گفت

 از خانوادهها را با دافوديل خارج كنيم؟ ضيحمايت از ما نيست آيا امكان ندارد كه بع

سازد و كنسول بريتانيا، همچنان نداشت كه خود را از تنها وسيله دفاعي در مقابل بازگشت احتمالي دزدان دريايي محروم  اما

نمي خواست در زماني كه شايد هنوز براي وظايف سخت تري به دافوديل نياز باشد، آن را به يك كشتي مسافربري تبديل 

شايد اپيدمي زودتر از آنچه انتظار داشتند آن هم بدون اينكه به بخشهاي مدنتر و  ندبعالوه تا آنجا كه آنها مي دانست. نمايد

برسد، تمام شود و يا شايد كورمورانت، زودتر از آنچه انتظار . كه مسكن سفيد پوستان بود نوسازتر و متناسبتر شهر سنگي،
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 ؟.....دارند، برسد و يا شايد يك كشتي ديگر

آمار مردها روز به روز بيشتر مي شد و كورمورانت رد يك كشتي حامل برده را يافت و راه خود را به سمت جنوب، براي  اما

دو خدمتكار بيت الثاني و يك منشي . داد كه باعث شد رسيدنش تا چند هفته اي به تعويق افتد يك تعقيب طوالني، تغيير

مرگ آنها، تنها چهار تن در ميان دويست و سي و . مايو هم از وبا مردند يتونبومي كنسولگري فرانسه و يكي از مهتران كل

منازل مدرن شهر سنگي هم از بيماري مصون نيست و هفت مرده آن روز زنگبار بودع اما با مرگ خود ثابت كردند كه حتي 

يكي از . دان، كه همان روز عصر به نامزدش سر زد، خانم هوليس را د رحال اشك ريختن و كنسول را فرسوده و عبوس يافت

اقوام جوان مهتر متوفي كليتون، كه ظرفشوي آشپزخانه كنسولگري بود، همان روز عصر در بخش مستخدمان كه به خانه 

 .تصل بود جان داده بودم

گفتند كه فقط در تشييع جنازه عمويش شركت كرده بوده دستمالش را چنان در ميان انگشتانش « : گريه كنان گفت ابي،

اما مثل هميشه بلند شد و در آشپزخانه كمك كرد تا . اگر چه امروز صبح، چندان حال خوشي نداشت. كشيد كه پاره شد

خودمان آنها تا يك ساعت پيش به ما حرفي ترديد و ما همه د  زخانهروي زمين افتاد، در آشپآشپز گفت، ناگهان ... اينكه

 »... ربشقابها و فنجانهايي كه او حتماً به آنها دست زده بود، غذا خورده ايم و 

اندازه با لحني تسكين دهنده پا در مياني كرد و در حاليكه شانه هاي لرزان همسرش را با دستي كه به همان  شوهرش

 »خب ابي، بس است ديگر« : نامطمئن بود، آرام مي كرد، گفت

اين خبر، دان را هم به اندازه والدين كريسي تكان داد، آن هم با دليل يكساني محبوس كردنشان در اين خانه و باغ،  شنيدن

راي اولين بار، دو مرد ، پدر و وقتي وبا به اينجا هم رسيده بود، چه فايده اي داشت؟ نگاهي به ناتانيل هوليس انداخت و ب

در آن لحظه بود كه عالقه ناتانيل هوليس به مرد . خواستگار، نه تنها همديگر را درك كردند، بلكه در توافقي كامل بودند

جوان، كشوفا شد، ديد كه اينجا كسي ايستاده كه عالقه اش به كريسي، با عالقه خودش به او تفاوتي ندارد و مي شود به او 

 .اد كرد كه از كريس كامالً مراقبت نمايداعتم

چقدر « : با لحني كه گويا تمام مسايل مورد بحث قرار گرفته و با آنها موافقت شده، كه گويي واقعا هم چنين بود، پرسيد دان

 »قربان؟. طول مي كشد تا حاضر شوند
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 »يك ساعت« :بي درنگ ، جواب داد كنسول،

 .ربان مقدماتي هست كه بايد انجام گيردق. متاسفانه با اين سرعت نمي شود -

 و گرفتن موافقت كنسولتان -

البته قربان ولي فكر نمي كنم كار مشكلي باشد چون ايشان پيشنهادات مشابهي از ساير مقيمان شنيده اند و روز به روز  -

آنها ديگر . ا بهتر و موثرتر مي باشدروشنتر مي شود كه براي مقابله با دزدان دريايي از هر مانعي كه بتوانيم ايجاد نماييم وب

كنون به يكي از بنادر ديگر رفته باشند اين شانس وجود دارد كه در حال حاضر اكثر آنها  اامسال نخواهند آمد و چنانچه ت

 .مرده باشند

خارج  ادواردر خودش هم به همين نتيتجه رسيده بود و همانطور كه دان پيشگويي كرده بود گرفتن رضايتش براي سرهنگ

بهكيب ميبرد تا از آنجا هر كدام به كشور خود  "كردن تمام خانواده هاي خارجي با كشتي بسيار ساده بود و بايد آنها را فورا

 .تمام شده و به همسرانشان در زنگبار ملحق شوند ررفته يا صبر نمايند كه بيماري در زنگبا

او به تمام كنسولگري هاي و بازرگانان اروپايي، . اهد گرفتدر چنين موقعيتي ، هيچ شورشي درنخو: موافقت كرد سرهنگ

پيامي فرستاد و كمك نمود كه دافوديل به اندازه كافي آذوقه و دارو براي چنان سفري، از منابع محدود خودش يا دكتر كيلي 

 .تهيه نمايد

هيچ كدام، سرهنگ ادواردر . ر كشيدفاصله كوتاه و ساعتهاي پر مشغله بين اين تصميم گيري و لحظه اي كه دافوديل لنگ در

حتي اگر اور را به ياد مي آوردند هم . يا دانيل الريمور، به فكر كاپيتان اموري فراست ويراگو كه در دژ زندانبي بود، نيافتادند

هاي چون وجب به وجب آن توسط زنان و بچه ها و ننو كالسكه نوزادان ، چمدانها و كيف اشتامكان بردنش با كشتي وجود ند

به هر حال او را بسادگي فراموش كردند و وقتي شهر مرجاني سفيد و درختان سبز زنگبار، از . دستي مسافراني، پر شده بود

 .خيره شده بود ناين صورت كريسي بود، به ديوارهاي دژ، كه دان به آ. نظرشان دور مي شد

جمع شده بودند تا با شوهران و پدرانشان كه در  و خانواده هاي اكثر خارجيان سفيد پوست شهر ، در روي عرشه همسران

او به همان آرامي و سرسختي كه ترك خانه . ساحل بودند، خداحافظي پر از اشكي بنمايند اما هيرو هوليس در ميان آنان نبود

ش سري بهخانه جزيره هم نشد و وقتي با ناتانيل هوليس، به اصرار همسر و دختر ازدولفينها را رد كرده بود راضي به خروتج 
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تنها خارجي كه مي . دولفيها زد تا به او دستور دهد كه از فرمان خروج از جزيره اطاعت نمايد به او اجازه ورود داده نشد

زن عمو آني، كريسي و كلي نامه برد و  فتوانست وارد شود دكتر كيلي بود و اين او بود كه در نهايت براي هيرو از طر

از عمويش و پيام شفاهي و خالصه اي از طرف دان دكتر جوابهايشان را هم آورد كه همگي مثل همچنين يك يادداشت كوتاه 

 .هم بودند گرچه دكتر هرچه در توان داشت انجام داده بود كه نظر هيرو را تغيير دهد

ر بعد از رفتن كشتي كيلي با بي ميلي گفته بود بايد به تو بگويم كه طبق نظر من بچه شانس كمي براي بهبودي دارد و اگ دكتر

 ....نميرد

 .او نمي ميرد -

 .آنها نمي توانند منتظر تو بمانند -

عشق فراوان مرا به زن عمويم و كريسي برسانيد و به آنها بگوييد كه . نه آنها بايد با تمام سرعتي كه مي توانند بروند -

راي پيشهادش تشكر كنيد و بگوييد كه نگذارد كريسي از ستوان الريمور هم ب "متاسفم ، اما نمي توانم با آنها بروم ، قطعا

 .شودنگران باشد او خيلي زود مضطرب مي 

 .او نخواهد گذاشت: كيلي با خشكي گفت دكتر

دانم خيال ميكردم كه چندان به درد كريسي نمي خورد اما اكنون ديگر زياد به نظر خود مطمئن نيستم او هميشه دوستش  مي

 ...هد بود وخواهد داشت و مراقبش خوا

لحظه اي مكث كرد و بعد ادامه داد نمي شود به او تكيه كرد و كريسي به كسي چون او نياز دارد شايد باالخره ثابت  هيرو

 .شود كه كريسي در عاشق او شدن عقل زيادي از خود نشان داده است

 .من هم همين فكر را مي كنم -

تر است هيچ نگوييد فقط به همه آنها بگوييد متظكرم كه نگران من راستي؟ خوشحالم به كريسي بگوييد كه من ، نه به -

 .هستند و اينكه اميدوارم مرا ببخشند كه نمي خواهم با آنها بروم ولي شما اينجا هستيد كه مراقبت كنيد من صدمه اي نبينم

 .ميلينث هم نمي رود: بعد دكتر با نيشخندي ادامه داد. تمام تالشم را مي كنم -

 ؟ او هم مي ماند؟همسرتان -
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ولي اين تنها يك . اصرار دارد كه بماند و مراقب باشد احتياطهايي كه به ديگران توصيه مي كنم را خودم هم رعايت نمايم -

 دليل واقعي اش اين است كه زني خيره سر و لجوج و لعنتي است درست به كله شقي. بهانه است

 "من خود"،تمام كرد  يجمله را ،با لبخند كمرنگ رويه

فرسوده  يلي،خ زميعز ياستراحت كن شتريكن ب يحق با تو باشد سع ديقاطر ،اما شا كي ميبگو خواستميم ":اقرار كرد  دكتر

 " يرسيبه نظرم

دعوت مهربانانه اش را  رفتنيپذ ييدر خود توانا سيرا به خانواده اش رساند و به دان اطالع داد كه خانم هول رويه يامهايپ او

 .است دهيند

 "است كه بشود تكانش داد ؟ ياز ان مارتريبچه هنوز ب. رديبپذ كردميهرگز هم فكرنم":گفت  اند

 .كه صورت دان منقبض شد ديو د "بچه در حال مرگ است ":رك گفت  يليك دكتر

 ؟ كشديچقدر طول م.... ديبودم كه شا دواريمتاسفم ،ام-

 .روز ،دو روز ،حد اكثر سه روز  كيدانم،ينم-

 .ميفورا حركت كن دياگر قرار به رفتن باشد ،با.ميآنقد رمنتظر بمان ميتوانينم-

 .نگران شود دايسيخانم كر ينگذار ميداند و خواست به تو بگو يخودش م-

بعد " كنميم يسع دييبه او بگو ":گفت  يچشم دوخت ،بالخره بتند نيو به زم ستاديحرف نزد،ثابت ا يا قهيچند دق يبرا دان

اسم احمقانه را  ميپدرش بود كه اصرار داشت ا نيبه من گفته اند كه ا سيهوليآقا  ":گفت  يبا لبخند سرش را بلند كرد و

 "! كنديدانسته چه م يم قاياست كه دق نيبگذارد ،اما مثل ا شيرو

 

 

 

 و ششم يس فصل

 

كرده بود شد و تلسكوپ  رهيدودش ،كه آسمان داغ را ت اهيمتوجه لكه س يبات ي،ول ديرا نفهم لي،زمان حركت دافورد رويه
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 ديكش ياز سر آسودگ يشد ،آه ديرنگ ناپد رهيبالخره دود داغ ت يوقت.را آورد و با دقت ،آن را تماشا كرد يروز يجلد برنج

 ياز آن دو با آن كشت يكينگران بود كه مبادا  ي،و او به طور مرگبار روينطور هم ،هيهنو زدر زنگبار بود و هم تاني،چون كاپ

 .بروند

 شد،چونيتر م يطوالن يبود و باز گشتشان حت يطوالن اريتا زمگبار ،بس پيك ريو مس! رفته بودند  شيو ملوانها ياقل دان دح

معتقد بود كه سه  يهفته خواهد گذشت تا بازگشت آنها محتمل شود و بات نيچند.باد خالف جهت حركت آنها خواهد بود

،كه باد  يطوالن يبارانها انيو پا يدميخواهد گرفت كه تا برطرف شدن اپچون احتماال دان فرمان  ديطول خواهد كش يماه

 رهي،ذخ يساالر ايآورد ،صبر كند تا بازگشتش به كمك بادبان راحت تر شده و سوخت در يرا با خود م يجنوب شرق يموسم

مسئول دژ  يبلوچ يورهاين هكتمام شده بود ،احتمال داشت  ليدافورد يملوانان ُمسلحش و توپها دياما اكنون كه تهد.شود 

همچنان در لنگرگاه بود ، آماده ترك كردن آن ،بدون  راگويو.اجازه قرار دهند تانيگرفتن رشوه ،رام شده و به كاپ ي،برا

 نكهيبه محض ا توانستديآنها م.كرد ينم بشانيبعدا تعق ايو  شديكس مانع رفتن آنها نم چيو اكنون ه يخبر قبل نيكوچكتر

 "....عامره

 

 زد،بازيكه افكارش در آن قدم م يمطبوع ريمس انيبود كه ناگهان در م ياسم بچه شكاف نكهي،متوقف شد ،مثل ا يبان افكار

هم از كلمات نامطبوع  اليدر خ يحت(شوديكه حالش بهتر نم نديبب توانستياو هم م يول داديگرچه به خود اجازه نم.شده بود

 )كردياستفاده نم يتر

 .است هيو خوش بن يبه نسبت سنش قو ي،ول كتريعامره كوچ ":،با خود گفت  يبات

مثل اين بچه هاي بومي كوچولوي ضعيفي كه با اولين تماس بيماري، مثل نور به شمع در پفي از باد، خاموش ميشن  اصالً

بازرزه شديدي، نيست، اون بزودي نيروشو جمع مي كنه، خانم هيرو مراقبهخانم هيرو نمي ذاره كه اون بره خانم هيرو با م

به خونه عموش برش گردونن يا وقتي كه مي خواستن با كشتي به كمپ  نچطوري جلوي همه اونا ايستاد وقتي مي خواست

 !نه خانم هيرو نمي ذاره... ببرندش اون نمي ذاره كه عامره بميره

ي كوچك شده بود كه بسختي در با يادآوري بدن كوچك نرمي كه زماني چقدر خوش بنيه به نظر مي رسيد و انون بقدر باني
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زير ملحفه تخت ديده مي شد، لرزيد اين افكار را با تالش، به عقب زد و تلسكوپ را كنار گذاشت كركره ها را بر روز سوزان 

مراقبت بر بستر بيمار زا ديشب او بر عهده داشت تا هيرو بخابد و يك  ينبست و دراز كشيد كه كمي بخوابد، چون آخر

 .طلوع آفتاب، آن را به هيرو باز گردانده بودساعت بعد از 

ولي قبل از اينكه روز به نيمه برسد، دوباره بيدار . داغ و ساكن بود، چون حتي بادهاي موسمي هم به خواب رفته بودند صبحي

را چرخ زنان از شدند و تا قبل از پايان بعدازظهر، شديدًا مي وزيدند و با خود ابرهاي باران زا را آوردند و غبارهاي بدبو 

وقتي هيرو . كركره اي سفت نشده را در خانه دولفينها بر هم زدند و عامره با ناراحتي تكان خورد. كوچه هاي شهر بردند

بگو : دستش را روي دستان كوچكش گذاشت، انگشتان كوچك داغش با ضعف به آنها چنگ زد و با زمزمه اي خشك گفت

 .بگو... 

 زي مي خواهي؟چه چيزي عزيز دلم؟ چه چي -

 ...در مورد ... قصه در مورد ... قصه  -

 در مورد پري دريايي؟ -

 كه تخم سيب كاشت..... مردي كه.... در مورد... نه -

يكي بود ، يكي « .جاني تخم سبي، باشه ملوسم، اگر قول دهي كه به آرامي يك موش دراز بكشي، برايت تعريف مي كنم -

 »...نبود

زمزمه » اينجوري نبود اين يه قصه واقعي از يه زندگي واقعيه... اين « . عاجزانه در دستهايش تقال كرد انگشتان بچه» ... نه«

من را هم . دارد عاقالنه حرف مي زند. بايد شده باشد! دارد بهتر مي شود« : خاموش شد، ولي قلب هيرو تپيد، با خود انديشيد

 »!مي شناسد

. لوطي از عربي و سواحلي و لهجه بومي لندن، يعني كاكني با زهره صحبت مي كردقبل هيچ كس را نمي شناخت و با مخ روز

و دوباره داستان » درست است،يادم رفته بود، ببخشيد شكرم،« : با صداي بلند گفت. مطمئناً اين به معني بهتر شدن حالش بود

ايت كشيد و چشمانش را بست و با صداي عامره آهي از رض. اين بار درست مثل دفعاتي كه قبالً گفته بود. را شروع كرد

 .آهسته و عمالً يكنواخت داستان گويش به خواب فرو رفت
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هيرو، بنرمي بلند شد و به ايوان . ناله مي كرد و كركره ها، دوباره، بر هم خورد و صدايش، در خانه ساكت ، منعكس شد باد

لباس سفيد گشاد و كالهي مسخره كه با گل رز و روبان رفت و صدايي در حياط شنيد به نرده تكيه داد و ديد كه زني رد 

يك نگاه مختصر يندازد، چون بالفاصله باران شروع به باريدن كرد و تصوير  وانستتنها ت. تزيين شده در حياط ايستاده است

د كه چاي او را كنار به داهيلي اشاره نمو. اما هيرو، كاله را مي شناخت. زن و صداها، همه در انفجار سيالني از آب محو شدند

دامنش را جمع كرد و به سمت ايوان دويد و از راه پله بر باد ، پايين رفت، با خود فكر كرد، تنها اوليوياست كه . عامره، بگيرد

 .آن لباس نامعقول را در باد تند و هوايي كه مشخص است باران خواهد باريد ، مي پوشد

. ش چنگ زده بودع مشغول بحث با دربان بود كه هيرو بازويش را گرفتكردول، در حاليكه با يك دست به كاله خانم

نمي شود به جايي برويم ! اوه عزيزم، چه صدايي. اوليويا برگشت و مثل اين پيرمرد احمق مي گفتم كه مي خواهم تو را ببينم

 هم نمي شنوم اكه بتوان صحبت كرد؟ حتي صداي فكر كردن خودم ر

كرد تا در آن عرش باران شنيده شود، اما ظاهراً بيشتر مشغول صاف نگهداشتن كالهش و خشك بايد صدايش را بلند مي  او

ماندن چين دامنش بود، تا به مطلبي ديگر، اوليوياي هميشگي هيرو ، با تعجب فكر كرد كه چقدر از ديدنش خوشحال شده 

 .هم نمي شد در حاليكه هنوز يك هفته ودبه نظر سالها از آخرين ديدارشان گذشته ب. است

 بيا به طبقه باال: دست مالقات كننده اش را گرفت و گفت هيرو

 كه يكماه پيش، در آن لباسهاي سياه عربي اش را عوض كرده بود، اكنون اتاقي

و غمزده شده و بوي كيك ميداد آينه بزرگ كله دارش هم خيسي وحشانيه بعدت يك روح، پشت پنجره خيس از  تاريك

 مي فتندو اما صداي باران اينجا كمتر به گوش مي رسيد و باد بيشتر از يك جريان باران به جلو و عقب

 .كه پرده ها را به حركت در مي اورد و فرش ايراني اتاق را پر از چين و شكن مي نمود نبود هوا

آيد بدتر است يا نمي توانم تصميم بگيرم كه وقتي باران مي : گودول ، در حاليكه به شكل بزرگي اخم كرده بود گفت خانم

هوا را چندان خنكتر نمي كند، مي كند؟ اگر زير  "وقتي شروع مي شود احساس مطبوعي به آدم دست مي دهد ولي واقعا. خير

 : ..حال دختر كوچولو چطور است هيرو؟ دكتر كيلي گفت. گرم است "باران بايستي ، كامال

 ينجا هستي؟مي داند كه تو ا: حرفش را قطع كرد و آمرانه پرسيد هيرو
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 ...نه ولي "خب دقيقا -

 اينجا چه ميكني ؟ تو نبايد اينجا باشي، بقيه هنوز نرفته اند؟. .. اوليويا -

 .تا االن به طرز وحشتناكي همگي دريا زده شده اند ، بخصوص با اين باد "اوه ساعتها پيش ، امروز صبح رفتند و احتماال -

 چرا تو با آنها نرفتي؟ -

 .دلم نخواست  -

 اما وبا؟ -

جين بايد به خاطر دو قلوها  "خب باالخره هيرو تو هم نرفتي، پس دليلي نديدم كه چرا اگر دلم بخواهد، نتوانم بمانم طبعا -

پس گفتم كه اگر او مي ماند . مي رفت و مي خواست هيوبرت هم برود اما او گفت كه امكان ندارد بتواند كارش را ترك نمايد

 .من است برادررچه باشد او من هم مي توان چون ه

 .نبايد به تو اجازه مي دادند كه بماني، حق نداشتند -

محكم بودم به آنها گفتم كه اينجا بسيار  "نمي خواستند هم من بمانم هي حرف زدند و هي اصرار كردند ولي من كامال -

و نمي دانم چند مادر و بچه ديگر دريا زده تا بطور رقت انگيزي در يك كابين تنگ با جين و دو قلوها . راحت تر خواهم بود

 .مثل گريختن بود اگر بداني كه منظورم چيست... مثل  "البعالوه كام. هم درست است "شوم كه كامال

 .بله ميدانم -

 براي بقيه: دانستم كه مي فهمي صورتي گونه هاي رنگپريده اوليويا با برقي از خجالت عميقتر شد و با دودلي ادامه داد  مي

فقط هيوبرت كه او هم هيچ وقت زياد . اما من كسي را ندارم... فرق دارد آنها بچه هايشان را دارند كه نگرانشان كند يا 

هيچ دليل درست و حسابي نبود كه نتوانم بمانم يك نفر بايد مي ماند اگر تنها به اين  هپس مي بيني ك. نگران من نبوده است

كار ديگري  "ه مي خواهند بروند ولي نمي توانند نشان دهد كه همه ما فرار نكرده ايم واقعادليل كه به اين مردم بيچاره اي ك

 .نميشود انجام داد

نه در حاليكه اوليويا گردول را با ديدي جديد مي نگريست فكر كرد آيا به بروز سختي ها نياز است تا : به آرامي گفت هيرو

اوليويا هر دو صفت را داشت اما . مقانه يا احساساتي رفتار مكنند ديده شودبهترين جنبه مردمي را كه بطور معمول تنها اح
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و خطر وبا را به احتمال دريازدگي در يك كابين پر جمعيت ترجيح داد و احساساتي  شاندحماقتي كه او را به استقبال خطر ك

توانست انجام دهد قوت قلب دهد اين دو  بودني كه وادارش نمود بماند تا به تمام آن مردم بيچاره اي كه كاري برايشان نمي

هرگز به ذهنش خطور نكرده بود كه با  "مئناچون مط. شجاعتي مبهم و گنگ. صفت با تغيير شرايط به شجاعت تبديل شدند

ه گذر از خيابانهاي متعفن يا مالقات از خانه اي كه در آن كودكي مبتال به تب تيفوئيد خوابيده شايد خود را در خطر ابتالي ب

كه  يرواوليويا باهوش نبود ولي بخشنده و خوش قلب بود واين به نظر ه. بيماري قرار مي دهد اما هرچه بود شجاعت بود

 .اغلب از دست حماقتهايش عصبي مي شد كافي هم بيشتر بود

ها رفته بودم جريان ميپرسي چرا تاكنون به ديدارت نيامده بودم؟ اما تازه وقتي براي بدرقه جين و بچه  "حتما: گفت اوليويا

تورا شنيدم كريسي همه ماجرا را برايم گفت و دكتر كيلي هم كه آنجا بود گفت بخوبيداري ادامه مي دهي اما عاقالنه تر بود 

مگر براي رفتن به عرشه كشتي البته به خاطر آلودگي و به همين دليل نتوانسته بود تو  كندكه نگذارند كريسي خانه را ترك 

ي دلش مي خواست ولي به او اجازه نداند زن عمويت هم همينطور باعث تعجب هم نيست چون تب تيفوئيد را ببيند خيل

 .مرض خطرناكي است و فكر مي كنم واگير دار باشد

 .پس بفرستم "به همين دليل است كه تو هم نبايد مي آمدي و بايد تو را فورا -

گرفته ام ميداني ، با مورتايمر شوهر فقيدم هر  "چون اين بيماري را قبالاوه نگران من نباش : با صداقت اطمينان داد  اوليويا

دويمان آن را طي ماه عسلمان در بروكسل گرفتيم ، او را كشت ولي من بهبود يافتم فكر نمي كنم آدم دوباره به آن مبتال 

 .شود

وبا را نمي  "ي از وبا ديده ميشود و مطمئناشايد نه، نمي دانم اما ميدانم كه نبايد به شهر بروي چون هر روز موارد جديد -

 .گرفته باشي "تواني قبال

 نه البته كه نه، اما به من گفته شده كه اروپاييان نسبت به آفريقايي ها و آسيايي ها -

،گفت كه  دميخوريبا ترز قهوه م يپس از بدرقه كشت يو مطمئن هستم كه درست است ،چون وقت ديدار يشتريب تيمصون

 رهيكه پوست ت يكرده اند ،چون باور دارند كه وبا فقط به كسان ديصورتشان را با رنگ سف چارهيموجودات ب نيااز  يليخ

 .....كه  ينيبي،پس م كننديدارند حمله م
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 "نرفته است ؟ سوتيترز ،مگر مادام ت"گفت  يبتند رويه

 "لوته"و  "هانسن"كارل" نگيرا با خانم لس ينيبكا ديكه با ديفهم يندارد،وقت يبه بچه ها عالقه ا ادينه متاسفانه ترز ز-

و حاضر است بماند  دهديم حيخب ،ترز گفت كه مرگ را ترج... و سه دختركوچكش و"جورتسون"كوچولو و نوزاد و خانم 

واقعه هم  نيا يمرد و حت شبيد نياز مستخدمانش هم يكي،چون  شجاع اريبس نطورياست و هم يموجود جالب.رديوبا بگ

 ميبرود ،از من خواست به تو بگو هيرا ببندد و با بق شينظرش را عوض كند،گرچه هنوز فرصت داشت كه چمدانهانتوانست 

 .دينمايو كامال برداشت تو را از واقعه درك م كنديم نيشجاعتت را تحس

 "؟ فهمدي؟ م يراست"گفت  يبا ناراحت رويه

ادم  يبخصوص وقت زمياست،عز يعمل شرافتمندانه ا اري،بس ميهمفيمطمئن هستم كه ما هم م ":كرد  قي،تصد ي،با گرم ايوياول

 كي دينبا.ندارد يريكه تقص چارهيب يمادرش ،اما همانطور كه به او گفتم ،آن موجود كوچولو اي.ستيتوجه كند كه پدر بچه ك

 نينسبت به ا ياحساس هر زن عاقل و با.كمك شود ماريبچه ب كيبه  ديهم با شهيو هم ميبدان نشيبچه را مسئول اعمال والد

 ".ي،خبرش كن يداشته باش ازين يترز گفت كه اگر به كمك.كنديم يموضوع همدرد

 ".ستمياز طرف او ن يگونه كمك چيه ازمنديكه ن ييبگو سوتيبه مادام ت يتوانيم ":،گفت  يسرد رو،بايه

 "...يول. اشدب يكاف تيفعال كمك من برا كنميخودم به او گفتم چون فكرم ":اقرار كرد ايوياول

 . زميعز يايويبه كمك تو اول يحت اي-

 ...روياما ه-

 دنيشناسد و د ي،چون عامره تو را نم يانجام ده نجايدر ا يكه بتوان ستين يكار چيه ":محكم ادامه داد  رويه " ايوينه اول"

،چون  ييايب نجايدوباره به ا دي،اما نبا يلطف كرد يليخ.متشكرم شنهادتيپ ياما من برا.كنديفقط نگرانش م بهيچهره غر كي

 .خطرناك است اريشهر پر از وباست بس ي،آن هم وقت ابانهايندارد و راه رفتن در خ تيمطمئن هستم ك برادرت رضا

باز  ي،ول يگرفته باش ديفوئيوقت تب ت چيخودت ه كنميفكر نم! اوه ،خطر  ":صبرانه دستش را تكان داد و گفت  يب ايوياول

بمانم  يخواهيخب اگر واقعا نم. ،سواره آمدم امدمين ادهي،به هر حال من هم پ يفرار نكرد پيبه ك اي يماندهم د رخانه ات ن

 " رويه كنميخواهش م يبه دنبالم بفرست يداشت ازيقول بده هر وقت به كمك ن ي،ول يكه مرا نگه دار كنميمجبورت نم
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بهتر شد  يوقت... يوقت.تنها بگذارم  ادين دوست ندارم عامره را زبروم چو ديواقعا با گري،االن د دهمي،قول م ايويحتما اول-

 .نميبيآمده و تو را م

 ؟ شوديپس دارد بهتر م-

 ...كنميفكرم... من ....  دانمي،نم دوارميبله ام-

ض  كند و در عو ينتوانست خداحافظ يحت.كنديكه چه فكر م ديبگو ايدهد  رونيگرفته شد و نتوانست كلمات را ب رويه يگلو

بعد ،خانم كردول را تنها گذاشت كه .از لبخند بزند كه فورا هم محو شد يا هيدر واقع تنها كوشش نمود سا.زد يتنها لبخند

 .ابديخودش راه خروج از منزل را ب

 يو گرچه بسخت شدينم دهيبارش باران شن ريز شانيصدا.كردنديصحبت م يجد يليو خ ستادهيا وانيا چيپ يو رئلوب د يبات

 ديو آمرانه پرس ستادهيا رويه.سنگفرش بشنوند ،فورا برگشته و ساكت شدند يرا رو رويسبك ه يقدمها يصدا انستندتويم

 .تكان خورده بود ياز حالت چره بات "چه شده است ؟ ":

 "چيه ":گفت  يو به زبان عرب يبه ارام رئلوب

 عامره است ؟بد تر شده ؟....يبات.... پس چرا-

 "به عامره ندارد راجع به اوست  يربط ": گفت يليم يبا ب يبات

 ؟ ستياو ؟منظورت ك-

فرارشو بده گفت پولتو نشونم  بيكردم كه ترت شنهاديحرومزاده دژ صد سكه پ ياست ،به اون بلوچ يروز تانيمنظورم كاپ-

 ستيكنه ،پس درست نبه ادوارد قول داده بود كه فرار ن تانيكاپ يو گفت كه متاسفه ،ول دشيبده و من دادم ، اونوقت قاپ

 رونشيب ميكن يسع

 .است  انيشرفش درم يپا نجايبه تو گفته بودم ، ا: گفت  ي، با سرد رئلوب

كردم، چون با بودن اون  يكار رو م نياحمقانه را ندارم، اگر دان نبود زودتر ا يحرفها نيمن حوصله ا: ((  ديغر يبان!)) به ((

حرف بزنم ، فقط دو  تانيتونستم فقط دو كلمه با كاپ ياگر م. مثل آب خوردنه  حاال كه رفته يول.شد كرد  ينم يكار چيه

 .كلمه 
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او قول داده كه از دژ فرار .  يكرد ينداشت و فقط نفس و پولت را حرام م يا دهيفا: (( دهنده گفت  نيتسك يبا لحن رئلوب

كرد و با خجالت  يرئلوب مكث...)) آوردند ، اونوقت  شرونيب يوقت. دارند ياز اندازه آنجا نگاه نم شينكند و آنها هم او را ب

 يشد ، ول ياز خانه محسوب م يعضو رويانداخت ، چون گرچه اكنون ه يبه بان يزيآم رشروع به سرفه نمود و نگاه اخطا

گاه اخطار ن نيبود كه متوجه ا ينگران و عصب يبه قدر ياما بان. متفاوت به موضوع بازداشت كاپتان فراست داشت يديد ديشا

 :نشده و گفت  زيآم

را حت تر بود اگه االن درش  ي، ول رمشيبگ دي، اونوقت شا رونيب ادياز دژ ب يوقت يدونم بهم گفته بود يم! دونم  ينم -

 .كه بخواد بشه  ييكه مانع رفتنش به هر جا ستيهم ن يو كس ستادهيكه آماده اونجا ا ريپ يراگويبا و.  مياريب

رود  ياو هم بدون تو م يكرد اليو البد خ: (( زد و گفت  ياش برق رهيدرصورت ت دشيسف يدندان ها. زد  يشخندين رئلوب

 .))يشناخته باش نهاياو را بهتر از ا دي؟ با

تو اون سوراخ  تانيكاپ نكهيخوب ، اما تحمل فكرا يليخوب ، خ يليخ: (( پرده انداخت  يرو يزد و تف يبه طرف آنها غر يبان

 .))افتاده ، سخته  ريگ زينگنفرت ا يلعنت

 نييپا يكيكرد و دو پله  رويبه ه يبعد با نزاكت سالم. )) درامان است  يگريد يآنجا مثل هر جا: (( موقرانه گفت  رئلوب

در آن موقع نور روز كمرنگ شده بو د و المپها .  ديبار يآمد هنوز باران م يليدكتر ك يوقت. شد  ابانيباران وارد خ ريرفت و ز

شد و  يدرها وپنجره ها وارد م انيكه بخار آب از م ييكرده بودند ؛ جا جاديداغ بلند ا ياقهادر ات يياز نور طال يياله هاه

 دهيخواب شيكه بچه رو يتخت.  ديرس ينم يبه نظر واقع زيچ چيه گريكه د يكرد ، به طور يرا مبهم م اءياش يخطوط آشنا

از كپك كمرنگ  يديپوسته جد. بود كه انگار درآب فرو رفته باشد  سيبود،آنقدر خ كه بدنش را پوشانده يبود و ملحفه نازك

 .همانروز به دست گرفته بود را پوشانده بود رويكتاب كه ه يجلد چرم يزده رو خي ي، چون شبنم

را  يرات بالدارها حش ديب رويه. نمود  يم جادياز آنها ا بيمبهم و غر يكرد و زمزمه  ياصوات را محو م ريباران سا يصدا

 يلينارگ ريحص شهير يحت.  ديشن يرا نم شانيصدا ي، ول ديد ي، م دنديكوب يرا به آن م شانيزدند و بالها يكه دور المپها پر م

 .كرد ي، صدا نم خورد يكه توسط كوران هوا هم تكان م

 يخم شده بود كه صدا شيد و روكش ينفس نم گريباران شروع شده بود ، بارها بارها فكر كرده بود كه بچه د يوقت از
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گفت كه دارد احمقانه  يبه خود م ياز آسودگ جيآسوده مس شد و گ دنشيبا شن. را بشنود  يسطح يآن نفس ها فيضع

 .است  يخوبنشانه  يخواب پر آرا مش نيكند چون مطمئناً چن يرفتار م

و متوجه نشد كه . )) كنم حالش بهتر باشد يفكر م((: بدهد، گفت  يليرا به دكتر ك شيشد تا جا يكه بلند م ي، در حال رويه

 .مطمئن گفت كه مبادا دكتر آن را انكار كند  يآن را لحن

و با  ستين يديام گريكه د ديو فهم ديبود ، صورت دكتر را د ستادهيكنار در ا يها هياتاق و در سا يكه در انتها يبان اما

 يو تنها آثار باق يانساليم يقو نيآخر زيآن چ. گم شد  شهيهم يو برا ديخز رونياز وجودش ب يزيموضوع ، چ نيدانستن ا

 .رو داشت  شيكهولت ورا در پ يشد كه تنها سالها هيشب يمرد ريبه پ نناگها. اش بود  يمانده از قدرت و جوان

را  موريداقل دان الرتوانست ح يكاش م يا. تواند انجام دهد ترك كرد  ينم يكار گريد نكهيآنجا را با علم به ا يليك دكتر

 يكه خودش هم باور نم ينكرده بود ، چون وبا با سرعت نيبهتر بود كه چن ديشا ليو. بماند  گريروز د كيكرد كه  يم يراض

 چيه يبود ، ول دهيد يدمياو قبالً هم اپ. مرگ گرفته بود  يشهر هم بو يهوا يحت. شد  يگرفت و پخش م يم يكرد ، قربان

 .تازه آغاز آن بود ني، و ا نبود نيكدام مثل ا

رنگ و كنترل شده دكتر  يب يدرعوض به صدا ند،يدر آن بب يبه صورت دكتر نگاه نكرد كه مبادا حالت ،يبرعكس بان رويه

به او  يكه خانم پسور يكه دكتر رفت ، بروش يوار جواب دادو وقت يبه او گفت و خودش هم طوط يمطلب چيگوش كرد كه ه

كنم  ي، التماس م مانيها يكيده به تار ييروشنا: (( تخت زانو زد و دعا نمود نارنداده بود ، ك اديبه او  يكلآموخته بود ، و بار

 .))بخش ييشب ، رها نيا يانهايبا رحم فراوان خودت مارا از تمام مخاطرات و ز! به تو خدانود

 رويه يخود را كرد، گرچه با خواسته ها يضااو هم تقال ينداده بود كه دعا بخواند، ول اديپاتر  يكس هرگز به بان چيه

 داي، و بذار مادرو پ رهيبگذار راحت بم: (( او التماس نمود . تقاضا نكرد  شيبرا ايمنتظر معجزه بنود ؛  يمتفاوت بود ، چون بان

 .))كنه 

خواب  يان دادندو براتك يچاق كوچك اندام ، سر اهيس ةو افاب يموخاكستر يليكردند ، داه يتماشا م وانيكه از ا يزنان

باران همچنان .پراكند يبه اطراف م يكيدرتار يكم ييتنها اتاق بچه روشنا نكهيخاموش شدند تا ا يكي يكيچراغها . رفتند 

 .شب متوقف شد مهين ي ور يبات يميساعت قد يو عقربه ها ديبار يم
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كرد و به جلو آمد  يمرد حركت ريباالخره پ. ورد ، تكان خ ديمز كيتار وانيا يطاقها ريكه از ز يالمپ ب وزش باد ييروشنا

دختر  نيپس تو به تخت برو آفر. هستم  نجايمن ا رويخانم ه يوقتشه كه بخواب: (( را لمس كرد  رويه دهيخم يو شانه ها

 .))خوب

نور زرد  ريش زصورت. بزند  يكرد كه لبخند يسرش را بلند نمود و سع رويكند ، ه يبود كه دارد با عامره صحبت م نيا مثل

 .جوان بود اريچراغ ، خسته و بس

 .))خب حاال، خب حاال: (( گفت  يا انهيناش يكرد ، با مهر بان يرا نوازش م شيكه شانه ها يدرحال يبان

 !))ي، بان ستي، اصالً منصفانه ن ستيمنصفانه ن: (( با تمام وجود زمزمه كرد  رويه

 .))يش يبهتر م يخوابتو بكن يوقت نهويعلتش هم ،يراقب بودوقت است م يليخب ،خب ،خ: ((  دينال رمرديپ

 .شده و مرا بخواهد داريب ديشا.. ديتوانم بخوابم شا ينم -

پاشو  ،يدون يخوب م نويخودتم ا. ينداره كه خودتو از پا بنداز دهيفا! يبهش كمك كن يتوانم ياگر امشب نخواب فردا نم -

 .كنم يدات مبود ص اجي، اگه بهت احت رويخانم ه گهيد

تواند  ياگر االن استراحت نكند ، نم نكهيحق داردو ا يدانست كه بان يم يخواست برود ، ول يبلند شد نم يبا خستگ رويه

 ))كند ؟باشه؟  داريمرا ب ييبگو يليبه داه رهيكه نم ادتي: (( گفت .  ردياو را بگ يجا يصبح با حال مناسب

 .خانوم ين با شنگرا ستيالزم ن. رفته  ادميوقت  چيه -

كنار  رويكه ه يصندل يرو يكه پرده پشت سرش افتاد و نور چراغ دوباره ثابت شد ، به آرام يرا تماشا كرد ووقت رويه خروج

خود گرفت  دهيبسته و چروك نهيپ يدردستها ياز دستان كوچك و سست عامره را با مهربان يكيتخت گذاشته بود نشست و 

 .دينما تيمنو ا يو حس را حتكه بچه بداند كه او آنجاست 

ضربان طبل مانند باران او را به خواب سبك . خسته بود  يليمرد ، چون خودش هم خ يكه عامره در چه ساعت دينفهم يبان

همچنان در  يكه چراغ با نور كمرنگ ديشد د داريكه ب يوقت. جان داد يفرو برد و همانطور كه خواسته بود ، بچه به را حت يريپ

 يحركت زينكرد و ن داريزنان را ب. پنجه اوست  انيكوچك و سرد ، محكم در م تانسوزد و انگش يرنگ م يخاكستر سحر گاه

 .))داره  اجياونم به خواب احت.  ستيبه صدا زدنش ن يلزوم: (( فكر كرد  يبات.ننمود رويصدا زدن ه يبرا
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 رويرا كه ه كنواختيآهنگ و  يب يفيزش كرد و تصنحركت را نوا يكوچك و ب يو دستها ديخودش نال يبرا يبعد به نرم و

 :به آن عالقمند بود خواند اريخواند و عامره بس يم راگويبود در و دهيشن يزمان

 زترهيكه دارم عز يزياون واسم از هرچ چون

 كنم يالغر رو از خودم جدا نم يبس قهوه ا هرگز

به  گريچون د رديبگ مياش تصم ندهيا يبرا تونيكه گل داديم تيو رضا كرديبه گذشته پشت م ديبخشيرا بر او م گناهانش

 .كند  نينداشت كه بتواند چن نانيخودش اطم

 يچگونه زن نكهياش بلكه در مورد ا ينه تنها در مورد كل زندگ ديبود كه با دهيرس يخود بفهمد به چهار راه نكهيبدون ا او

به ان ادامه  ريبا انتخاب ان مس گذشتيتا از ان م داديا به او نشان مر يجاده ا ديتنها با يو كل گرفتيم ميقرار بود بشود تصم

 واريما تونيو گل ستيزيكه در ان م يكه طبقه اش و فرم شديم يو كم كم همان كس رفتيجلو م دبه خو ياعتماد يو با ب داديم

با نظرات شوهرش  فشياو خوش رفتار كه طبق وظ ستهيمناسب شا عيمط يعنيانتظار داشته  ييايكتوريهمسر عهد و كي

شوهرش باشد و فرزندانش را  يها تهخواس مياو كور باشد مراقب منزلش بوده و تسل يموافقت كرده و نسبت به لغزش ها

 .ديمحدود نما يمحل يها هيريو خ سايكل ينسبتا كم و كمك در بازار ها ينوع پرستانه اش را به بخشها اتيبزرگ كند و عمل

كننده بود را  ريتحق شيوقار و شخصا برا يعاقالنه ب ريكه به نظرش غ يتراژد يپرده  نيبا اخر يحوصله همدرد تونيگل اما

 .شانس خود را از دست داد نيرا درك نكرد و بنابر ا ريبا موارد درگ ميعال نيز ا كي چياو ه.نداشت

 هيو تنها باعث ناراحت ينكرد يديمف كار چيه يكمك برو ياما از اول الزم نبود برا ديمتاسفم كه ناراحت هست:تنها گفت او

 .يريو صالح تو هستند را بپذ ريكه خواهان خ ييانها حتينص ديشا گريد يدفعه  يخودت و ما شد

و به اتاق خودش  "گونه خواهم بود نيام ا يزندگ انيتا پا":در وجودش مرد با خود گفت يزيحس كرد كه چ رويه

 چيه گريد توانديكه نم ديكندو د هيگر توانستيكاش م يارزو نمود كه ا و ديدراز كش يمدت طوالن يكه برا ييرفت؛جا

او را  يعمرش را در كنار او بگذراند ،متواضعانه انتقاد ها يو بق هنداشت؛اما ناچار بود كه با او ازدواج كرد يكل ياحساس برا

مشابه حس  يعمر احساس كي يو برا رديثروتش را به عهد بگ تيو اجازه دهد كه مدر رديرا بپذ شيها ييبا نوازشها و دلجو

 !نهايدلف يخانه  ياوست كه مرده نه بچه  نيا ييگو.اش داشته باشد  يكنون
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او  يول.چون مشكالت انها تمام شده و اكنون در ارامش بودند .به حال ان بچه و مادرش غبطه خورد  بايلحظه تقر كي يبرا

و با گذر  داديم اديرا  يريو كناره گ ميبه خود تسل دياز جهالت در امده و با هكيبوده در حال دنيناچار به ادامه دادن و صدمه د

 .شديم ليتبد ينيماش يبه ادم اميا

هر چه زودتر با ان روبرو  ديكه با.هم و جود نداشت يگريالبته مشكل د.دردناكتر از از قسمت زهره بود يبه نظر سرنوشت

 يسم يكاف ياما هنوز به اندازه .گذشتيدار ازاد شده بود م هيم باران اوجانه ساكه در نم ن ياز دوماه از روز شياكنون ب.شديم

 .ديترسيدانست كهمطمئن باشد كه فقط م

سوال را  نياز زن عموا توانستيكه م يكه چرا وقت خورديافسوس م.مورد با او صحبت كند نيبود كه در ا يكاش كس يا

كه  ايويموضوع صحبت كرد مطمئنا با ال نيس نبود كه بتوان با او در مورد اك چيشده بود و ه ريد يلياكنون خ ينكرده بود ول

كه دوست  يليك ستيليم اي.گفتيو بعد به همه م كرديم يقا احساس همدرديشكه شده و عم يچون به طور نا مطبوع شدينم

 يمرد يكه مهربان بود و ل يليكدكتر  يحت اي ييايتانيبر يبود و كسل و خود نما و به طور سرد انساليم يبود و ل شيزن عمو

با او  توانستيم ديشا. بود باشد كرديم اليخ يانچه كه زمان ياگر كل كرديفرق م ياو و كل نيبود اگر فقط اوضاع ب بهيغر

 .انجام دهد توانستيجز صبر كردن نم يكار چيامكان نداشت و ه گريان د يصحبت كند ول

خسته  اريبس يافتاد ان را زمان يان روزها م اديبودند و بعد ها هر گاه به  وريه يزندگ يروزها نيتر يطوالن يبعد يروزها

 كه تنها دو هفته وبد يدر حال ديطول كش يكه به نظرش دو ماه ديديم يكننده و طوالن

 نگهبان كنار هر در كيبگذارد و فرمانش را با گذاشتن  رونيب يرا از كنسولگر شيحكم كرده بود كه حق ندارد پا عمونات

وجه  چيرا تنها خودش داشت او گفت كه به ه شيدهاياضافه انداخته بود كه كل ييكرده بود و در باغ قفلها تيتقو يخروج

 ي هيبق هرويبود كه  نيوارد شود و منظورش ا يگريد ينناراحت كننده  ي عهواق چيقصد ندارد بگذارد برادر زاده اش در ه

 رقابليغ يگرفتار كيشدن در  ريبا درگ يدوباره ا يزيگذرانده و ابرور تهسيشا يمدت اقامت خود را در رنگبار به روش

 نكند جاديا شيعمو يبرا يو ننگ انيگره خارج يبرا دياجتناب و جد

را كمكم نگران كرد  شياش عمو حاالنهيرنگ و رفتار ب ياما صورت ب داديعدم اطاعت از او نشان نم يبرا يليتما چيهخ رويه

متاسف نباشد چون  شيبرا توانتسياش را دوباره نشان دهد نم يمياز روح قد يجرقه ا رويكاش ه ياكه  كرديارزو م يگاه
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  كرديفكر م

 

باالخره بيست و دو . را از عالقه خسته كننده هلريت به اصالحات و نقطه نظرات عجيب برادرش، باركلي ارث برده است آنها

راً تجربيات آزاردهنده اي را تحمل كرده بود كه حتي فكر زمان بزرگتر هنوز خيلي جوان بود و اخي. سالگي، سن بااليي نبود

مي توانست اميدوار باشد كه رنگ پريدگي و بي عاطفگي نامشخصش مربوط به چيزي فريا  ااو تنه. از او را نيز زير رو مي كرد

مي كرد كه نبايد در مورد آن فكر  چون اگر چنين بود، موقعيتي لعنتي و منفور ايجاد. تأسف براي مرگ آن بچه دو رگه باشد

 .مي شد

هم سعي مي كرد به آن فكر نكند، گرچه در روزهاي طوالني و بي هدفي كه جز نشستن، كاري براي انجام دادن  هيرو

نداشت، مشكل بود او با تنبلي وانمود به كتاب خواندن با دوختن، با گوش دادن به صداي باراني كه از ناودان مي ريخت، مي 

بي پيايان، ساحلهاي مرجاني را هدف گرفته بودند او هرگونه فكري را  مواجنخلهاي مرطوب در باد تكان مي خوردند و ا .كرد

مغزش را عليه آن چون كتابي كه در دستش گرفته بود و نمي خواند، مي بست اما ذرات عجيبي از . از خود دور مي كرد

 .ادندخاطرات از ميان آن فرار كرده و او را عذاب مي د

... فرسنگ، آنسوي انتهاي اين دنياي پهناور ... تو مخالق برده داري هستي مگر نه؟ ! .... خداي من يك پري دريايي گرفتيم -

من هيچ وقت با ..... خانم هوليس بيچاره ، اين هم نتيجه پاك و زودباور بودن توست.... و گمان نكنم اين تنها يك سفر باشد 

كبوتر سفيدي كه در آينه پنجره مي خواند، بوي گلهاي آفتاب ...... اي دوست داشتني من  نهظ كاالخداحاف. انصاف نبوده ام

چطور مي تواني .... خورده زير ايوان سنجاقكهاي باغ خانه سايه دار و داستان يك مرد باريك و قهوه اي و بسيار مطمئن 

خوشحالم كه نمي تواني .... نبود به ياد آوري؟  رنفر آوبتلخي از كسي متنفر باشي و همچنان آن را با لرزشي كه اصالً ت

 .......فراموشم كني 

كليتون و نه عمويش در مقابل هيرو از اپيدمي صحبتي نمي كردند و گرچه فريده و ساير مستخدمان، با صورتهاي ترسيده  نه

 .و هم نمي پرسيدبه وظايف خود مي پرداختند اما بندرت از آنچه در شهر مي گذشت حرفي ميزدند و هير

كيلي براي ديدنش نيامده بود، چون بقدري سرش شلوغ بود كه فرصت مالقاتهايي از اين قبيل را نداشت و گرچه خانم  دكتر
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كيلي مي خواست سري به هيرو بزند، ولي سرماي سختي خورده كه همراه با گلودرد بود و تنها توانست به ارسال نامه اي 

كردوان هر وقت كه مي توانست مي آمد و اين او بود كه براي هيرو اخباري از  يوياولي اول. ا نمايددوستانه و دسته اي گل اكتف

 .شهر آورد كه در گرما و باران و روزهاي كاهالنه آن خانه مغموم تغييري ايجاد نمود

آنها بدترين بخش اين ماجرا گريه كنان و پريشان و سراپا خيس در يك بعد از ظهر باراني وارد شده او هيرو بچه ها  اوليويا

كوچولوهاي بيچاره اما منظور بچه . منظورم آنهايي كه از وبا مي ميرند نيست، گرچه آنها هم عده زيادي مي شوند. هستند

طفلكي ها در خيابانها پرسه زده و از فاضالبها . كس نيست كه از آنها مراقبت كند يچهايي است كه والدينشان مرده اند و ه

! نمي داني چقدر وحشتناك هستند...! و سگها . خوردند و يا چون كسي نيست كه به آنها غذا دهد، مي ميرندآشغال مي 

گرگ و شبها بچه ها را از  مثلدرست . هيوبرت مي گويد كه از خوردن گوشت انسان، اينقدر وحشي و درنده شده اند

اما كم . ستيم كاري نيم من مستخدمانم را با غذا بيرون فرستادماوه، اگر فقط مي توان! بچه هاي زنده را . مادرانشان مي قاپند 

 يخب، فكر م... كم دارم فكر مي كنم حتماً غذاها را فروخته اند و هيوبرت هم اجازه نمي دهد خودم غذا ببرم، چون مي گويد

 .......نم حق داشته باش، ولي 

خواهد در صورت امكان يك آشپزخانه سوپ پزي، جايي در از وقايع شهر، هيرو را بر انگيخت كه از عمويش ن داستانهايش

اما عمويش گفت كه اجراي هر دو مرود . شهر درست كرده يا تعدادي از بچه هاي بي پدر و مارد را به كنسولگري بياورند

 .غير ممكن است

ند تنها به سريعتر تو اصالً متوجه بزرگي بحران نيستي اگر جماعت زيادي از مردم براي گرفتن سوپ صف بكش: گفت او

چون هر جايي كه مردم جمع مي شوند، مرگ و مير هم بيشتر مي شود در آن صورت بيشتر از . پخش شدن وبا كمك مي كند

مورد تبديل اين خانه به يك پرورشگاه، بايد بگويم كه  درآنكه نجاتشان دهي، موجبات مرگشان را فراهم مي آوري 

 طوري هم خيلي ترسيده اند، چه برسد به آن موقعمستخدمان فوراً خارج مي شوند، همين

 ولي ولي مطمئناً كسي بايد كاري انجام دهد، عمو نات -

حواست را جمع كن هيرو، تو خودت را داخل نمي كني، هيچ كاري : كه بوي خطر را حس مي كرد با لحني برنده گفت كليتون

 !اينكه مراقب باشي خودت بيمار نشوينيست كه تو يا هر كس ديگري بتواند برايشان انجام دهد، جز 
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 هر كاري كه: اش بكلي اخمي مالمت بار كرد و با لحني تسكين دهنده گفت ناپدري

انجام داد در حال انجام گرفتن است عزيزم افراد خير خواه در اين شهر زياد هستند و مردم هرچه بتوانند به همديگر  بشود

 .كمكم مي كنند مطمئن باش

 .فكر مي كنم همينطور باشد و سكوت نمود: گفت با بي حالي هيرو

روزها خيلي كم حرف مي زد و تنها خود را محدود به كلمات معمولي فرمايشي كرده بود در جواب سوالهاي مستقيم،  اين

عمويش از اينكه موضوع را دنبال نكرده بسيار . پاسخهاي مودبانه اي مي داد كه آشكار بود حواسش در جايي ديگر است

در ساعات . بحث كند ، زيرا حالت شهر مصيبت زده او را مي ترساند آنچر اكه مطلبي نبود كه بخواهد در مورد . ده شدآسو

بيداري ، احساس ناتواني كرده و اين احساس خوابهايش را مي آشفت اين اصل كه براي بهتر كردن اوضا، كار نمي تواند 

آن دست و پايش بسته است  ري مي داد، مثل اينكه قرباني كابوسي باشد كه دانجام دهد به او احساس خفه كننده اي از ناتوان

 .و بايد شاهد غرق شدن ديگران باشد

در بخشي از جهان كه ارتباطات .حتي نمي توانست از ديگران كمك بخواهد چون كسي براي كمك دادن وجود نداشت او

كسي باشد كه  "حتي اگر اصال. اوضاع خودبخود تمام مي شود هنوز كند و ناموئن بود قبل از اينه جوابي بهدرخواستش برسد

مي تواند انجام دهد اما زنگبار تنها تكه اي كوچك روي نقشه بود  خرچهدرخواستش را بشنود الريمور جوان قول داده بود كه 

بشود  "ده يا اصالبعيد بود كه هيچ نوع كمكي فرستاده ش. و نيمي از آفريقا توسط همين بيماري در حال نابود شدن بود

پولي براي فقرا مي داد و بسيار شكر گزار بود كه برادرزاده اش از بحث در مورد تراژدي وحشتناكي  "فرستاد كنسول شخصا

 .چنين انتظاري از هيرو نداشت  "كه در نزديكي آنها در حال وقوع بود اجتناب مي كند او اصال

براي نجات جان يك بچه انجام داده بود اكنون از بي تفاوتش نسبت به مرگ اگر او از اينكه هيرو بعد از آن همه تالش  اما

ولي براي نا پسري اش عجيب نبود عدم عالقه هيرو به سرنوشت شهر به نظر كلي نشانه روشني . هزاران تن تعجب مي نمود

ربطي به او نداشت را درك مي  كم دارد غير عاقالنه بودن دخالت در اموري كه مبود كه باالخره هيرو درسي مفيد گرفته و ك

 .كند

اما اگر منظره بيماري و مرگ و يك تجربه نزديك از عدم رعايت مسائل بهداشتي و درهم . از مرگ آن بچه متاسف بود كلي
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رفتارهاي غير اخالقي يك گروه بومي نامزدش را چنان شوكه كرده بود كهديگرعالقه نداشت نقش  "و برهمي و احتماال

شكر گذار باشد به هر حال هيرو بايد اين ايده هاي خسته كننده را  "مي توانست عميقا "شخصا. بازي كند فرشته رحمت را

چون او به هيچ عنوان قصد نداشت به همسرش اجازه دهد پا جاي پاي مادر . وقتي باهم ازدواج ميكردند رها مي نمود

 "آنها را مشخصا ورد و بنابراين خيلي بهتر شد كه هيرمرحومش ، هاريت كه از همه جهت بسيار زني خسته كننده بود بگذا

 .رها نمود و خودش مجبور نشد او را وادار به چنين كاري نمايد

اكنون آرامتر شده و رامتر بوده پس شايد حتي آن آدم ربايي شوكه كننده هم از جهاتي مفيد بوده است چون  "مطمئنا هيرو

هر انتقادي كه ممكن بود هيرو در آينده از رفتارش كند جوابي موثر در آستين  نه تنها بر هيرو برتري مي يافت بلكه براي

قرباني يك تاجر هرزه برده فروش و دادن نام خود به حرامزاده اش نبودند و  باداشت مردان زيادي حاضر به قبول زندگي 

 .و صبور باشدهيرو بايد هميشه براي چنان علو طبعي شكر گزار و در مقابل سعي كند همسري مهربان 

انديشيد هميشه مي دانستم كه به يك شوك سخت نياز دارد و كمي رفتار حشن، كه بر سرشزده و موجب شود آن  كلي

البته متاسف بود كه هيرو آن شوك را به اين شكل دريافت كرد اما هيچ . نطقهاي خودنمايانه و مغرورانه لعنتي را پايان دهد

او دست از پا خطا مي كند پيش خانواده اش رفته و دردسر درست  وقتنمي تواند هر كس نخواهد فهميد و هيرو هم هرگز 

 .كند در واقع مي توانست بدتر باشد بسيار بدتر

اي در بارانها ايجاد شد و به مدت يك هفته گرفتگي آسمان بازگشت و دما به طور منظمي باال رفت دكتر كيلي بخوري  وقفه

بوي خفه كننده اش اتاقهاي داغ را داغتر مي كرد و . مقابله با سرايت بيماري سوزانده شود طبي فرستاد كه در هر اتاق براي

كشيد و بيشتر روز را روي تختش مي خوابيد، بدون اينكه چيزي جز لباس كتان  ميهيرو براي گرفتن هوا، نفسهاي عميقي 

 .و جود داشت پايين مي آمد نازكي پوشيده باشد و تنها بعد از غروب آفتاب كه امكان قدم زدن در باغ

ولي . حتي بوي سنگين گلها اكنون با بويي بد و غير قابل تشخيص مخلوط شده بود باغ به نظر كمي خنكتر از خانه بود اما

. او نمي توانست از باغ بيرون رود چون دو قفل سنگين به در باغ زده شده بود. به همان اندازه بي هوا محصور بود "تقريبا

 به رفتن نيود و كنجكاوي هم براي فهميدن آنچه در عالقمندفلها هم وجود نداشت اوديگر حتي اگر ق

اش به فكر  يستگيبگذارند تا در مورد عدم شا شيكه تنها خواستياو فقط م.دادن بود،نداشت  يباغ در شرف رو واريد پشت
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بود نخواهد  دهيانچه او نقشه كش هيعنوان شب چيبه ه ندهياصل كه ا نيوفق دهد و به ا يفرو رود و دوباره خودش را با زندگ

 زيجا يباشد نبود بلكه فرد كرديم اليخ شهيكه هم يريچرا كه خودش آن آدم روشنفكر و توانا و سازش ناپذ شدينديشد ب

 .زنانه بود يزيو به طور حقارت آم قيالخطا و ناال

مبهم ،كه  يايشبه دن نياز ا يريو كناره گ شدينديبه ان ب توانديگرنميكه د ديد يبود و پس از مدت يدلتنگ كننده ا يدورنما

و  تونياما اگر چه كل.ديرسينداشتند ساده تر به نظر م يتياهم شيو فرداها روزيبوده و د يواقع شيتنها حرارت و سردرد ها

 ايوياول يول گذاشتندياحترام م ييتنها يبه خواسته اش برا ارياسوده بودند و بس يدمياپ شرفتياز عدم عالقه اش به پ شيعمو

شود و مطمئن بود كه چنان  يدچا رتزلزل و سست زشيعز ي رويكه نگذارد ه دانستيخود م فهيرا وظ نيا ايوياول.نبود نيچن

عالقه باشد ،همانطور كه خودش هم  يان ب ممرد ينسبت به مسائل ناراحت كننده شهر و بدبخت تواندينم يخواه ريدختر خ

 يالبيبا كلمات تك س داديم ياصال توجه نداشت و اگر جواب ايداشت ، ياو توجه كم يبه صحبتها روياصل كه ه نيا.نبود

را از  رويبود كه ه ايويحرف اول كيبه كمك نبود بالخره هم  لشيو نشانه عدم م دادينم رييبود ،مطمئنا نظرش را تغ يرنگيب

رفتار كند كه عمو و نامزدش ،خوش باورانه فكر  ياموجب شد به گونه  گريبار د كيگونه اش در آورد و  ماريب يحس يب

 .است دهيرس انيبه پا گرياز گذشته بوده و د يكرده بودند بخش

اروپا مرده اند و  انياز زندان يميو گفته كه ن كنديدارد كه در دژ كار م ييپسر عمو "پسرك مستخدم ما"گفته بود  ايوياول

 كنميفكر م. كنند دايپ زيگر يبرا يا به امان خدا رها كرده اند كه خودشان راهها ر يزندان هينگهبابنان هم فرار كرده و بق

فكر كردن به .قفل باشد  شانيسلول رو يهنوز درها نكهيرا نگرفته باشند ،مگر ا يماريكه ب ييآنها ي،حت نديهمه انها فرار نما

 "!مرده باشد  يحت ايآن مرد ،فراست هنوز آنجاست وحشتناك است ،البته اگر نمرده باشد  نكهيا

 .به همراه داشت ،در آورد شهياواخر هم نياش را كه ا ييايكوچك نمك بو شهيو ش ديبه شدت لرز ايوياول

باران زا ،آسمان روشن را فراگرفته و  يابرها گريبار د كيشده بود چون  كيروز تار يدوازده ظهر بود ،ول يبسخت ساعت

  دهيپاش نيبر زم يقطرات به آرام نياكنون اول

 ياطاعت كرده و از آن دور يكل نيو از فرام رديهركار ممكن، انجام گرفته را بپذ نكهيبر ا يكند و حرف عمو نات را مبن يم

توانست تصور مرگ  يرفت، چون نم يم دياو با... كه چرا دير فت و ناگهان فهم يبه دژ م ديدانست كه با ياو م يول. نديگز
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 ...فكر مرگ او را يحت. ديا، بنمفراست را، در محبس يرور يجيتدر

 .نقشه نمود دنيچسباند و شروع به كش سيخ ي شهيش نديخوشا ياش را به خنك يشانيبه سمت پنجره رفت و پ رويه

باشد نشان  يكار نيبر قصد انجام چن يكه مبن يعالمت چيدستور داشتند كه مانع خروج او از خانه شوند، اما چون ه نيمستخدم

از سرسرا خارج  قهيچند دق يبود كه دربان را برا يكار ساده ا. خود سست شده بودند ي فهينها در انجام وظنداده بود، پس آ

 ريكرده بود را داشت و گرچه در ز هيته شيبرا دهيكه فر ،ياهيس ياو هنوز لباس عرب. بود يهم كاف قهيحداكثر دو دق. كند

را  اهيا برگشت و لباس س. شود يزن تنها نم كيمانع  يروز نيچن كس در چيه. كرد يم ياو را نخف يشد، ول يم سيباران خ

 .رفت نييكوچك تا كرد و از پله ها پا يدرآورد و به شكل بسته ا

 ييرايكه اول به اتاق پذ ديو ند ديپلكان شن يرا رو شيپا يدربان صدا. باران بود يبخور و صدا يو پر از بو كيتار خانه

 شيخواهد برا يكرده و از او م شيارباب صدا يكه برادرزاده  ديو د دينامش پر دنياز شن ينشايبعد، با پر قهيچند دق. رفت

 .اورديب ييرايبه اتاق پذ شيبرا مويسرد با ابل يچا فنجان كيكه  ديبگو يچراغ آورده و به كس كي

دارش كه قبال آماده  هيحاش يهارا با سربند اهيچادر س. فورا به اتاق بازگشت رويرفت و ه تيبا عجله، به دنبال مامور مرد،

 .خارج شد يباران از كنسولگر ريآمده، در را باز نمود و ز رونيب يكرده بود به سر كرد و دوباره به آرام

آب، كه از  سيقطرات خ. چسباند يكرده و به تنش م سيداد و باران آن را خ يو به لباسش موج م ديوز يبه شدت م باد

شده  ليو تند تبد فيكث يالبيجاده به س. نمود يرا حس م ديغلت يم نييو از پشتش به پا لباس بر پوستش چكه چكه كرده

هم كه بودند،  يها نبود و عده ا ابانيدر خ يتيجمع يول. كرده بودند كلرا مش ريمس دنيبلند سر راه، د يبود و ساختمان ها

 يو به اطراف آب م دنديدو يكرد، م يبا خود حمل مكه آب  ييبه كثافت ها يياعتنا يآب، با ب انيبودند كه در م ييبچه ها

 .كردند يم ييشد، گدا يم دهيباران شن ديبارش شد ريدر ز ينازكشان كه به سخت يجلو امده و با صدا ايو  دنديپاش

ا به خياباني عوضي پيچيد و بعد متوجه شدكه اشتباه كرده است در سايه ي يك در فرو رفته ايايستاد و سعي كزد خود ر او

رو بنده اش ، كه چشمانش را پنهان مي كرد ، خيس آب بودآن را  ------ آرام كرده و وضعيت خيابان ها را به ياد آورد

چون در زير آن پناهگاه تنها نبودو غريبه اي به تير عمودي چهار .خورد تكانيكناري زد تا بهتر ببيند كه ناگهان در وحشت 

اد و چشماني رميدهبه او خيره شده بود هيرو با عجله رو بنده را انداختو به زير باران چوب در تكيه داده و با دهاني باز و گش
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نشده باشدولي هنوز بيست ياردي دور  اختهبازگشتدر حالي كه از دهان باز وو متعجب مرد مشوش شده بوداميدوار بود شن

شايد يكي از ساكنان خانه ي دولفين . بشناسد  نشده بودكه به ذهنش رسيداگر مرد او را شناخته باشد، پس او هم بايدمرد را

ها يا مستخدمان پالنها بود پس مي توانست او رابه دژ راهنمايي كرده و يا شايد خبري به او دهد كه ررفتن به دژ را غير 

 .ضروري مي كند

ود، حتي حالت چهره اش عجله برگشت مي ترسيد كه مبادا مرد رفته باشد، ولي او هنوز آنجا بود، حتي حركت هم نكرده ب با

آن چشمان بي احساس هم چنان خيره بودند وقتي هيرو براي صدا زدنش خم شد، ديد كه مگسي روي . هم تغيير ننموده بود

 .دهان باز مرد بيرون آمد زيكي از حدقه هاي چشمانش نشسته و مگس ديگري ا

و با سرعت دويد و با قدم هايش آب را به هر  ناگهان خود را عقب كشيد گلويش از ترس به هم فشرده شد، برگشت هيرو

سو پاشيد و تلو تلو خوران از ميان خيابانهاي متروك گذشت، يك بار ديگر اشتباهي پيچيد و بعد يك بار ديگر راهش را گم 

 .نمود داكرد و بعد، به طور اتفاقي ، دوباره آن را پي

رين ساختمان شهر بود و كريسي ديوار هاي كنگره دارش را دژ را از بيرون و بدون عالقه ديده بود دژ قديمي ت بارها

رمانتيك توصيف نموده بوددر حالي كه اوليويا چندين طرح آبرنگ از آن كشيده بود كه آن را يكبار در نيمه روز به رنگ 

اكنون هيچ جنبه صورتي روشن، نارنجي يا زرد ليمويي نشان داده بود اما  يسفيد و در غروبهاي نا معقول متعددي به رنگ ها

از دور و در ميان باران، ساختماني تيره رنگ، با در وازه هاي باز ، ظاهر . ي رمانتيك يا رنگارنگي در موردش وجود نداشت

در حال نگهباني نبود، هيچ  كسهيچ . شد كه اشكال قوز كرده ي الشخور ها در ميان كنگرهه هاي ديوارش ديده ميشدند

 .ع هيچ كس زنده نبودكس هم درونش نبود ، در واق

كالغي كه داشت از چيزي وسط حياط تغذيه مي كرد، ناگهان . زباله ها مخلوط شده بود. سرد فساد، با بوي بد فاضالب ها  بوي

نا چار شد ساختمان متروك را دور . بالهايش را به هم زد و غار غار خشني سر داد كه قلب هيرو رااز ترس به تپش انداخت

محل فراموش شده و نگهبانان ، زندانيان را رها كرده بودند تا در سلول هاي  نيست،اضي كند كه كسي آنجا بزند و خود را ر

اما . او خود را مجبور نمود كه نگاهي به اجساد خاك نشده بيندازد كه مطمئن شود روري در ميان آنها نيست . بسته بميرند 

بودن يامونث بودن آنها را تشخيص داد چه  مذكراي اجساد حتي نمي شد الشخور ها زودتر از او رسيده بودند و ديگر از بقاي
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 .برسد به رنگ 

موي سفيد شده از . اي از موي رنگ پريده در ميان بقاياي زشت ديده مي شد، سفيد يا زرد؟ مي توانست هر دو باشد دسته

و ناگهان » هم فهميد، هرگز نخواهم فهميدهرگز نخوا«:هيرو انديشيد. گذر ، يا بلوند آفتاب خورده از نژاد انگلوساكسون 

 .حالش به هم خورد

از شدت افتاده بود و وقتي دژ را ترك نمود ، كم كم سبك تر مي شد و او مي توانست صداي غرش امواج و فرياد مرغ  باران

خيس شده بود و سراپا . بخوبي مي دانست كه چه چيزي آن همه پرنده را به جزيره آورده است. هاي ماهي خوار را بشنود

بشدت مي لرزيد ، بيشتر از حالت تهوع بود تا سرما، چرا كه باد و باران هر دو گرم بودند و همچون اتاقهاي در بستهي 

 .كنسولگري كه پر از بوي نا خوش آيند بخور دكتر گيلي بود، بوي بد مرگ را به همراه داشتند

نده بود كه آنها مسئول سر درد ها و بي خوابي و بي اشتهايي اش آن بخورها به نظرش تنفر آور آمده و به خود قبوال بوي

هستند و گفته بود كه خطر ابتال به بيماري را ترجيح مي دهد اما اكنون مي فهميد كه اصال آنها را براي جلوگيري از بيماري 

بيشتري به حرف هاي اوليويا گوش  بوي بد مرگ را از بين ببرند، و اينكه اگر با دقت كهنسوزانده اند، بلكه براي اين بوده 

خود را در امنيت كنسولگري راحت عمويش . مطالب زيادي بود كه نشنيده بود. داده بود، اين را مي فهميد و ايراد نمي گرفت

كه او بيرون نود و آنچه اكنون مي بيند را  بودندكه پنجره هايش در مقابل هواي آلوده ي شهر ميله داشتند و درهايش قفل 

 ...مرده هاي خاك نشده ، كركسها و كالغ هاي الشه خوار و بچه ها. ند، حبس كرده بود نبي

در سر راهش، به دژ ، كه با عجله از ميان آبها مي گذشت،بسختي متوجه ي بچه ها شد؛ ولي اكنون ديگر پاهايش را از  هيرو

 .ودزور خستگي به آهستگي بر زمين ميكشيد، غير ممكن بود كه متوجه ي آنها نش

بچه هاي گرسنه اي كه در ميان كثافت هاي جاري شده از گنداب روها براي تفريح . دو جين از آنها در اطرافش بودند يك

آنها هر تكه از كثافتي را كه روي آب غوطه ور بود را مي قاپيدند و حريصانه مي . بازي نمي كردند، بلكه به دنبال غذا بودند

كنان كنار در هاي بسته قوز كرده بودند و يا ضعيفتر از آن بودند كه بخواهند  هقهق  موجودات كوچك بي كس كه. بلعيدند

 .حركت و يا حتي گريه كنند

الغر وحشي اي را ديد كه جسمي را از ميان جاده بو مي كشد و وقتي صداي ضعيف شيوني از آن در آمد ، خر خر كنان  سگ
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ق شده اي است كه با جريان آب آمده و پشت توده اي از زباله گي با ترس متوجه شد كه نوزاد نيمه غر. به عقب جهيد 

 .نموده است

... سرعت به جلو پريد و آن را قاپيد و بعد، متوجه نوزادي ديگر، و حتي كوچكتر از قبلي، كه كمي آنطرف تر افتاده بود شد با

 ...و يكي ديگر هم

در حالي كه نه يكي،بلكه سه نوزاد در آغوش داشت و نيم دو  دقيقه بعد ، هيرو در سرسراي كنسولگري ايستاده بود ، بيست

خود . جين نوپاي گرسنه و برهنه و يك كودك شش ساله قحطي زده كه چون اسكلتي متحرك بود، او را همراهي مي كردند

 .زياد گريه مي كد ايآن كودك هم نوزادي در آغوش داشت كه با سر و صد

ن در ابتدا خيال نموده بود كه او به اتاقش باز گشته است و فقط وقتي فريده به در تازه كشف شده بود، زيرا در با غيبتش

 .اتاقش زده بود و ديده بود كه اتاق خاليست، تحقيق كرده و متوجه شدند كه در جلويي عمارت قفل نيست

و خيره شدند و او را هيرو وارد شد، ديد كه سرسرا پر از جمعيت عصباني و پر سرو صداست كه همه با ديدنش به ا وقتي

دربان كه او را به جاي زن ي در مانده از شهر گرفت ، با عصبانيت سرش داد زد و دستور داد كه فورا آنجا را ترك . نشناختند

مستخدمين هم با عجله به دور ترين بخش سرسرا پناه بردند گويي او خود وباي  يرنمايد، ولي اصال به او نزديك نشد و سا

 .سياه مي باشد

دقيقه تمام طول كشيد كه همه فهميدند او كيست و حتي در آن زمان هم باورش برايشان سخت بود، چرا كه بازوانش پر  يك

اين چه كلك ...! هيرو«:باالخره عمويش با خشم رو بنده اش را درير و گفت. از بچه بود و نمي توانست روبنده اش را كنار زند

 »احمقانه اي است؟

چطور رفتي بيرون؟كدام جهنم دره اي رفته بودي؟ فكر مي كردم كه به تو گفته «:ي سهمگين،خروشيدچون طوفان كليتون،

 »خيال كرده اي چه غلطي مي كني؟! آن بچه هاي لعنتي را بگذاز بيرون... بودم

متوجه هستيد، البه كنان گفت نتوانستم جلوي خودم را بگيرم،كلي بايد بيرون ميرفتم، مجبور بودم، عمو جان، شما كه  هيرو

فورا برگرد به اتاقت، بر من مسلم شد كه نمي توان به تو اعتماد كرد كه «:عمويش با صورتي سخت فرمان داد» ...اوليويا گفت

 ».بقيه ي مدت اقامتت در آنجا بماني راياز خانه فرار نكني، پس بهتر است ب
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 ...بچه ها... نميتوانم-

 .آنها داده شود و بايد به همانجايي كه پيدايشان كرده اي برگردندمراقبت مي كنم كه چيزي براي خوردن به -

اما عمو جان، آنها جايي براي رفتن ندارند، والدينشان مرده اند و كسي نيست كه از آنها مراقبت نمايد، دارند از گرسنگي  -

 فريده كجاست؟! فريده...! كلي تو نمي تواني! تلف مي شوند، عمو نات ، خواهش مي كنم

كه از پشت هيكل تنومند عمويش سرك مي كشيد، فريده را در ميان مستخدمينكه در انتهاي سرسرا ايستاده بودند  او

لطفا يكي از اين بچه ها را قبل از اينكه از دستم بيفتند بگير و ! اوه تو اينجايي«:با بغضي از شكر گذاري گفت. مشاهده كرد

 »...كمي شير گرم كن و

مانش از ترس گشاد شده بود و صدايش در اثر آگاهي از خطر چون جيغ گشته بود ، با شتاب پاسخ در حالي كه چش فريده،

 :داد

 !ببر، فورا ببرشان!اينها هم حتما مي ميرند نياورشان اينجا... مادرشان از مريضي مرده است... دست نميزنم! نه بي بي -

نداخته و در حالي كه كنار در متصل به آشپز خانه جمع شده مستخدمان هم مثل يك دسته غاز ترسيده، سر و صدا راه ا ساير

 .بودند، از او پشتيباني كردند، حدقه چشمانشان در صورت هاي تيره و ترسيده اشان به سفيدي مي زد

با اين  .شايد هم آنها وبا داشته باشند. راست مي گويد، بايد كامال ديوانه باشي كه اين بچه ها را به اينجا آورده اي«:گفت  كلي

 »...وجود آنها را به خانه آوردي و انتظار داري مستخدمان از آنها مراقبت نمايند

 »!نه مراقبت مي كنيم و نه دست مي زنيم! نه، مراقبت نمي كنيم«:جيغي زد و گريست  فريده

 .فورا... ميبيني، بايد فورابروند -

 ».پس من هم با آنها خواهم رفت« :هيرو گفت -

هيچ هم چنين كاري نمي كني، اآلن زماني رسيده كه تو دقيقا همان كاري كه به تو گفته شده را انجام « :زد عمويش فرياد  -

 ».آن بچه ها را زمين بگذار و به اتاقت برگرد. خوهي داد

 .نمي گذارم، نمي توانيد مجبورم كنيد -

درست همين جاست كه اشتباه مي كني، به تو «:و به سرعت راه هيرو را براي خروج از در بست» نمي توانيم؟«:كلي گفت  -
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تنها يك دقيقه فرصت مي دهمكه تصميمت را بگيري، يا آرام به به طبقه ي باال ميروي و يا يك نمايش مجاني براي 

 ».مستخدمان ترتيب مي دهم

بايد ... تند؟ آنها مي ميرندكلي ما نمي توانيم آنها را بيرون كنيم، نمي بيني كه گرسنه هس« :هيرو ديوانه وار دليل مي آورد -

 ».كاري كنيم

 .شنيدي كه عمويت گفت به آنها غذا داده خواهد شد -

يا حتي بيست وعده، چه فايده اي دارد كه به هر كدام ... ولي اين كافي نيست، يك وعده غذا كه فايده اي ندارد، يا دو وعده -

 ...ها به كسي نياز دارند كه مراقبشان باشد، آنهاقطعه اي نان دهيم و دوباره به خيابان ها بيندازيمشان؟ آن

 ».نه مراقبت مي كنيم، نه دست ميزنيم، فورا بفرستشان بروند، قبل از اينكه همه اينجا بميريم« :فريده به تندي گفت -

 .سي ثانيه -

 ...من... نمعمو جان، باغ خانه ي تابستاني كه هست، من خودم از آنها مراقبت مي ك!... كلي، خواهش مي كنم -

خودت خوب ميداني، ولي شايد بتوانيم سلطان را . من بايد به فكر مستخدمان هم باشم. متاسفم هيرو، ولي غير ممكن است -

 ...وادار نماييم تدبيري براي مراقبت از آنها انجام دهد ، و بعد

 .مي كنم ، عمو ناتبراي اينها خيلي دير مي شود، اينها خيلي كوچك اند، خواهش ! ولي دير مي شود  -

 »چهل ثانيه« :كلي با سنگدلي گفت -

 ...مگر نمي بيني.. اوه كلي، خواهش مي كنم -

اما ناگهان، كس ديگري هم آنجا . هم فرا موش كرده بودند كه در عمارت باز مانده است و صداي قدم ها را هم نشنيدند آنها

كنار شانه هاي كلينتون به دختري كه با لباسهاي خيس چسبان،  بود كسي كه در چهار چوب در، پشت كلينتون، ايستاده و از

 .در بغل داشت، نگاه مي كرد رازانو زده بود و بچه هاي گيج استخواني 

هيرو با بغضي كه نه حالت تعجب داشت و نه شكرگذاري، بلكه تنها نشانه اي از آسودگي كامل بود ، ادامه » !روري«

 »روري، يه كاري بكن«:داد

 »حتما، ولي چه كاري؟«:اموري فراست با مهرباني گفت كاپيتان
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با نفرت چرخي زد و هيرو، در حاليكه در لباس هاي خيس تلو تلو مي خورد و تحت الحمايه هاي ترسيده اش  كلينتون

 .دنبالش مي كردند، دويد و از كنارش رد شد

يك جايي بروند و اگر رهايشان كنم حتما مي ميند، چون مي گويند نمي توانم بچه ها را اينجا نگه دارم، ولي اينها بايد به  -

 ...من نمي توانم... كسي را ندارند، هيچ كس برايشان اهميتي قائل نيست و نمي توانند 

 »مراقب باش« :در حالي كه يكي از بچه ها را در آغوش لرزانش مي گرفت و با بي عالقگي نگه مي داشت ، گفت روري،

كلينتون، با سرعت، قدمي به سمت هيرو . زان كشيد و تالش نمود كه متانت خود را حفظ كندمكثي كرد و نفسي لر هيرو

 .برداشت و ناگهان ديد كه راهش توسط بازويي پوالدين بسته شده است

 »مراقب بچه باش« :فراست با سردي گفت كاپيتان

اينجا « :مي شد، با زمزمه اي خشن گفت كه صورتش ديگر از غضب سرخ نبود ، بلكه مجموعه اي از همه ي رنگ ها كلينتون

 »!امكان ندارد كه تو را آزاد كرده باشند... چه مي كني؟ چه مي خواهي؟ ادوارد گفته بود كه به او قول داده اي

. قصد چنين كاري نداشتند، ولي فراموش كردند، كه در سلول را قفل كنند و بعد همه فرار كردند و دژ را ترك نمودند -

 .ي با آزاد سازي نداشتنهايتا فرق

 .اگر حرفي براي گفتن به من داري بزن و برو بيرون« :با همان صداي خفه گفت كلينتون

 .منظورت در مورد زهره است؟ چيزي ندارم كه به تو بگويم، اصال براي ديدن تو به اينجا نيامده ام -

 كنم اصال فكر مي«:حرف كلينتون به تندي توسط نا پدري اش قطع شد» ؟ ...چرا پس«

اهميت ندارد كه چرا اينجايي يا چطور آمده اي و يا چه كسي را مي خواهي ببيني، ولي اگر فوراً از اينجا خارج نشوي،  برايمان

 .نگهبانان را صدا ميكنم

 .كدام نگهبانان را؟ فكر نمي كنم كسي از آنها باقي مانده باشد: مؤدبانه باز پرسيد روري

پس به تو . هنوز آنقدر سفيد پوست در شهر باقي مانده است كه با خوشحالي متحد شوند !روي آنها حساب نمي كنم -

 .نصيحت مي كنم كه فوراً اينجا را ترك نمايي

 حتماً قربان با من مي آيي هيرو؟ -
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در لحظه بعد . كلي بسرعت به سوي روزي پرتاب شد و روري هم با همان تندي جاخالي داد و ضربه را دفع نمود مشت

بعد برگشت و مستخدمان را ! كافي است كلي« . سول محكم بازوي نايسري اش را گرفته بود و او را سريع به عقب كشيدكن

به طور . وقتي در پشت سرشان بسته شد. بودند مرخص نمود ادهكه با چشماني گرد و دهاني باز در انتهاي سرسرا ايست

 .حاال از اينجا برو بيرون، فراست! يا در مقابل هيچ كس... واهم من هيچ نزاعي در مقابل مستخدمانم نمي خ: خالصه گفت

 خب هيرو؟: پرسيد روري

 مي توانم بچه ها رابياورم؟ -

 اتاق كه زياد داريم! چرا كه نه -

ساكت باش : كنسول با لحني برنده گفت. صدايش خفه شد... من ! به تو اجازه نمي دهم... تو نمي تواني ! هيرو : فرياد زد كلي

 .كلي اصالً حرفي بر سر رفتن او نيست

سرش را با ناتواني و . نتوانست ادامه دهد.. اميدوار بودم ! چرا هست متأسفم عموجان، خيلي خيلي متأسفم: گفت هيرو

 .افسوس تكان داد و متوجه شدكه خطوط عاجزانه صورت عمويش بشدت عميق شد

به آرامي و سردي . ه تحمل كرده و ديگر كاسه صبرش لبريز شده بودولي اخيراً بيش از انداز. هوليس مرد صبوري بود آقاي

بسيار خب، به سن قانوني رسيده اي و آنگونه كه در بعضي از مسائل و مشكالت ثابت كرده اي، خانم خودت هستي اما : گفت

تو مي شويم و ديگر كاري  به تو مي گويم هيرو، اگر با آن برده فروش بروي ديگر به اين خانه بر نمي گردي، دستهايم را از

 آيا روشن هست؟. با تو نخواهم داشت

 .من متأسفم... بلو عمونات، من  -

 .خداحافظ. من هم همينطور، اسبابهايت را برايت خواهم فرستاد -

 خداحافظ عمو نات -

وري دخالت كرده او را كه ر... هيرو. خود را از دستهاي ناپدري اش خالص كرد و براي گرفتن هيرو حمله نمود و داد زد كلي

 .به كناري زد و مشتي حواله او نمود

اما او حسابي داشت كه بايد تصفيه مي . چون بچه اي كه د رآغوش داشت مانع شد. آنقدر كه مي توانست محكم نبود مشت،
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 .كليتون به كنار ديوار پرتاب شد و با صورت در كنار آستانه در اتاق پذيرايي به زمين افتاد. كرد

خم شد و يكي از نوپايان گريان را . بيا هيرو وقتش است كه برويم... اين را به تو بدهكار بودم: ، با خونسردي گفت روري

 .برداشت و زير باران با هم خارج شدند و بچه ها با گيجي و مطيعانه آنها را دنبال كردند

 "ثل اينكه تاريخ تكرار مي شود بهتر است فورام: فراست، در حاليكه موشكافانه مهمان خيسش را بررسي مكرد گفت كاپيتان

 .آن لباسها را در آوري، داهيلي تا رسيدن لوازمت، لباسهاي خشكي به تو قرض ميدهد

يك بار ديگر در خانه دولفينها بودند و گرچه اكثريت افراد خانه چندان از دور نماي نگهداري بچه هاي گرسته كه شايد  آنها

نبودند ولي فرمان كاپيتان كه توسط نص صريح قرآن كه عمل به كار خير را مي ستود حمايت مي آلوده به وبا باشند راضي 

اطعام گرسنگان و يتيمان كار . حاجي رتلوب تاييد كنان گفته بود همه چيز در دست خداست. شد ، بر بي ميلي آنها فائق آمد

اشد چرا بايد خود را بر سر آنچه مقدر شده به دردسر خيري است اگر قضا بر اين باشد كه اكنون بميريم اين روش مرگمان ب

شد و جمعه بيرون رفتتا شير بيشتري براي ذخيره  هبه بچه ها غذا دادند و پيامي براي دكتر كيلي فرستاد) كنيز(بيندازيم؟ هللا 

مايي مي كرد و بچه كردن بخر هيرو و كاپيتان فراست در اتاق طبقه باال كه كاسكوي سفيد همچنان روي ميله نقره اش خودن

 .گربه ايراني كه اكنون به گربه اي با وقار و بزرگ تبديل شده و روي كوسن خوابيده بود تنها شدند

متوجه خيسي لباسش نشده بود ولي اكنون به استخري كه از آبهاي چكيده شده لباسش روي  "طي ساعات گذشته اصال هيرو

 .لباسهاي خودت هم به مان اندازه خيس است : نگاهي انداخت و گفت  فرش ايجاد شده بود و بعد به لباسهاي خود روري

 بله هستند آخرين باري كه غذا خورده اي كي بوده است؟ -

 نمي دانم، ظهر فكر مي كنم چطور؟: تكاني خود و گفت هيرو

ي نمي شد براي يك بار هم نبايد جا مي ماند "برازنده تو نيست اصال "به الغري همان بچه ها به نظر مي آيي اصال "تقريبا -

 شده عاقالنه رفتار كني و با زن عمو و دختر عمويت و بقيه بروي؟

نگاي به او انداخت و بعد بودنجواب نگاهش را برگرفت روري  "چشمانش را از لكه نم روي فرش بلند كرد و مختصرا هيرو

 .از تو متشكرم "امي دانم و عميق: به تندي مثل اينكه هيرو حرفي زده باشد در پاسخش گفت 

 .احتياجي نيست به هيچ دردي نخوردم: باسردي گفت هيرو
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 .اينطوري حرف نزن شايد نتيجه اي نداشت ولي تالش است كه اهميت دارد -

 براي چه كسي؟: به تلخي گفت  هيرو

گفت كه تمام  تو كسي هستي كه بايد خودت زندگي كني اگر كسي به تو مي! البته چه كسي غير از خودت . براي خودت -

آن بچه هايي كه جمع كرده اي در عرض يك هفته به هر حال خواهند مرد فكر نمي كنم آنها را همانجا رها ميكردي ، يا 

 شايد هم ميكردي؟

 .نه و آنها هم نمي ميرند -

 ....شايد بميرند بايد اين مطلب را قبول كني و اگر مردند  -

صد بچه ديگر مثل اينها وجود  "آنها بيمار نيستند فقط گرسنه اند حتما. ميرند نمي ميرند ، نمي: به تندي ، گريست  هيرو

 ...اگر فقط ميتوانستيم... دارند هزاران تن

برو قبل از اينكه . بايد مي دانستم كه مصيبت در راه است! نگو: خنده كنان دستي به نشانه اعتراض بلند كرد و گفت  روري

به تو اخطار مي كنم اگر روي دستم بيمار شوي تمام تحت الحمايه هايت را به  .سينه پهلو كني يك لباس خشك بپوش

 .يتيمخانه را ندارم يكخيابانپرت مي كنم من دست تنها توانايي اداره 

بعد رنگ به صورت سفيدش آمد و دوباره آن را . براي مدتي طوالني به او خيره شد چشمانش گشاد و پر از سوال بود هيرو

متشكرم و چنان لبخند زد كه گويي يكه هيديه افسانه اي : نفسي به آسودگي كشيد و گفت. ه وزنده كردجوان و درخشند

 .گرفته است

پرده پشت سرش افتاد و صداي قدمهايش در ايوان محو گشت لخند روري هم ديگر چيزي بيش از سايه اي از تبسم  وقتي

 .نبود

يد كه سالها بود با تالش از آن مي گريخت دستپاچه شده بود و اين به از اينكه باالخره خود را در تله عاطفي مي د روري

يكي از آخرين ! تصوراتش مبني بر آن مصون است پايان مي داد آن هم در ميان همه مردم ، آن هم توسط هيرو هوليس 

 زنهايي در دنيا كه

حس را هم  نيامدن ا ياو حت.رفتار شده بودبودكه نا آگاهانه گ ليدل نيكه احتماال به هم. زديبه دل م يقول خودش چنگ به
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هر گز  گريبود كه د يبه گونه كس شهيهم يهم در موردش فكر كرده بود ول اديز شيپ يهفته ها يگرچه ط.متوجه نشده بود

و او قابل دسترس نموده بود  رياز گذشته غ يرا بخش رويدر مورد ان بود كه ه يتيطعق.بود رفتهيو ان را پذ. ديد دياو را نخواه

 يو مطمئن بود كه كس ديرسيم انيبه پا يخودش ظاهرا بزود يبعالوه زندگ.كردينم هودهيب شهيو اند خوردينم هودهيافسوس ب

تا آنجا كه  نيو ا ديرسيبه وطنش م تياو با امن.رستنداز اروپابف يرا به محل امن رويداده اند كه ه يبي،ترت رويخانواده ه اي،دان 

 .بهتر بود شانيهردو يماجرا بوده و برا انيپا.شديبه خودش مربوط م

هنوز در زنگبار است ،را نداشت و كمتر از آن ،آماده عكس العمل  رويه نكهيبر ا ي،مبن يخبر بات دنيشن ياصال آمادگ او

به صورتش  ي،ضربه محكم ياخطار قبل اي زهيبدون انگ يبود كه كس نيدرست مثل ا.خودش نسبت به آن بود زيخشونت آم

و  سهاي،هول توني،دان ،كل يبر بات يفشوك به خشم ياز ناباور يشنا يارادگ يلحظات ب نيپس از گذشتن اول.باشدزده 

احمقانه لجاجت كرده و اصرار به  نقدريكه ا روياجازه ماندن داده بودند و برخود ه رويشد كه به ه ليسرهنگ ادوارد تبد

 .ماندن نموده بود

به سمت  يواضح دهيا چيكه با آنها دژ را ترك نمود ،عوض كرده و بدون ه ياسهاش پاره اآنقدر در خانه ماند كه لب يبسخت

كه  يتنها وقت.كنديدر موردشان م يچه فكر قايكه دق ديبه آنها بگو خواهديكه م دانستيتنها م.حركت كرده بود يكنسولگر

،درك  ديد يخواه ريخ ريدرگ يبار بتيور مصبه ط گريبار د كيس و درمانده و ياز درباز عمارت وارد شد و او را سراپا خ

 يفرق شياش برا افهياصال ق يكننده نبود ،ول عيتطم يچون اصال از نظر ظاهر ديشا.دارد يچه مفهوم شيبرا رويكرد كه ه

 .نخواهد داشت يتيكه هر گز هم اهم دي،و در آن لحظه فهم كردينم

به زهره نداشت  ينمود ،اصال ربط رويه دنيرا وادار به دزدكه او  يخشم كور دينبود ،در آن لحظه فهم ينديخوشا كشف

امكان  نيو اگرا شديم رويمانع ازدواجش با ه يبه هرنحو ديكه با ويما تونيحسادت به كل.در حسادت داشته است شهي،بلكه ر

 .شددست دوم او را داشته با دينداشت ،حد اقل با

 سشيخ يلباسها گريبار د كيرا باال انداخت و رفت كه  شيشانه ها فانهلسوي،بعد ف"شده باشم  وانهيد ديبا"، ديشياند يروز

اقامت آنها  يبرا يباتيترت دي،پس با شونديهم اضافه م يگريد يبچه ها يرا عوض كند و به رئلوب خبر دهد احتماال بزود

از  يكي... كرديفكر م سوفانهليكرده ،در موردش كمتر ف ييچه ماجرا ريرا درگ خودكه در واقع  دانستياگر م ديشا.داده شود
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 وي،روز بعد از آن اما چون مرگ آنها مربوط به گرسنگ گريد يكيگرفته بود ،روز بعد مرد و  رويكه ه ينوزاد نيبچه ها ،اول

 ينوپا نيدوج كيحال تا آن زمان حد اقل  هربه .دنديجهت نترس يب نهايبه وبا نداشت ،ساكنان خانه دولف يغفلت بود و ربط

 .بچه اواره ،از دو تا شش ساله هم اضافه شده بودند ستيگروه اول و ب به گريد

به زور  يدوقول كيداد بلكه با خود  ياريفرصت به آنها سرزد و نه تنها قول  نيبرد و او را د راول يليدكتر ك يخبر را برا يبات

 ":او اقرار كرد .بود افتهيمرده بوند ،كه  نشانيمتروك در كنار جسد والد يكنان در خانه ا ونيماهه آورد كه آنها ش كي

 يگرفته در حالت يو گلو يبا كوركها و ورم غدد بذاق ستيهمسرم كه حالش خوب خوب ن نبا آنها چه كنم ،چو دانستمينم

 نيا يوقت رونديكردند كه اگر انها را به خانه ببرم ،م ديمستخدمانم همه تهد.كوچك مراقبت كند يكه بتواند از بچه ها ستين

 "،تو را دعا كردم دميبر را شنخ

 "باشد ياز دستم عصبان يخل كنميفكر م.عمو نات نكرد  يول":،با غم گفت  رويه

 باشديتو و مسئول تو م يو عمو ستيپزشك ن كياو  يريهمه جنبه ها را در نظر بگ ديبا.. كنميكه تعجب م ميبگو توانمينم-

 .ديايه مبالخره اوهم را.كنديدرك مسئله را مشكل م شيكه برا

 نجايتوانستم به ا يبفهمد كه چگونه به خاطر روز تواندينم... كنمياما فكر نم! را باور كنم  نيا توانستميكاش م-

 .فراست است تانيمنظورم كاپ....ميايب

 ياگر حت يتوانيم يمتشكرم كه حس كرده ا قايكه خودم هم بفهمم ،اما عم ستميمطمئن ن ":با صداقت اقرار كرد  يليك دكتر

در مورد بزرگتر  ياديكار ز.مهم است يلي،خودش خ يباباش ديكودكان بد شانس ،مف نياز ا ينجات بخش كوچك يبرا

،گرچه  رنديبگ يدر مورد اقدامات بهداشت ييواقعه چند درس ابتدا نياز ا هك ميباش دواريام ديفقط با. ميبكن ميتوانينم شانيها

 انيپا زيهمه چ يوقت نگرنديجادوگران فرستاده شده ،م ايكه توسط خدا  يبتيمص به عنوان ييبالها نيظاهرا به چن. شك دارم

 ياكنون هم تنها كار.كننديآن نم مجدداز وقوع  يريجلوگ يبرا  ياقدام چيو ه ندينمايفراموش م ندهيگرفت ،آن را تا دفعه ا

اما همچنان ! كنند  ديرا سف شانيصورتها نكهيا اياست و  يطانيارواح ش ترساندنيخواندن دعاو در كردن ترقه برا  كننديكه م

 و ختهير ابانهايزباله خود را به خ

 .براي به خاك سپردن الشه ها نمي كنند ، بسيار نااميد كننده است  فكري
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همين البته دو تن از نوزادان مردند ، ولي بقيه به غذا و مراقبت ، پاسخ مناسب داده و در . به نظر هيرو نااميد كننده نبود  ولي

طي سه روز تعداد بچه ها به پنجاه تن رسيده بود ، و ساعت به ساعت . مدت كم به نظر گوشت آلودتر به نظر مي آمدند 

كه در خانه دلفين ها غذا و سر پناه يافت مي شود ، پشت درها از گروه پر سر و  ودبيشتر هم مي شدند خبر پخش شده ب

 .شده بود  صدايي كه براي ورود التماس مي كردند شلوغ

روزي در اين مورد مثل سنگ . دست هيرو بود شايد همه آن ها را راه مي داد ، ولي آن قدر به او اختيار داده نشده بود  اگر

روزي فقط مي توانست بچه هايي را كه كوچكتر از آني بودند كه بتوانند به تنهايي مقاومت كنند را نگه دارد ، ولي . خارا بود 

 .ديگري را  گهيچ آدم بزرنه والدينشان يا 

هر بچه . بايد يك جايي حدي معلوم كني و دورش را خط بكشي . اگر چنين نكنيم خودمان از دست رفته ايم  ":گفت  روزي

 "!.بسيار خوب ده سال اما اين حداكثر سن است .باالي هشت سال بايد خودش مقاومت كند 

ن ها را هم قبول كنيم ؟ مي توانند در نگه داري از بچه ها به ما كمك كنند نمي شود ، حداقل چند تا از ز ": التماس كرد  هيرو

 ".، بدجوري به كمك نياز داريم 

بالخره توانستند به جمعيت .و توسط رئلومب و خدمه اش هم پشتيباني شد . اين مطلب را قبول داشت ، ولي اجازه نداد  روزي

 .ند و بقيه را پراكنده نمايند بقبوالنند كه تنها بچه هاي كوچك راه داده مي شو

فرماندهي و احترامي كه روزي نزد خدمه و اعضاي خانه اش داشت ، باعث شد كه همه اين ماجرا را طاقت آورده و  قدرت

. غير از كمي غر زدن هيچ كدام از كشف اين كه خانم هوليس اجازه دارد خانه را موقتا به پرورشگاهي تبديل كند ، نشوريدند 

آن ها در واقع بدون كمك هم باقي نماندند، . زهره فراموش نكرده بودند  فرزندها هم تالش هيرو را براي نجات  البته آن

و خيابان هاي تنگ گشود ودر مقابل خانه دلفين ها ) ؟(چون با يك كالسكه خانم پالت راه خود را به سختي از ميان باران 

 .ن پياده گشت متوقف شد و اولييويا كردول با چموان بزگي از آ

عمويت به من گفت كه كجا رفته  ": ، در حالي كه رطوبت ، روبان زينتي كاله نامعقولش را تكان مي داد ، توضيح داد  اوليويا

اي ، متاسفانه بايد بگويم خيلي از دستت عصباني است و ظاهرا بيني كليتون شكسته كه جاي بسي افسوس است چون كامال 

قبال هم هيچ اشكالي نداشت ، البته منظورم بودن تو در اين جاست عزيزم ، نه بيني  هاما گرچ. كرد  قيانه اش را خراب خواهد
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خب به ... اكنون كه كاپيتان فراست هم حظور دارد ، واقعا بايد يك همراه داشته باشي تا فقط ظاهرا كمي آن را كمتر . كليتون

نمي دهم كه كجا بخوابم ، حتي روي زمين هم  يتمن هم اصال اهمهر حال ، مي دانم كه حتما خيلي به كمك نياز داري و 

 "! خوب است ، تو هم اصال فكر نكن كه مي تواني مرا پس بفرستي ، چون من نمي رود 

هم خيلي تالش نكرد كه او را پس بفرستد ، چون اهميت كاري كه در ابتدا آنقدر ساده انگاشته بود را كم كم درك مي  هيرو

 .اگر شكست مي خورد ف چه فاجعه بزرگيرخ مي داد كرد و اين كه 

برنده نمي شي خانم ، عاقالنه نيس ،اگر شيطونكاشون مريض بشن يا بميرن ، همه شهر شما رو  "به او اختار داده بود ؛  باني

اين . ه اگه هم بمونن ، هيچ كس ازتون تشكر نمي كن. البته اگه اول خونه رو رو سرمون خراب نكنن . سرزنش مي كنند 

 ". آدم هايي وحشي ، بت پرست ، فقير و لختي هستن  - اي بلد نيستن  هروشيه كه بهش عمل مي كنن ، چون راه ديگ

هيرو حرف هاي باتي را براي روزي تعريف كرد ، او حتي خنديد و گفت كه باتي يك آدم پير بدبين و غرغرو است و  وقتي

اگر چنين بود ، پس داليل ديگري هم كه تنها . نست كه باني حقيقت را گفته است اما هيرو مي دا. هيرو نبايد به او گوش كند 

! خيرخواهي نبودند ، وجود داشت كه نبايد اجازه مي داد اين كار خطرناك هم مثل ساير كارهايش به شكست منتهي شود 

اعتماد نمود كه مراقبت مي كند  پس ورود اليويا را را خوشامد گفت ، چرا كه علي رغم تمام سبك سري هايش مي شد به او

براي اكثريت اهل خانه غير  هنوزپنجره ها باز باشند و آب جوشيده شود ؛ موضوعاتي كه . آشپزخانه تميز نگه داشته شود 

 .ضروري و بي اهميت بود و بايد به طور مداوم روي آن ها نظارت مي شد 

گذشته بود كه دربان خانه دلفين ها ، مالقاتي ديگري را با چمدانش تنها داوطلب نبود ، هنوز يك ساعت از ورود او ن اوليويا

 .راه داد و او بدون اعالم قبلي وارد اتاقي شد كه هيرو داشت موقتا كف زمين را با حصير مي پوشاند 

اطالع دادند مستخدمينم  ": پس واقعيت دارد ، ترزتيسوت ، در حالي كه با عالقه او را مي نگريست ، ادامه داد ! چه خوب  "

حال شما چطور است هيرو ؟ مدت ها از آخرين ديدارمان گذشته و مي بينم . كه در اين جا پرورشگاهي تاسيس كرده اي 

 ". خيلي الغر شده اي 

 ))د؟يخواه يچه م: ((لبخند ترز را پس بدهد بلكه پوست كنده و بدون احساس گفت اي تينكرد كه تهن يتالش رويه

من از كار  د،يدار نميب يكه بوضوح م ديداشته باش ازياگر به آنها ن ن؟ياز ا ريغ يزيكنم چه چ ميما تقدخب كه كمكم را به ش_
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كنم تا آن را  يچه كار يخواه يكنم، تنها به من بگو م يمردم را بهتر از شما صحبت م نيترسم و زبان ا يوبا نم ايسخت 

 .انجام دهم

به  ياجيو احت مييآ يخوب از عهده امور برم يليمتشكرم ما خودمان خ ينبك يكار چيخواهم ه ينم: (( گفت يبسرد رويه

 ))ميكمك ندار

دهند كه چه  يم تيبچه ها اهم نيا ايآ يكنم ول يباشم كه كامال درك م نجايخواهد من ا ياست كه دلت نم نيآه،منظورت ا_

 نميب يستم نخواهم رفت،چون به چشمان خودم مه نجايعاقل باش مادموازل،حاال كه ا!دهد؟ البته كه نه يبه آنها غذا م يكس

هم  شتريب يدر خانه هستند و واضح است كه بزود ياديز يكوچولوها ركه آنچه دربان گفت درست است،در حال حاض

 نه؟ ،مگريكه حاضر به كمك است پشت كن يبه كس يتوان ينم يتيموقع نيدر چن!شتريب يليخ يليخ. خواهند شد

 .))بله،حق با شماست: (( گفت يبه آرام رويه

را  زيآمده است و همه چ يبوده كه از او خوشش نم ياصال فراموش كرد زمان رويگرفتن روز،ه انيآنجا ماند و قبل از پا ترز

و  ييبود،خودنما يديترز جد نيا.كه به غرورش زده بود ييو زخمها تونيكلكش را بر سر اسلحه ها، رابطه اش با كل: ديبخش

وار  يكه دهات يتكه پارچه ا رياش كنار گذاشته شده بود و گل سر مد روزش ز يسيپار يلباسها. بود تظاهرش فراموش شده

 هيريامور خ ايبه بچه ها  يعالقه ا چيترز ه. بود يو رام نشدن ريناپذ يخندان و خستگ. به سرش بسته بود،پنهان شده بود

تسلطش به . در خانه خودش بماند يلر زمان بحران با تنبدر ذاتش نبودكه د. متولد شده بود يسازمانده يبرا ينداشت ول

توانست بدست  يم روياز آنچه ه يشتريكرد كه به طور مشخص بر زنان خانه قدرت ب ياو را قادر م يمحل يزبانها

تر  مهربانتر و نازك قلب يايويبردند كه از ال يحساب م يو هم بچه ها از او به گونه ا نيهم مستخدم. ديآورد،اعمال نما

كرد و در بدست آوردن  يم نشانيتحس ايكرده، يبا آنها اوقات تلخ يليو سواح يعرب يترز به زبانها. كردند ياطاعت نم

 يمعجزه م رهيثروتمند و مالكان مختلف جز ،بازرگانانيياروپا يها،شركتها ياز كنسولگر يتخت،تشك،ملحفه و لباس اضاف

كه  دينكش يچهار طبقه، بزرگ،جادارو پر از اتاق،اما طول يرتعما. زنگبار بود يهاساختمان نيتر يميجزو قد نهايخانه دلف.نمود

 يشتريب يچادر زده بودند تا جا اطيشد و در ح ليتبد يخوابگاه چندنفر كي وان،بهيهر طاق ا ريقدم به قدم آن پر شد؛ ز

 ييقايآفر رشه نيساكن ميوخ تيضعدر مورد و يتوجه يبا ب يلينشده بود،چون دكتر ك يهنوز راض روياما ه.فراهم شود
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بدتر  اريآنجا بس يبچه ها تيام وضع دهيطبق آنچه كه شن: (( گفته بود  يليدكتر ك. نموده بود فيتعر يآنطرف مرداب مطالب

 ينم ينمانده كه به آنها غذا دهد و مراقب آنها باشد ول يباق يكال مرده اند و كس شانيو خانواده ها نيچون والد. نجاستياز ا

 .))ميانجام ده شانيبرا يكار ميتوان

 ))م؟يآوردنشان به آنجا نرو يچرا خودمان برا: (( ديمتفكرانه پرس رويه

دهد ناراحت شده و با  يعكس العمل نشان م ياطالعات نيچگونه نسبت به چن رويدكتر كه فراموش كرده بود ه!)) من يخدا((

خودم هم به آنجا نرفته ام و قصد هم  يمن حت! خانم جوان يكن يركا نيكه چن نميتو هم نب! وجه چيبه ه: (( وحشت گفت

بعالوه  ميبه آن برس ميتوان يكه نم ميكار دار يطور هم بقدر كاف نيهم ميبرو شتريشكار ب يبرا نكهيبدون ا. ندارم كه بروم

 .))ميانداز يخانه را به خطر م نيا يو جان تمام بچه ها ميآور يرا با خود م يماريتنها ب

 ياز شما تعجب م. محض است اتيچرند ميبگو ديبا دياگر مرا ببخش زيعز يخب حاال آقا: (( و با تعجب گفت ديخند رويه

. هستند نجايجهت ا نيبه هم! ديدان يرا م نيبا وبا بوده اند و خود شما هم ا ميخانه در ارتباط مستق نيا يتك تك بچه ها! كنم

بعالوه مطمئنا . ديرا ندارند كه از آنها مراقبت نما يرا از دست داده اند و اكثرا كس نشايو خانواده ها نيچون تمام آنها والد

شهر  يچرا آن را از بچه ها مييمراقبت نما يشهر سنگ يمهايتياز  ميتوان يپس اگر م. قسمتها ندارد هيبا بق يآنجا فرق يوبا

 ))تواند؟يباشد م رشتيتواند ب يكه مطمئنا نم يماريب تيخطر سرا م؟يكن غيدر ييقايآفر

وحشتناكتر خواهد بود به  اريشد بس يكه با آنها روبرو خواه يمناظر يكنم ول ينه فكر نم ميبگو ديدكتر با كيبه عنوان _

 !يآن را فراموش كن نميو نب!دستور است كي زميدختر عز نيو ا ديرو يكدام شما به آنجا نم چيه ليدل نيهم

آن  فيكث يكوچه ها ميتي يبچه ها تيوضع. و آن را فراموش هم نكرد.)) نه دكتر(: (گفت يزيآم بيفر يبا فروتن رويه

 نبود كه يكس يليطرف مرداب كه طبق گفته دكتر ك

كسي بايد براي كمك به آنها مي . در مغزش رسوخ كرده و استراحت را از او گرفت. را به پناهگاه خانه دولفينها بياورد آنها

ليس هم مثل دان الريمور نمي توانست با انداختن مسوليت به عهده ديگران از زير بار آن شانه رفت و از آنجا كه هيروآنا هو

 .خالي كند

گرچه الزم مي شد يكي از زنان خدمتكار را با خود مي برد كه هم راهنمايش باشد و .آن شخص مي بايد خودش مي بود پصس
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جرات نكرد در مورد تصميمش با ك ديگري صحبت كند چون  هم در حمل بچه هايي كه نمي توانستند راه بروند كمك نمايد

رد خواهد شد پس نيت خود را مخفي نگه داشت ولي علي رغم  "طمئنااز عكس العمل دكتر كيلي فهميد كه اگر چنين كند م

دتر منظره هايي ب "تصديق دكتر كه خطر سرايت بيماري در آن طرف مرداب نمي تواند بيشتر باشد و فكر خودش ه مطمئنا

همراه با دوجفت  يروناز آنچه با آن روزانه سروار دارد وجود ندارد با اين وجود به عنوان اقدامي احتياطي دو دست لباس ب

دمپايي را محلول ضد عفوني كننده قوي خيس كرد و بدون اينهك آنها را آبكشي كند خشكشان نمود آنها را مي توانستند 

با بچه هاي شهر آفريقايي همدرست مثل بقيه بچه ها رفتا مي . د به منزل عوض نمايندداخل خانه پوشيده و قبل از ورود مجد

 .همه را كنده و مي سوزاندند و خودشان را در واني از مايع ضد عفوني كننده مي شستند اشتنديعني اگر لباس د. شد

تخدمه كوچك اندامي كه زماني چاق بود مخفيانه همراه با اقابه مس. هيرو ديگر وقت تلف نكرد. مقدمات كار آماده شد وقتي

ولي اكنون در اثر كار سخت و نگراني به پوستي روي استخوان تبديل شده بوداز در كناري خارج شد و بعد هر وقت كه به ياد 

 .خوابش را مي ديد وحشتزه و جيغ زنان از خواب مي پريد گرآن روز مي افتاد قلبش مي تپيد و يا ا

جا كه در اين زمان از سال بارندگي كم بود رتلوب مي گفت كه باران بي موقع است وللي ‹يده بود از آشب قبل باران بار تمام

گرچه در سحر قطع شد روز همچنان گرفته و بهطور غير قابل تحملي داغ بود و اكنون كه باران قطع شده بود جمعيت 

حتاج زندگي بايد مورد معامله قرار ميگرفت اما كركره ادامه داشت و ماي چنانزندگي هم. بيشتري در خيابانها ديده مي شدند

بسياري از مغازه ها كشيده شه و خالي ود و جمعيت ديگر شاد و رنگارنگ نبودند بلكه ترسيده و نگران و اكثر خاموش به 

را دور  نظر مي رسيدند غير از صداي دست جمعي قران و مرداني كه با صداي بلند دعاكرده و از خدا مي خاستند بيماري

چون باران سنگين شب قبل تمام كثافات را . خيابانها از هميشه تميز تر بود. كرده و حيا را ارمغان دهد صدايي شنديه نمي شد

 هرشسته و با سيالب تندي كه ايجاد كرده بود فاضالبها را اليروبي كرده و زباله ها را جمع نموده و به دريا ريخته بود اما ش

 .ين رايحه پخش شده بود و نمي شد از آن فرار كردبوي مرگ مي داد و ا

بود كه هيرو ديگر به آن عادت كرده بود چون هيچ ديوار يا در و پنجره اي نمي توانست مانع آن شود گرچه در خانه  بويي

باز خيابان به دولفينها هم مثل منزل ناتانيل هوليس بخور و عطر و عود مي سوزاندند تا بود را بپوشاند، اما اينجا در فضاي 

حتي دستمال ادوكلني شده اي كه روي بيني و دهانش گرفته بود هم نمي توانست  كهبه طوري . طرزي تهوع آور مشخص بود
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آن را مقهور سازد هيرو تالش كرد كه حالت تهوع خود را سركوب كند و با عجله و مصمم به سمت شهر آفريقايي در آنسوي 

بود، قدم برداشت وبا در آنجا  تهار از مسكن سياهان و برده هاي آزاد شده قرار گرفمرداب كه حد فاصل شهر سنگي زنگب

شيوع داشت و بايد در آن صدها بچه ناتوان وجود داشته باشد  "بيشترين تلفات را گرفته بود و جايي بود كه هنوز شديدا

نموده بود او را براي مقابله با اين منظره  بسيار بيشتر از بخشهاي بهتر شهر اما هيچيك از مطالبي كه شنيده بود يا تصور

 .نفرت انگيز و بدبو آماده نكرده بود

كه براي دفن اجساد كنده بودند زود پر شد و اكنون در حومه شهر قبر مي كندند اما اجسادي را كه با عجله در آن  زمينهايي

سياهان شهر آفريقايي مرده هاي خود را شبانه به پل چپانده بودند توسط باران يا سگها از زير خاك بيرو آمده بودند و اكنون 

بود برده و در آب مي انداختند بعضي از اجساد توسط جزر به دريا مي رفت ولي بقيه  رفتهداراجا كه بر روي مرداب قرار گ

يسه با زمين آن اما كابوس مرداب در مقا. كه تعدادشان هم زياد بود گنديده و متعفن در جلگه كنار مرداب باقي مانده بودند

آفريقايي را مخفي نمايد خاك سرخ و بد بو  شهردر اينجا خك ديگر نمي توانست بدنهاي افراد مقيم . طرف آن هيچ بود

تالش به فرار از گورهاي كم عمق نموده بودند چرا كه در جاي جاي خاك جمجمه اي يا بازو  "ميزبان اجسادب بود كه ظاهرا

 .ن زده بودو دستان استخواني از گل بيرو

منظره اي بود كه مي توانست به دانته الهام سرودن بندي ديگر در مورد جهنم را دهد و هيرو چشمانش را بست و محكم  اين

بازوي اقابه را چسبيد و با عجله از جاده گلي كه وجب به وجب آن موجب ترس ، بريدگي نفس و احساس خفگي مي شد 

شهر آفريقايي گذشته بود اما هرگز نزديك آن نشده بود و اكنون  ارهي اش از كناو اغلب در سواري هاي صبحگا. گذشتند 

با ديدنش مي فهميد كه ناپاكي شهر سنگي كه زماني چقدر او را ترسانيده بود در مقابل اينجا بهشتي از پاكي و نظم بود براي 

هم نامناسب مي دانستند  هايشانرا براي خوكشباور كردني نبود كه انسان بتواند در آلودگي هايي كه مهاجران اروپايي آن 

زندگي كرده و كار نمايد و فرزندانش را تربيت كند هنوز هم هر يك از اين خوكداني هاي بي در و پيكر بد بود بين چهار تا 

و چكه دوازده تن را در خود نگاه داشته بود و سقفهايش كه از برگهاي پوسيده نخل يا حلبي هاي زنگ زده پوشيده شده بود 

 .ميكرد درهم مي لوليدند

دسته موشهاي صحرايي همه جا بوده و . پر از كثافت و آشغال بود و كوچه هاي باريك بهتراز كوهي از زباله نبودند زمينها
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بدون ترس در ميان پاي عابرين جست و خيز كرده و وقتي كسي ضربه اي نثارشان مي كرد، دندانهاي تيز خود را نشان مي 

جا را بوي وحشتناك مرگ گرفته بود چرا ه نيمي از آلونكها پر از مرده  مهدسته هاي مگس هم همه جا بود ه داند سوسك و

هيرو به بازوي اقابه تكيه كرد و بدون اينكه بتواند جلوي خود را بگيرد استفراغ .بود و يا سياهان در آن در حال نزاع بودند

 .نمود و از شوك و حالت تهوع گريه كرد

چون كنار زباله آلونكي ، در ابتداي شهر كه . ي زود وارد كوچه پسكوچه هاي وحشناك شهر آفريقايي شدندخيل آنها

صاحبانش مردهبودند نوزادي افتاده و مي گريست و هيرو ايستاد و بلندش كرد كه ناگهان خود را در مركز گروهي تهديد 

تهم به بچه دزدي ميكردند دستان چنگال مانند سياهي بچه را از آميز از سياهاني يافت كه فرياد زده، هل مي دادند و او را م

آغوشش قاپيد و ديگران شروع به كتك زدن او و هل دادنش به اينسو و آنسو كردند لباس عربي اش را مي گرفتند و جر 

بود و دران غوغاي  ارگرفتهميدادند در حاليكه اقابه جيغهاي عصبي مي كشيد و سعي مي نمود توضيح دهد مورد بي اعتنايي قر

 .زشت كسي صدايش را نمي شنيد

دستش را بر سرش گرفته بود كه خود را از ضربات حفظ كند چوبي محكم در اثر بر خورد بر شانه اش شكست و او را  هيرو

آقابه را او كه چهار دست و پا در ميان گلهاي لگدمال شده افتاده بود و از درد مي ناليد صداي جيغهاي يز . به زانو در آورد

ناباوري انديشيد كه هر دو كشته خواهند شد اين پايان همه چيز بود و بزودي او  وماوراي زوزه جمعيت مي شنيد و با ترس 

آقابه هم در ميان خاكهاي سرخ و وحشتناك يا در زمين گلي هموار شده زير پل، با قيافه اي بد شكل و غير قابل تشخيص 

كند و بعد لگدي وحشانه نفس را در  سون گرمي را كه از بريدگي شانه اش جاري بود ، حاو متوانست خ. دراز خواهند كشيد

سينه اش حبس نمود و او را به كناري انداخت كه عاجزانه و در تالش براي تنفس ، كور و كر و بدشكل شده در اثر نقابي از 

 .خون دلمه شده و گل مخلوط با آن، دراز بكشد

باالي سر آن جمعيت فرياد زن شليك شد و آنها را چنان بسرعت و ناگهاني خاموش نمود نشنيد صداي گلوله هايي را كه  از

او حتي نفهميد كه جمعيت پراكنده شده و او را در كوچه اي متفهن تنها گذارد و بسختي آگاه شد كه بلندش ميكنند تنها 

پاك ميكند و صداي خشمگيني كه جايگزين  كسي دارد گلهاي صورتش را دوقتي توانست دوباره نفس بكشد بود كه حس كر

 .جيغهاي آشفته گروه سياهان شده بود صداي روري است
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اينكه روري داشت به كسي كه موجبات ناراحتي اش را فراهم كرده بود بد و بيراه ميگفت و بيشتر كلماتي كه بكار ميبرد  مثل

درد مي كشيد و نيمه بيهوش بود هيچ شكي در مورد براي هيرو ناآشنا بود گرچه حتي در موقعيت كنوني اش كه  "كامال

 .آن حرفهاخطاب به خودش است نمعنايشان نداشت مدتي گذشت تا متوجه شد تما

حقت است توي فضول زبان دراز كله : سعي كرد سرش را بلند كند وناگهان دوباره حالش بد شد روري شريرانه گفت هيرو

 !ه خشك دست و پا چلفتي خانه بدوش پست و آوار

درد و ترس كمي سبكتر شده بود و نه كلمات و نه لحن گفتنشان نمي توانستند او را فريب دهند چون روري هنوز او را در  اما

آغوش داشت و هيرو شدت ترسي كه او را وادار به گفتن اين حرفها كرده بودرا حس ميكرد ترسي كه براي خود نبود بلكه 

رضايت غريبي به او دست داد كه هيچ تالشي براي تجزيه و تحليل آن نكرد پس  نچنا براي او هيروبود با فهميدن اين مطلب

سرش را با خستگي روي شانه هاي روري گذاشت و دوباره بيهوش شد و تا زماني كه به امنيت خانه دولفينها نرسيدند به 

 .هوش نيامد

بود بريدگي روي شانه اش ر باند پيچي كرد و پمادي  وتر او را به تخت بردند ودكتر كيلي با عجله فرا خوانده شده اوليويا

 براي كوفتگي ها داد و مدتي او را با اوقات تلخي

نمود و باالخره وادارش كرد كه دارويي بدمزه را بنوشد كه حتماً شامل مسكني قوي بود، چون احساس خواب  سرزنش

 .بيدار نشدآلودگي كرد و تقريباً بالفاصله به خواب رفت و تا اواخر روز بعد 

اوه هيروي عزيزم، فكر كرديم كه كشته شده اي، : در حاليكه با ليواني از چاي غليظ كنارش آمده بود، لرزان گفت اوليويا،

آن زن گفت كه با اقابه در حاليكه . اگر ترز به طور اتفاقي از يكي از زنها نپرسيده بود كه تو كجا هستي، حتماً كشته مي شدي

ولي ترز حتي به خواب هم نمي ديد كه به فكرت زده باش، به شهر آفريقايي . رفتيد ونه بوديد بيرلباسهاي غربي پوشيد

او گفت كه تو نبايد اصالً با اقابه بيرون مي رفتي، چون خيابانها اين روزها امن نيست، منظورم دزدهاست، آخر مردم . بروي

 هيروانجام دهي، واقعاً نبايد از اين قبيل كارها. همه چيز را غارت مي كنند

باني به من گفته بود كه شايد بعضي از آفريقايي ها خيال كنند دارم . مي دانم، احمقانه بود: با لحني عذرخواهانه گفت هيرو،

اما وقتي از روري پرسيدم كه آيا واقعيت دارد يا نه، فقط خنديد و فكر مي كنم فراموش كرده بودم، از . بچه ها را مي دزدم
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 كه كجا رفته ام؟كجا فهميديد 

 

يكي از بچه ها، به طور اتفاقي، حرفهاي تو و اقابه را شنيده بود، كه بزرگترين بخش شانست بود، گرچه آدم نمي تواند آنها  -

 را تشويق به استراق سمع نمايد و من خيال مي كنم

بعد او و آقاي . به لنگرگاه رفته بودخب ترز، مردي را دوان دوان دنبال كاپيتان فراست فرستاده كه با يكي دو نفر ديگر  -

 پاتر و چند تايي ديگر دنبال تو آمدند و به موقع هم رسيدند،

 آقابه چظور است؟ حالش خوب است؟ -

اما كاپيتان فراست، نسبت به او بسيار خشمگين شد كه چرا به تو اجازه داده به . بله، او را بسختي حتي لمس كرده بودند -

 .موجود بيچاره از آن موقع تا به حال دارد گريه مي كند. ه تو چه قصدي داريآنجا بروي و چرا نگفت

 .او اصالً نمي خواست برود، من مجبورش كردم. تقصير او نبود -

اما چرا؟ چرا تو بايد به : ترز، در حاليكه با حوله و آب گرم وارد مي شد، ادامه داد. دانم، كامالً حرفت را قبول مي كنم مي

 رناكي دست بزني؟ چرا به ما نگفتي كجا مي روي؟چنين كار خط

و يا اينكه اصرار مي : هيرو، با چهره اي خجالت زده ادامه داد. من فكر كردم اگر به كسي بگويم، مانعم خواهيد شد...  من

 .كنيد به جاي من برويد، نمي توانستم بگذارم چنين كنيد

عموي بيچاره ات، موسوي هوليس، موافق هستم كه مي گويد تو ديوانه  خداي من، كامالً با! چه حرفها: بشكني زد و گفت ترز

 .اي

اما دكتر كيلي گفت كه وبا در شهر آفريقايي بدتر از هر جاي ديگر است و مي خواستم آن را با چشمان خودم ببينم و ديدم  -

آنجا باشد كه اگر كاري برايشان نكنيم، بايد صدها بچه در .... بدتر از هر چيزي است كه شما اصالً بتوانيد. كه واقعيت دارد

 .انجام دهيم يشانخواهند مرد ترز، بايد كاري برا

تو تنها هدف را مي بيني و بدون مشاهده . تو، عزيزم، خيلي زود تحريك مي شوي. ولي خودمان نبايد آنها را بياوريم! البته -

را فراهم مي آوري، قلبت گرم است، ولي سر سردي خطرات راه به سويش مي شتابي كه موجبات دردسر و غصه عده زيادي 
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 .هم الزم است كه آشكاراست تو نداري

البته هيچ يك از جراحاتش جدي نبود، چون چينهاي . رغم اعتراضش، هيرو مجبور شد بقيه روز راهم در تخت بماند علي

روي شانه اش و كبوديهاي متعدد،  جداي بريدگي سطحي. كلفت لباس سياهش،او را از تأثير عميقتر ضربات حفظ كرده بود

زياد احساس بيماري كند از تخت بلند شود و با متانت سخنان  نكهصدمه جدي نديده بود و صبح روز بعد توانست بدون اي

لحنش به گونه اي بود كه زماني مي توانست او را عصباني كند، ولي . تهديد آميز و خشني را براي رفتارش از روري تحمل كند

به طرز شايسته، توبيخها را پذيرفت و با تواضعي كه اگر خانواده اش مي ديدند حتماً تعجب مي كردند، بسختي  در عوض،

 .ولي تنها نتيجه اي كه اين رفتارش داشت، بدتر كردن اخالق تند روري بود. زمزمه نمود كه متأسف است

يده بوديم حتماً كشته مي شدي، مسئول مرگ اقابه جداي اين اصل كه اگر به موقع نرس! معلوم است كه بايد متأسف باشي -

هم بودي، خيال مي كنم اصالً به آن فكرهم نكرده اي، با اينكه شايدبه خاطر گذتن از كوچه هاي كثيفي كه روزانه جان صدها 

ي با اين وجود هستند كه نسبت به آن مقاومت ندارند و او هم يك زن سياه است، ول انتن را ميگيرد، به وبا مبتال شود؟ سياه

 !مجبورش كردي كه با تو برود

 متأسفم فقط او را بردم چون راه را بلد بود و من بلد نبودم، اصالً فكر نكردم  -

 اي يكي، ياالن شروع كن نيفكر كردن را از هم يتواني،خب م يكنيوقت فكر نم چيه ":،صحبتش را قطع كرد  انهيوحش يروز

به . ديگرفته باش انداختندياب دهان م تانيوبر رو دادنديو هل م زدنديكه شما را م يجمعتمرض را ا زآن  تواننديم تانيهر دو

بچه شش ساله از تو  كي! واقعا حقت خواهد بود  يرياگر مرض را بگ.از آنها مرده اند  ياديكه تا االن عده ز ميگويجرات م

 ي،احساس همدرد يكن يرار است با او عروسكه ق ينسبت به عفونت و آن حرامزاده مرور دايمن شد. شوديبهتر سرش م

 " كنميم

 نجايفقط ا توانستمينم.و فكر كنم بهتر است من آن بك نفر باشم  رفتيم دينفر با كي ":،دفاع كنان اعتراض كرد  رويه

 "نكنم يكار چيو ه نميبنش

 كايو ب ينشسته ا نجايتو ا ":آرامتر گفت  يبا لحن.تركش كرده بود  يصبر ياز خشم و ب يكرده ،قسمت رييتغ يروز صورت

 ندهيلطفا در ا شودي،پس م فهمميمن م ي،ول يفهميمردم را نم نيتو ا يكنياز سهم خودت هم كار م شتريب ي،حت يستيرهم ن
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 "؟ يرا بر عهده من بگذار ليقب نياز ا يمسائل

 .بده تا بفهمند  حيتوض شاني؟ برا يكنيدر موردش م ي؟ واقعا فكر يكنيم-

 يكه رفتار ان گروه خشن و كار و زحمت هفته ها ديديم.صورتش دوباره منقبض شده بود. كرديو به او نگاه م دهستايا يروز

بدن گرد .گرفتيبا نگاه به او درد م يالغرشده بود كه قلب روز يبقدر.آورده بودند رويگذشته و شخص خودش چه بر سر ه

زبر و  اديكه از شدت كار ز شيدستها يداشت ،االن به الغر اديبه  مانهيكه تمام خطوطش را آنچنان صم شيو دوست داشتن

آمد  يبه نظر درشت تر م رنگشيبه دور آن در صورت ب اهياش با هاله س يخشن شده بودند ،گشته و چشمان خاكستر

 يرها را انجام دهكا نيا يورمجب اي،به خاطر خدا ،آ رويه": ديبود كه به او بگو نيانجام دهد ا توانستيكه م ي،ناگهان تنها كار

بدتر از آنچه تصورر .بد بود  يبه اندازه كاف روزينه دوباره ،د.او را لمس كند  دينبا نكهيندارد ،و ا يا دهيكه فا دانستياما م "؟

 ،ممكن باشد كرديم

 "؟يروز يتوانيم ": ديدوباره پرس رويه

 "بتوانم  كنميفكر م ":تن به قضا داد و گفت  يروز

 ونهم يس فصل

 

منابع خانه  ميدار اجياحت شتريب زيدرواقع به همه چ... شتريب يغذا شتريب ريش شتريما به تشك ب:ماتم گرفته گفت ايوياول

 .قرارگرفته بود ديپشت مرداب مورد تهد فيكث يكوچه ها يگرسنه  يشدن بچه ها ريبا سراز نهايدولق

 شتريو صابون ب يضدعفون عيو ما:را گرفته بود گفتدماغش  شانيبد بچه ها نشسته و كثافت سرورو ياز بو كهيدرحال ترز

 ؟...يتوان يترز م ميكه در آن چادر بزن ميخدارا شكر كه هنوز باغ را دار شتريو اتاق ب:و ادامه داد ديكش يآه رويه

د از سرهنگ كه بتوان از آن به عنوان پناه گاه استفاده نمو يزيهرچ ايبادبان  ايو رفت كه چادر . دهميرا م بشيترت:گفت ترز

به هرنحو  ايقرض كند و اي ديدر شهر درخواست نما گريمنبع د نيدوج كيو  سيهول لينانان يآقا,ليدوب ويموس,ادواردز

 .دينما هيته يگريد

از آنها كمك  ياديعده ز يبودند و برا يرقت بار تيدر وضع ياز نظر كثافت و گرسنگ ييقايشهر آفر نيتازه وارد اكثر
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امكان نجات  ييبودند كه گو يهم به گونه ا ياريآنها همان شب مردند و بس نيدوج كياز  شتريب .شده بود ريد گريد

اصال  شديپرسروصدا و شلوغ رد م يتخت زده شده و اتاق ها يها وانيا انيكه از م يليوجود ندارد اما دكتر ك شانيبرا

 .از آنچه او انتظار داشتبهتر  اريدارند بس يخوب شرفتينبود و به آنها اعالم كرد كه پ يناراض

 يشتريبه او با توجه ب راياما دكتر اخ كندينم تشيو اصال اذ ستين يزيكه چ ديو پاسخ شن ديپرس رويجراحات ه تياز وضع او

كتك خورده و سراسر بدنش از شدت  يبه سخت رويكه ه دانستيدكتر م. آمد يخوشش نم ديديو اصال از آنچه م كردينگاه م

مساله نگرانش نكرده بود بلكه  نيالبته ا. خورده باشد يصدمه داخل چيكه ه كرديود شده است اما فكر نمو كب اهيجراحان س

 .پرت كرده بود رويه يبود كه حواسش را برا اهيوبا در شهرس وعيفكر ش

اما  نموديم يمدردرا وادار به رفتن كرد را درك كرده و با او ه رويرا كه ه يا زهيانگ يليانسان دوست دكتر ك يعنوان فرد به

 دانستيو گرچه م ديرسيبود به عالوه حال دخترك اصال خوب به نظر نم دهيهم عق يعملش كامال با رور يفكر يدرمورد ب

خود را كنار بگذارد و دعا كرد كه  ينگران توانستينم يخوب باشد ول يتجربه ا اناز او انتظار داشت كه پس از چن شودينم

با  ياو با تند. نباشد يتر از شوك و صدمه سطح يجد يدور چشمانش در اثر مسئله ا اهيس يها هيجهره و سا ديشد يزرد

 رويكه ه ديخواست مراقبت نما ولاستراحت كند و هنگام رفتن از خانه كرد شتريصحبت كرد و به او دستور داد كه ب رويه

 .حداقل دو ساعت ساعت بعدازظهرها دراز بكشد

رام شد چون در آن زمان تنس داغ  رويبار ه نينخست يبرا يگرچه انتظار مخالفت داشت ول اش عمل كرد فهيبه وظ ايوياول

 كيو ترز شر ايويكه درطبقه آخر ساختمان با اول يبود كه در اتاق كوچك يباعث آسودگ. كرديم يماريبود و احساس دردوب

. و استراحت كند ندازديخود ب يرونازك  يو فقط ملحفه ا كشاندهتخت  يرا درآورد و خودش را رو شيبود لباس ها

كه پس  يمشابه يروزها اديبه  كرديبدنش درد م يها يكبود كهيدرحال. دادينامطبوع آزارش م يشانه اش به طرز يدگيبر

اتاق درست مثل  نظرشبه .بدتر اريبدتر بود بس نباريگذرانده بود افتاد فقط ا راگويدر و يرور نيدر كاب اياز نجاتش از در

كه در  يكوچك يكرد كه دوباره به آنجا باز گشته است در كشت اليخ يلحظه ا يبرا. دوران داشت يكشت نيحركت كاب

 .رفتيم نييهند باال و پا انوسيامواج بلند اق انيطغ

صورتش از قطرات عرق . ديچيپيكه از درد به خود م افتي يپنجه پا به اتاق آمد او را درحال يساعت بعد رو كيكه  ايوياول
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كرده بود كه  ديانگشتانش كل يرو يرا به سخت شيدندانها.به رطوبت اتاق داغ نداشت يربط چيشده بود كه ه سيخ يسرد

 ايوياول. بكشد غيكه ج ديترسينزد چون م يحرف ينگاه كرد ول ايويبه اول يندگگشادشده از درد و درما ينزند با چشمان اديفر

 .ديدو رونيهق هق كنان از اتاق ب

 رويبر لبانش گذاشتند ه ينزدند او را بلند كرده و فنجان يكدام حرف چيه يبار ترز هم با او بود ول نيبرگشت و افورا  بايتقر

 .مطبوع يگرفت چون دوا بود نه دم كرده ا يا افهيو از مزه اش ق ديآنرا نوش خورديكه به هم م ييبا دندانها

كوتاه بود چون درد با خشونت  اريبس يدوران آسودگ يبكشد ول يقيعم يو او توانست نفس ها افتي فيتخف يكم درد

شد و چشمانش را كور  ينشت كه از صورتش جار شيشانيبر پ يشد و او دستانش را گاز گرفت و چنان عرق ديتجد يشتريب

ج آب را گرفته اند و ترز بدن به ستوه آمده از درد و عذابش را با اسفن شيمچ ها ايويكه دستان لرزان اول دانستيم. نمود

 يليبه دنبال دكتر ك كردياصرار م ايويبود كه اول نيمث ا ديشنيم يسرش چون زمزمه ا يرا باال شانيصدا. شست يسرد

توانست دستش . بودكمتر شده  يالبته ترز حق دارد چون درد اندك ديشياند رويه. نديصبر نما ديكه با گفتيبفرستند و ترز م

 يجز دادن دز باالتر يو كار ديايدكتر سرش شلوغ تر از آن بود كه دائم به آنجا ب بردارد شيدندان ها انيرا دستش را از م

دوبار به  يروز شهيآمدچون هم يم نجايشدن هوا به ا كيو به هرحال قبل از تار كرديكه به او داده بودند نم يمخلوط نياز هم

درد قابل  يم بخش اثر كرده بود چون نوبت بعدآرا يفعال كه دوا. بود ماريبا وجود آنكه همسرش هنوز ب يزدحتيم ريآنها 

 .تحمل تر بود

در پشت سرش  نكهيو ا ديشن ريحص يرا رو ايويلباس اول شيسا يصدا رويو بعد ه افتيسرش ادامه  يها همجنان باال زمزمه

ه در صورت و ك يترس ثارةاز  كي چيكه ه ديد. ستيبود نگر ستادهيچشمانش را گشود و به ترز كه كنار تختش ا. بسته شد

بود اما  دهيتلخ و چروك يبيترز به طرز عج. شودينم دهيبود در ترز د دهوجود داست و بر ترس خودش افزو ايوياول يدستها

 .شوديتمام م يبه زود يبترس ستيالزم ن:گفت ياحساس يب يزد وبا صدا رويبه ه يلبخند كمرنگ. بود دهياصال نترس

بود  نيمثل ا. ديخودش بگو شيپ ينتوانسته بود كلمه وبا را حت رويشوع شده بود هدرد  ياز وقت يعنيساعت گذشته  كي يط

تا  كهيكند درحال دايپ تيواقع يمارينامش را برزبان آورد ب يكه اگر حت ديترسيچون م ديكه جرات نداشت به آن اقرار نما

 توانديسرد و آرام ترز متوجه شد كه ماكنون با نگاه به صورت  يبود ول اهدوبا نخو نياز قبولش سرباز زند ا كهيزمان
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اگر ...گفت كه يرور. گرفته باشم اهيآن را از مردم شهر س كنميفكرم:گفت. ترسديكمتر م گريدرموردش فكر كند و د

 وبا است مگر نه؟. حقم است...رميبگ

كه  يزيچ گريد يزيد وچدر صورتش بو ياز استهزاء همراه با تلخ يحالت. تكان داد ريتعب رقابليغ يسرش را با حالت ترز

 يدانيكه نم نميبينه م...نه ؟يا دهيواقعا نفهم. ستين يبه آن بد يماريب:گفت.تند بود يادتيبه ح هيشب اريبس

كه تزر ناچار  ديدستش را دراز كرد و لباسش را گرفته و به زور كش رويه. برگشت و دستانش را به هم فشرد تيعصبان با

 چه شده ترز؟:ديپرس. شد برگردد

خودم اتفاق افتاده است ان  يچون دوبار برا ميبه تو بگو توانميرا م يا يكه بترس ستين يزيچ:سنگ گفت يچون تكه ا ترز

 يگريفرزندان د يتوانيباشد م زيآنقدر غم انگ توانديفرزندت نم نياز دست دادن ا. تو يآن هم برا اديهم با افسوس ز

 يداشته باش

محسوس  يترز با تالش. و بعد دوباره محو شد ديتاب رويه دهيرنگ پر يه هااز درد به گون فيخف يكه رنگ ديد

 به دنبالش بفرستم؟ يخواهيم:ديپرس

 به من قول بده ترز؟! بفهمد هرگز دياو هرگز نبا: زديموج م رويه يترس در صدا... بفهمد دينه او نبا -

]FONT=Arial[- بودم  دهيشن يبله قصه وحشتناك! طور نيپس كه ا !من يخدا:گفت ياز حضور ذهن ناگهان يترز با با تكان

 ...مطمئنا درست است كه او ديآن را اما شما نامزد هست يول

 شتريب يبا درد نبارينفسش را گرفت و دوباره سرخ شد اما ا... نياست اما ا يمنظورت كل... اوه!نامزد؟ -  -

 من چارهيب يكوچولو...كردميفكر نم...باور نكرده بودم -

 يكرده بود بچه كل اليخ: ديشيزودگذر اند يلحظه ا يانداخت و برا يكرده بود نگاه رييبه صورت ترز كه كامال تغ رويه -

 !چارهياوه ترز ب! باشد يپس واقعا عاشقش م. است

قوع بشود از و ديبا! بكن يترز كار:بالشها بلند كرد و نفس زنان و درمانده گفت يرا رو روخوديدرد دوباره شروع شد اما ه -

 نگذار بچه را از دست بدم. آن ممانعت كرد

درست  اي دهيدرست شن اياز شدت بهت نتوانست باور كند كه آ يلحظه ا يبرا.شد رهيترز با دهان باز به او خ -
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 !يبچه را داشته باش نيا يامكان ندارد بخواه ستيتو لطف بزرگ ياتفاق برا نيا زمي؟ اما عز...منظورت:دهيفهم

 يفهميتو نم. از دستش بدهم ديو نبا خواهمشيمن م! خواهميم يول... كردميكه بخواهم فكر م كردميفكر نم! مخواهيبله م -  -

 بفهمم ديشا كنميفكر م:گفت يترز به آرام -

 فهمميخودم هم نم يحت! فهمديكس نم چيه. يتوانينم -  -

 داند؟يخودش م ايآ ميما هردو زن هست:گفت يترز با خشك -

صورتش ...است كه نيهم يبرا خواهميخودم م ياست كه من برا يزيچ نيا! هم بفهمد دينه و نبا:ن دادسرش را تكا رويه -

 دي؟بايانجام ده يكه بتوان ستين يكار:دوباره توانست صحبت كند البه كنان گفت ياز درد درهم رفت ووقت يدر اثر تشنج

 ترز كنميباشدخواهش م يكار كي

 طيشرا نيخودش را گرفتمتوجه شد كه در ا يفورا جلو... يتوانيو م يتو جوان يولكرد  يشده كه بشود كار ريد يليخ -

 توانديم يهرگز كس اينگران شد كه آ. و شوكه كننده هست بيعج يليكه كل ماجرا خ ديشيترز اند. ستيمناسب ن يدلدار

 را بفهمد؟ ودشهست كه خ يكس يحت ايبشناسد  ياباء بشر را به درست

 چيبا ه اي ميصحبت نكن ايويمورد با اول نيبهترباشد در ا كنميفكرم. شوديتمام م يبه زود:عوض گفتدر يپس از بحظه ا -

 باشه؟. يگريكس د

و  زدنديم رونيبسته اش خود را ب يپلك ها رياز ز ارياخت يو ب ياشك ها به آرام. سرش را به عالمت قبول تكان داد رويه

 .دنديچكيو بر بالش م دهيصورتش دو يرو

در  گريدوروز د يبرا رويتمام شد و ه گريساعت د كيبعد از  يكم. شوديتمام م يق داست كه گفت درد به زودح ترز

 ازيمراقبت از آنها ن يبرا شديم افتيبود و به هرجفت دست كه  شيچون تعداد بچه ها رو به افزا.اتاقش ماند و بعد خارج شد

در شهر منازل  يگريد ريتا آن زمان افراد خ يجا ندارد ول گريكه خانه د رديذناچار شد بپ رويكه ه ديرس يزمان يبه زود. بود

 .شدند هيو تغذ افتهيبچه پناه  400 كيكردند و نزد ميخود را تقد

 يخروج از كنسول گر ياو را برا يتوانند به سادگ يكه آنها نم دانستيو او م ديرسينم تونيكل اي شياز طرف عمو ياميپ چيه

فرار از  ديهم كه به ام ديمج. فرستادند پول غذا و لباس يبه مراتب بهتر م ييزهايببخشند اما آنها چ فراست يهمراه با رور
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به  توانستيكه م ياز آنجا هر كمك. دورافتاده اش پناه برده بود يبه روستا كرديمدهم  كيرا  رهيجز تيكه جمع يماريب

 اورانشيو  سيخانوم هول يبرا گريد ياميپ زير فرارش از دز و نبه خاط يرور يبرا يكيتبر اميهمراه با پ فرستاديم نهايدولق

 .كردياز انها تشكر م دادنديكه انجام م يريكه به خاطر كار خ

را  يزخم چينبود كه ه غتشيهمراه آن نبود چرا كه در طب ياميپ يو حبوبات فرستاد ول يسبز وهيم لياز قب ييايهم هدا شعله

به  شتريدرمورد اخبار ب. دانستيكاخ آمالش م يرا مسئول شكست برغش و خراب انيرجخا شهيفراموش كرده و ببخشد و هم

دوتن  ديفهم يريبود كه ه يدوم قياز طر. رفتنديخاص شان به همه جا م يها ييتوانا ليبود كه به دل يو ترز متك يليدكتر ك

و سالمت خود  دندياعمال خود رس يه جزاجرمش بوفابه كه هردو ب كيو شر دهيفر. از وبا مرده اند شيمنزل عمو ياز اعضا

كه از برده  يدرهمان محل درستآنها . ملك كوچك بوفابه در خارج از شهر از دست دادند نيد يبرا يرا با ترك كنسول گر

 .مبتال شده و مرده بودند يماريبه ب دنديكشيكار م يبودند به سخت دهيخر رويكه با پول خ ييها

سرهنگ ادوارزد نه تنها . كرديكار م نهايو اكنون بخش اعظم روز را در خانه دولف افتيد باالخره بهبو يليك سنتيليچم

را  رشانيخودش ش رنظريكه روزانه ز ديخر زيگله بز ت كيفرستاد بلكه  يتازه باغ خودش آذوقه م يها ياز سبز شانيبرا

از  يو حمد شيكه معموال ستا. دخترجاندارد  ياديز ديفوا:گفتيو م داديم ليتحو رويشده وبا دست خودش به ه دهيدوش

 .عضو واالمقام بود كيطرف 

به . بود رفتهيپذ كرديم يزندگ نهايفراست دوباره آشكاروآزاد در خانه دولف تانياصل را كه كاپ نيا يبدون اظهارنظر سرهنگ

را  نيدر عقل داشت كه ابود و سرهنگ ادوارزد آنق يكار عبث كرديم داديوبا در شهر ب كهيهرحال دوباره گرفتنش درحال

گفت كه پسرك آنقدر هم كه  ايويصحبت كرد و بعد به اول تانيبا كاپ يمتعدد يها تيو درموقع ازيدرموارد ن يبفهمد حت

 .اندك درموردش گفت اريبس يول يزيچ تايبتوان نها ديو شا ستين اهيرنگش كرده اند س

نشانه  چيه نكهيرغم ا يعل. فراست چه كند يرهنگ فكركند با رورآنقدر فرصت خواهد بود كه س يدميگرفتن اپ انياز پا بعد

وبا . هردو زنده خواهند ماند ايكه گو كرديبا مسئله برخورد م يبه گونه ا شهياو هم يول شدينم دهيد يماريب فياز تخف يا

 يانينتوانسته بود پا يكسو  گرفتيم يها قربان يو آلونك ها و قصرها و كشت منازل انيزنگبار از م يهنوز در شهروروستاها

 .ديآ يبرنم يو دعا از عهده كس ديجز تالش وام يكار دانستيسرهنگ هم م. نديبرآن بب
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و اكثر  دينرس يدكتر كل ينيداشت اما اصال درمجموع به ارقام تخم يانيهم قربان نهايخانه دولق يبچه ها انيشك وبا در م يب

 رونيو ب وانيو ا اطيتنها پنج تن از وبا مردند و گرچه خانه و باغ و ح. ودندب يو گرسنگ يهم به سبب غفلت قبل رهايمرگ و م

را گرفتند كه  يماريتنها نه نفر ب يحركت نمود ول انشانياز م شديم يبه سخت كهيبه طور ودپشت بام پراز بچه ب يخانه و حت

 .نكرد تيسرا گرانيهم به د يماريو ب افتنديچهارتن از آنها بهبود 

 معجزه است:گفتيم ايوياول

 وحمد بر اجردهنده باد شيخانه است ستا نيبر ا امبرشيمطمئنا لطف و مرحمت خدا و پ:گفتيم ترز

 يدر آسمان ب ديبودند و خورش يروزها آفتاب يمرطوب وجود داشتو وقت يگرما شهيهم دامايوز يو باد موسم ديگرم بار باران

 سوزانديكه دست را م شديچنان داغ م تهايخانه دولف يوارهايد يكه حت يحد رفتبهيدما به شدت باال م كرديم يابر جلوه گر

 يتميو ر داديصداها را تحت شعاع قرار م ريبدتر بودند چون حداقل باران سا همهابر از  يصاف و ب يشبها رويه ياما برا

و  كرديم يلوه گرروشن كه ماه در آسمان ج يشكل مداومش داشت اما در شب ها  يخاص و آرامش بخش در ضربات طبل

گروه  يصدا توانستيقرار م يب يمداوم بچه ها يصدا يو بلند بودند و ماورا زياصوات در سكون ت شدهمهيباد متوقف م

آن صدا . دنديجنگ يزنگبار بود م يكه متعلق به فقرا مودويسگان ولگرد را بشنود كه بر سر اجساد فاسد شده محله تاز

 .نمود يم رانيآورد و خانه و اموالشان را و يكه همچنان بر آنها هجوم م ينمدام حضور دشمن بود دشم يادآوري

 ......دارد ادامه

به سراغ  ديسواره در باران شد يگفت رور انيشب تمام به زبان فرانسه هذ كي كهيشد به طور يديدچار حمله تب شد ترز

ترز . بگذرند توانستنديبود كه درشكه ها نم اديز يفراهم كند چرا كه گل جاده ها به قدر يرفت كه تخت روان سوتيت ويمس

 .دينما تيها سرا چهرا به منزل خودش فرستادند كه مبادا تبش به ب

و  ايوينه اول روينه ه. چابك و پركار بود شهياما چون هم ديرسيبه نظر م رتريده سال پ كهيهفته بازگشت درحال كيظرف  ترز

 داديو به كارش ادامه م كرديآن را پنهان م يكوركها و ورم غدد دچار شده بود ول يماريكه دوباره به ب يليك سنتيليم ينه حت

الغر و رنگ  يليروزها خ نيالغر و چشمان فرورفته اش نشدند چرا كه همه آنها ا ياگونه ه ايرنگ ترز  يدگيمتوجه پر

 .ندينما يبودند و گرفتارتر از آنكه به ظاهر خودشان توجه دهيپر
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و  ديرسيباالخره مطابق سنش به نظر م. خوشحال بود ايويخسته بودند اما حداقل اول شهيبه ستوه آمده و هم داياز كار ز آنها

 يكوچك گل آورده و نگران سالمت يدسته ها شيچون مدام برا دادينم تياز سنش اما ظاهرا جرج ادواردز اهم شتريب يحت

خود را مجرد دانسته و به خاطر  شهياو گل نداده بود جرج هم هم به ايبود و  شدهن ايويكس قبال نگران حال اول چياش بود ه

 يفردار زرد براقش و گونه ها ياحمق خانوم كردول با موها وهيآورد و به نظرش آن ب يرا به جا م يمطلب شكر خدا نيا

 يدستمال ريز شيموها گودرفته كه شمانبا چ دهيرنگ پر يايويمشكوكانه و رفتار زننده اش كامال ترسناك بود اما اول يصورت

اورا جلب  يبيپوست بود به طور عج اهيس يبرتن داشت و بازوانش پراز بچه ها يشبنديكه با عجله بسته بود پنهان شده و پ

 .افتيكردن از او در وجودش  تينوازش و حما يبرا يقو يليكرده س

باهم خوشبخت خواهند شد و . هم باشندهم مناسب  يليخ كنميخود دارند و فكر م نيب يمسئله ا كيآن دوتا :گفت ترز

 را نداده بود بشيقبال ترت يچطور كس كنميتعجب م

را نشان  يزيچ چيه رويو متفكرانه اما صورت ه يطوالن يانداخت نگاه رويبه ه يمزگان نگاه رياز گوشه چشم و از ز او

كه با هم  يزمان يحت كندينگاه نم يبه رور مايگاه مستق چيساكت بود و ترز متوجه شده بود كه ه يليروزها خ نيا. دادينم

از او اجتناب  خواهديم ييكه گو روديكنار م يبه گونه ا روياز سر راه ه يرور نكهيو ا دزدديكنند هم نگاه خود را م يصحبت م

 .دينما

 يز آن ثمره اگاه ا چيارتباط را مناسب نخاهد دانست و ه نيكس ا چيه. باشند ينطوريا ديخب با ديشيو اند ديكش يآه ترز

چه  ديايهم ب ليها به لنگرگاه بازگردند و همراه آنها دافود يتمام شود و كشت يدمياپ ينگران شد كه وقت. به بار نخواهد آمد

افكنند؟  يكرده او را محاكمه نموده و به زندان م ريفراست را دستگ يادواردز دوباره رور جدان و جر ايخواهد افتاد؟ آ ياتفاق

باور نداشت در رابطه با  يبود اما به گونه ا رييتغ رقابلينظراتشان غ يبودند ول يمنطق يبه دار؟ آنها هردو مرداناگر نه به چو

البته اگر . ترك كند ياپپدم افتني انيرا به محض پا رهيجز يورر نديمراقبت نما نكهيجز ا. بردارند يشتريموضوع قدم ب نيا

 رهيجز افتتاينفر ادامه خواهد  نيكه تا زمان مرگ آخر كرديو فكر م ديدينم شيبرا يانيترز پا يگاه. شديتمام م چوقتيه

 .دهد ليو جنگل و صلح و آرامش تحو اهانياز سكنه را به گلها گ يخال

كه دارد  ديانداخت و د رويبه ه ينگاه. هستند يمردها واقعا موجودات بد ديشياند داشتيكه شخصا مردان را دست م ترز
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نه تنها . دينمايكه دستخوش طوفان شده بود نظارت م يو بر بادبان ستادهيا اطيكه در ح كندينگاه مرا  يرور يرچشميز

را باال انداخت و رفت كه بر  شيبلند گفت بعد شانه ها يرا با صدا نياترز . باشنديبد هستند بلكه نفهم هم م يموجودات

 .خنك نكنند دهيآب نجوش ختنيداغ را با ر ريكه ش دينظارت كرده و مراقبت نما ريجوشاندن ش يقابلم ها قيشستن دق

نكته  نيمتوجه ا يداشت تا گس ازين ياديز يگرچه هنوز به روزها. و درحال فروكش كردن بود دهيوبا به قله خود رس اما

بار را زنگ تيكرده و دوسوم جمع رانيو و يسلطان را گرفته و تمام روستاها را خال يايتن از رعا 20000از  شيجان ب. شود

 دوباره به انسانها رو آورد ديكاسته شد و ام يماريكم كم از شدت ب يول. نابود نموده بود

 ديزوزه كش انيتمام طول شب باد چون روح گر. را شست رهيدرگرفت وتمام جز يروز گرم و ساكن طوفان كياز  پس

تنه نخل ها چون شاخه . دنديوسراسر شهر را پوشان دندياموتج غول آسا بر سواحل كوب. از باران را به همراه آورد ييالبهايوس

موج به سمت . نابود شدند خكيو گلها و درختان پرتقال و مزارع م ها وهيم. رفت نيشكست وهكتارها مزرعه از ب دهيپوس

 .باال زد و منازل اطراف آن را آب گرفت يآب از پل داراجان يمرداب پشت شهر راند به طور

در آسمان روشن  ديصبح كه خورش. گرفت انيكه شروع شده بود پا يكرد و بعد به همان ناگهاندوروز تمام غوغا  طوفان

 .گذشته خنك تر بود و مرداب و ساحل از اجساد پاك شده بود يطلوع كرد هوا از تمام ماهها

ها طاهر  ياز ناپاك ها را ابانيگذشت خ رهيجز انيكه از م يطوفان. گرفت انيتمام شد و با آن وبا هم پا يباران موسم فصل

 .گرفت انيپا يباالخره كابوس طوالن. را هم برد يماريحمل نمود و با خود ب ايكرد و اجساد را به در

بلند دور باغ آن را از حمله  واريشكسته بود اما د يكنده شده و شاخه ها ياز برگها دهيهنوز پوش نيزم تهايباغ خانه دولف در

و دوباره مورد استفاده  ستادهيكه برپا شده بودند همچنان سرپا ا ييجادرها و پناهگاه ها رشتيب. كامل طوفان حفظ نموده بود

 شهياز كركره ها شكسته و دو بچه در اثر شكستن ش يآب گرفته بود و تعداد نچيرا شش ا اطيالبته سطح ح. قرار گرفتند

 يه در اتاقها چپانده بودند از طوفان صدمه كمچون همه را با عجل نهاياز ا يبرداشتند اما جدا يسطح يزخم ها يپنجره ا

 .دوروز گذشته را داشت يها ينگران امكه به دنبال طوفان بود ارزش تم يخنك تر و آفتاب درخشان تر يهوا. خوردند

 نيبو تا چند نيا. پشت مرداب با خود داشت يها نيخاك نشده را از زم يمرده ها يهنوز بو ديوز يم يكه از خشك يمينس

گشته و شبها بچه ها را از دم منازل  ابانهايدر خ كردنديم دايكم غذا پ مودويدر ناز گريكه د يوحش يسگ ها. ادامه داش هفته
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به مقابله سگ ها رفت چون برخالف وبا  شديكردند اما با اسلحه و گرز م يحمله م زدنديكه تنها قدم م يو به كسان دنديدزديم

 .نبودند يدشمن نامرئ

 نشانياطيش ايو  انيخدا ايمتعدد خود از اهللا  انيرا شمرد و هركس طبق اد شيمرحم گذاشت مرده ها شيها بر زخم زنگبار

كه  ييپدربزرگها و مادربزرگها و خانواده ها نيو والد گشتيبرم يبه حالت عاد يزندگ. از بال تشكر نمود ييرها يبرا

 .شدنديم يآمدند و اتقها كمكم خال ينشان مپس گرفت يآورده بودند برا تهايفرزندانشان را به خانه دولف

 ديقاپ يخواهرش آمده بود و بچه ها را به گونه ا مانيتيبست كه به دنبال  دهيرنگ پر يدر را پشت سر زن يعل يمصطف يوقت

 م؟يد چه كنخواه يآنها را نم يكس ايرا ندارند  يكه كس ييبا بچه ها: ديپرس ايويآنها را به او پس ندهند اول ديترسيم ييكه گو

بزرگ  يكه وقت ميبده اديبه آنها  يديباز كرده و فن و حرفه مف يمدرسه ا ميتوانيم ميداريجا نگه م نيگفت آنها را هم رويه

 .خود را اداره كنند يشدند زندگ

 يه مساد نيو مشكل را چن دهيچيمسائل پ شهيكه هم ييتوانا يخاص برا ياز استهزاء محبت و حسادت ياو را با مخلوط ترز

 بمانند يكدام آنها باق چيه كنميفكر نم: و گفت ستيانگاشت نگر

 .تعلق دارند يآنها به چه كس دانديكس نم چيها تمام خانواده خود را از دست داده اند و ه يليخ. بمانند ديبا! ماننديم يول

 .برنديكه همه آنها را م ديد يخواه ياست ول درست

 فهمم؟ينم

خود را از  يهم هستند كه پسران و دختران و نوه ها ياريبس. ساده است اريبس زمينه عز: كرد و گفت يزهرخنده ا ترز

ها هم كمك كار و برده  يليخ. نديكار كرده و آنها مراقبت نما شانيشدند برا ريپ يرا ندارند كه وقت يدست داده اند وكس

بچه برادرم است كه مرده و من  نيا نيگويرفت مزن كه االن  نيمثل هم رستو د نديآ يم نجايپس همه آنها به ا خواهنديم

 كند؟ قيمطلب را تحق نيسقم ا ايصحت  توانديم يچه كس. االن تنها خانواده او هستم و از او مراقبت خواهم كرد

زن را  نيرفتن ا يبروم و جلو ديكنند با نيچن ميبگذار دينبا. وحشتناك است نيا يول: از وحشت گشاد شد رويه چشمان

 رميبگ

چون  گفتيحداقل راست م يكيآن  روينه ه: ديرا گرفت و او را عقب كش شيكه به دنبال آن زن برود كه ترز بازو رگشتب
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 .با او رفتند يشناختند و با خوشحال يبچه ها او را م

 .مدرك ارائه دهند ديبا نيبعد از ا يول يچقدر مرا ترساند. فراموش كرده بودم ييگويراست م آه

كه  ميگويبه تو م. محدود است اريعده آنها بس يول ديها شا يبغض اورند؟يندرك ب تواننديچطور م. يآور يبه دست نم يمدرك

 هيغل يو همهمه بزرگ يخودت او را بدزد يا دهيكه نقشه كش كشنديم غيبرسرت ج يكن يبچه خوددار كي ياگر از دادن حت

وچطور  كرديآن زن چگونه ما را نگاه م يديپخش شده ند يعاتياالن هم شا نياست هم قتيحق نيا. ديآ يهمه ما به وجود م

االن  يول يو غذا ده يرا نگه دار شانيبودند بچه ها يراض كرديم داديكه وبا ب يو با سرعت رفت؟ آنها تا زمان ديبچه ها را قاپ

 .دانشان را از آن نجات دهندفرزن ديدارد و آنها با يماريخانه ب نيا ييكه گو كننديرفتار م يتمام شده به گونه ا يماريكه ب

 .من بر ارئه مدرك اصرار خواهم كرد يول: با لجاجت گفت رويه

كار بودند چون آنها هم  نيهمه وهمه مخالف ا, يليداه, رئلوب, يبان, سرهنگ ادواردز, يلينكرد دكتر ك يكار نيچن يول

 .تندشناخيو زنگبار را بهتر م نيبودند و مشرق زم دهيدر بازار شن ييزمزه ها

كرده بود و به او اجازه داده بود كه منزلش را پر از بچه  تياز او حما تونيعمو نات و كل هياو بود چون عل ديام نيآخر يرور

انها حق : كفت يرور. بود دهيمورد او هم با بقبه هم عق نيدر ا ينبود ول سريم نهاياز ا كي چيبدون او ه. سرگردان كند يها

از بچه ها گرسنه  كي چيكه ه يدان يحداقل م. يريآن را بپذ ديبا ديايو چه بدت ب ديايبخوشت دارند و تو هم چه از آن 

تو را  ديبا نيهم. سرشان است و به لطف تو و بقبه زنده هستند يباال يدارند و غذا و سقف يخانه ا يآنها به نحو. نخواهند ماند

 .كند يراض

 .يبترس يخرافات يبوممشت  كيتوهم از  كردميفكرنم: گفت يبه تلخ رويه

تو نمي ترسي؟ خب، اشتباه مي كني، من مي ترسم و هيچ عالقه ندارم كه يك گروه عصبي از شهروندان زنگبار كه خود را  -

قانع كرده اند داري بچه هايشان را مي كشي تا چربي بدنشان را براي ساختن يك جادوي غربي آب نمايي، به خانه ام حمله 

 .ند من دارم پس بچه ها را براي بردن به كشورهاي عربي و فروخت و به حرمسراها خواجه مي كنمكنند، يا اينكه بگوي

حيرت مي كنم كه پس از تمام آنچه بر سرت آمد و تمام : با ديدن صورت بي رنگ و شوكه شده هيرو خنديد و گفت روري،

اهي بگويي در تمام تحقيقاتت، در مورد بي آنچه ديده اي هنوز مي تواني از بيان ساده حقيقت شوكه شوي، يعني مي خو
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پسربچه براي حرمسراها خواجه مي شوند بر نخورده اي؟ يا اينكه  دهاعدالتي تجارت برده، هرگز به اين مطلب كه ساالنه ص

هزاران دختر كوچك توسط پيرمردان هرزه اي كه دنداني براي زنان جوان دارند خريده مي شوند؟ فكر مي كنم چنين 

را بفهمي زدوتر  نولي حقيقت دارد و هرچه زودتر اي. ي براي گفته شدن در مقابل خانمها بيش از اندازه خشن باشدموضوعات

متوجه مي شوي كه جمعيت زنگبار وقتي شك كنند كه من با خانه اي پر از بچه هاي كوچك، كه مي توانند بسيار پرسود 

 .يستندباشند، قصد انجام چه كاري دارم، ديگر فقط خرافاتي ن

 ؟...آيا هيچ وقت .... تو هيچ وقت : با صداي گرفته اي گفت هيرو،

با ... اما زنگبار اين را نمي داند. نه، من هم محدوديتهايي براي خودم دارم و آنها هيچ وقت شامل انتقال بچه ها نمي شوند -

تأسفم هيرو، ولي تو بايد پرورشگاهت را بر م. آنها مي دانند كه من تاجر برده بوده ام و همين كافي است. اهميت نمي دهند

 .تالشت را كردي مهم بزني زياد سخت نگير، ت تما

آنچه بايد مي كردم، انجام دادم، ولي مثل اين بود كه با او حرف نمي زند، مدتها بود كه به ياد پيشگويي بيدي : هيرو گفت -

 .يا هزارمين بار تكرار شدند... كلمات آشنا براي صدمين بار جيسون پير نيافتاده بود، ولي االن ناگهان به ذهنش خطور كرد،

براي مرگ گروه اول سخناني درشت و سخت مي ... در كمك به مرگ عده اي دست داري و به زنده ماندن عده بيشتري  -

كه به او در  باالخره تمام آن درست درآمد و اين روري بود نه كلي.... شنوي و در مورد بقاي گروه دوم تشكري براي نيست

 .انجام هر دو كمك نمود

شايد هرگز نبرد . روري محموله اسلحه را نفروخته بود و خودش در قاچاق آنها به درون بيت الثاني كمك نكرده بود اگر

 .اگر او خانه اش را نداده بود، نمي توانست جان بچه ها را نجات دهد، فقط طال باقي مانده بود. مارسي پيش نمي آمد

 به چه فكر مي كني؟: تگف روري

و رفت كه به ناهيلي كمك كند تا تشكها را در آفتاب . هيچ : با تكاني ناگاهاني به زمان حال بازگشت و سرخ شد و گفت هيرو

 پهن كن

 چهلم فصل

 .به خانه خود در نزديكي كنسولگري فرانسه بازگشت ترز
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د و شوهرم هم غر مي زند و معده اش آزارش مي دهد چون اينجا كار ديگري براي انجامدادن وجود ندار: از رفت گفت  قبل

 .آشپزمان مثل گاو مي ماند مگر اينكه كسي بر كارش نظارت كند

از هيرو دعوت نمود كه رفته و پيش آنها بماند، ولي هيرو دعوتش را رد كرد چرا كه اوليويا و ميليست كيلي هم او را  او

 .اينكه سرنوشت بچه هاي بايمانده مشخص شود ، دعوت يكي از آنها را بپذيرددعوت كرده بودند و او قول داده بود بمحض 

هيچ دامادي چنين . دعوت ميليست را مي پذيري ، چون اوليويا نمي تواند تو را به ماه عسلش ببرد "پس حتما: گفت ترز

حوصله آدم را سر ميبرد اما من پس بهتر است پيش من بيايي چون ميليسنت گرچه قلبي از طال دارد ولي . اجازه اي نمي دهد

 .بر سرجاي خود باقي است شنهادمبه تو فشاري وارد نخواهم كرد به هر حال پي

 .را بوسيد و خارج شد و با رفتنش خانه بسيار خالي تر به نظر آمد هيرو

خانه براي انجام همين ماند گرچه بيشتر براي رعايت ادب تا دليل ديگري، چون كار زيادي باقي نمانده بود و زنان  اوليويا

مقدار كفايت مي كردند هنوز از ناقيل هوليس پيامي نرسيده بود و چون هيرو هيچ حرتكي براي ترك خانه دولفينها ننموده 

 .اشتبود نمي شد او را آنجا بدون همراه گذ

ن پيش من بيايي؟ هيوبرت ولي باالخره يك روزي بايد از اينجا بروي آيا مطمئن هستي كه نمي خواهي اال: مي گفت اوليويا

مي گويد كه از پذيرايي تو مفتخر مي شود و تو هم مي تواني در مورد تهيه جهيزيه به من كمك كني نه اينكه اينجا نشود 

طريق پاريس به وطن مي رويم ، چقدر با من مهربان است اوه هيرو چقدر  ازجهيزيه زيادي تهيه كرد اما جرج مي گويد 

 .خوشبخت هستم

جرچ ادواردر را آدم خسته كننده و غير قابل تحملي ميدانست و  "شايستگي خوشبختي را هم داري گرچه شخصا: فتگ هيرو

نمي توانست تصور كند كه چطور كسي حتي بيوه اي در اوان سي سالگي اش مي تواند انديشه زندگي با او را تا آخر عمر 

ادواردر هم به طور مشخص روز به روز جوانتر و بي تعصب تر به  تحمل نمايد ول ياوليويا از وجد و شعف گيج بود و سرهنگ

نظر مي رسيد و آشكارا خود را به طوري باور نكردني خوش شانس مي ديد كه توانسته در چنين سن بااليي هم عشق و هم 

 .زني چنين پسنديده از همه جهات درست مانند لوسي از دست رفته اش بيابد

به هيرو احساس تنهايي و بي قراري دست مي داد و از زندگي خود احساس نارضايتي مي كرد با ديدن خوشبختي شان،  گاهي
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با گوش دادنبه نقشه هاي پرآب و تاب اوليويا براي آينده، آينده خودش در نظرش چون جاده اي كسالت بار بود كه به هيچ 

انه توجه مي كرد و اينكه مبادا آقابه فراموش كرده مي برد به نظافت آشپزخ پناهكجا نمي رسيد در چنين اوقاتي به كار بيشتر 

باشد شير بچه ها را بجوشاند و يا به جمعه ايراد ميگرفت كهدر مبارزه اش عليه مگسها جدي نيست و كركره هاي شكسته را 

و در واقع هيچ  افراد خانه پخش شده بودند نتعمير نمي كند ولي اكنون تنها پنج يتيم كوچك مانده بودند كه اينها هم در ميا

كار واقعي براي انجام دادن وجود نداشت يا هيچ دليلي براي ماندن مي دانست كهبايد برود ، اگر نه فردا، روز بعد از آن يا 

چون كشتي هاي خارجي دوباره وارد لنگر گاه شده بودند و يكي از آنها نامه اي از كيپ آورد . هفته بعد ولي بايد زود مي بود

اي از عدن و بزودي زنان و بچهايي كه جزيره را ترك كرده بودند با دافوديل بر ميگشتند نوراكراين هم در و ديگري نامه 

 .د'راه زنگبار بود اما كريسي و زن عمو ابي برنمي گشتند و دان الريمور هم نمي آ

قول ناتقيل هوليس به آن واقف خبري آوردكه هيرو از اوليويا شنيده و او هم از جرج ادواردر شنيده بود كه او هم از  پست

پدر دان در اثر يك حمله . شده بود درست دو روز بعد از اينكه دافوديل در كيپ لنگر انداخته بود خبري به دست دان رسيد

را مي داد به همراه خود يك مرخصي يكساله براي پسرش داشت كه بتواند در  مرگشقلبي در گذشته بود و نامه اي كه خبر 

 .ور خود رسيدگي كندطي آن به ام

 يكهفته كشتي از كيپ به انگلستان مي رفت و دان و كريسي درخواست كردند ظرف

سه شبانه روز چون سنگ خارا مقاومت كرده و بعد باالخره  يبرا ليگياب. بتواند با او برود يسيتا كر نديفورا ازدواج نما كه

 ليگيو چون اب ديرس يم يبزود.بود  دهيبه انگلستان نرس بود و اگر تاكنون موريال يديالنون ل يسيدادوپس كر تيرضا

برگرددوپس  كايشود وبه آمر نيبعد دوباره سوار نوراكرا ينداشت تا كم رابازگشت به زنگبار  يحوصله مسافرت طوالن

وانستند از ت يكه از آنجا همه با هم م.شود پيبه ك زيعز يرويو ه يگرفته بود همانجا بماند ومنتظر ورود نات و كل ميتصم

قبل از بازگشت به بوستون به  نيبخار مشرق زم يها يكشت يكمپان ديبخار جد يها ياز كشت يكيبا  يهند شرق يكمپان قيطر

 .را با تازه عروس و داماد بگذرانند يانگلستان رفته تا مدت كوتاه

 اريبس اريبس يسيست؟كريده نفوق العا:گفت.  ديكش يپر احساس بودآه ياز اشكها زيدر حالكه چشمانش لبر ايوياول

النجور در  بهيا هيبه عنوان مأمور ناح ديكه با دهيجرج شن ميبه تو بگو ديمطمئن هستم كه واقعا خوشحال خواهر شد و با!زيعز
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چون  ميرو يم نيداشته باشد پس ما هم با نوراكرا يطوالن يمرخص تواند يقبل ار انتصابش در آن شغل م يهند برود ول

االن فكر  يول ميعقد شو نينازن تيفولبرا تانيدر عرشه توسط كاپ ديكه شا مياول فكر كرد. رسد يم ندهيه آهفت نشيجانش

 ديآ يهمراه ما م وبرتيه. ميده بيترت سايدر كل يواقع يعروس كيو  ميتاون برس پيبهتر است صبر كرده تا به ك ميكن يم

مگگر !يساقدوش من باش ديبا زميعز يرويو تو البته ه دينما تياهد سايتا چپن و بچه ها را ب گرداند و مرا تا محراب كل

كرده  يبا هم آشت لتونيشوم چون مطمئن هستم كه باالخره تو وكل يآنوقت من ساقدوش تو م.  يكن يتو زودتر عروس نكهيا

 .شود يدرست م زيوهمه چ

ونامزدش هنوز  زويه نياختالف ب نكهيو اخواست همه به اندازه خودش خوشبخت باشند  يخوشبخت بود كه م يبقدر ايوياول

او به جرج .كرد  يناراحتش م. داد يبرادرزاده اش نشان نم ياز نرمش برا ينشانه ا چيهم ه سيلهوليحل نشده بود و ناتان

 زاريمردم ب ريسا يصحبت كند و گرچه سرهنگ كامال در امور خصوص رويه باز جان سيهول يادواردر اصرار كرد كه با آقا

 .هم گرفت يخوشنود كننده ا جيآن را انجام داد و از قضا نتا يليم يو با ب تاينها يولبود 

 ليبرادرزاده اس فرستاد كهم يبرا ياميپا گذاشت و پ رينات كه تا به حال سابقه نداشت از حرفش برگردد غرورش را ز عمو

 .كه سرهنگ ادواردر حامل ان شده بود يامينها پبلكه ت. هم نفرستاد يو دستخط امديگرچه باز هم خودش ن نديدارد او را بب

زنانه حساب كرده بود در  رياو را هم خسه كننده و هم غ يكه زمان يپدرانه نسبت به دختر يو محبت ايكه اكنون تما سرهنگ

 .مباش ريافزود نسبت به او سختگ يانتظار ريو به منظور غ زميعز يسرو دوارميام: كرد گفت يقلبش حس م

كه  شيبود نه عمو تونيكل نيكرد و ا يفكر م تونيجرج ادواردر درمورد كل يكرد كه منظورش عمو نات است ولفكر  رويه

خواستم تو را تنها  يم ييايترسم كه اگر من بخواهم ن ياقرار كرد م يكل. در انتظار او بود يكنسولگر ييرايدم در اتاق پذ

 .اصال مرا راه ندهند ديبعالوه فكر كردم كه شا.كه تو را منحرف كنند هستند يانكه كس ييالبته نه در خانه فراست جا نميبب

شكسته اش صورت  ينياست چرا كه ب ستادهياست كه آنجا ا يا بهينشناخت و فكر كرد غر يلحظه ا يدر واقع او را برا رويه

او هنوز مرد خوش .نگذاشته بود  اش افهيق يرو يالبته اثر بد. داده بود رييتغ ياش را به طرز تكان دهنده ا يروبيبا يبايز

 .به صورتش افزوده بود كه قبال آن را نداششت يو وقار تيشكسته شخص ينيب يول.ماند  يم نطوريهم هم شهيبود و هم يپيت

 يريكرده بود از آن تأث يگذشته زندگ ميكشتارها وحشتناك دوماه ون انيهم كرده بود هر كس كه در م رييدر واقع تغ يكل
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بد  ايخوب  يشد از آن فرار كرد همه وهمه به نحو يكه نم يبد تهوع آور يكه شاهد آن بودند بو يترس مناظر.گرفته بود

 .داده بود رييهمه آنها را تغ

 ....فكر كرده ام يليمن خ: گفت يكل

كه قبال به  يليدالاز  كي چيه يخواست تا با او ازدواج كند نه برا روياز ه گريبار د كيفكر كرده بود و اكنون  يهدف يبرا او

داشت  لياو خودش صادقانه م نكهيا يداشت و برا ازين يبه پناهگاه و حام رويكه ه ليدل نينظرش مناسب بود بلكه تنها به ا

 .دينما ميتقد رويهر دو را به ه

 يبهتر م يليت خدانم كه تو از خود يم يبام و بهخوب يتگريكنم بتوانم چندان آدم حما يفكر نم: اقرار نمود  نانهيغمگ يكل

اگر حس  يبوده و واقعا متاسف هستم ول ياعمال پست يليكه خ- اديز اريبس - كرده ام ياديز يمن كارها ييمراقبت نما يتوان

 .ات انجام خواهم داد يخوشبخت يتمام تالشم را برا يينما واجباالخره با من ازد يكه بتوان يكن يم

سه شبانه روز چون سنگ خارا مقاومت كرده و بعد باالخره  يبرا ليگياب. او برود بتواند با يسيتا كر نديفورا ازدواج نما كه

 ليگيو چون اب ديرس يم يبزود.بود  دهيبود و اگر تاكنون به انگلستان نرس موريال يديالنون ل يسيدادوپس كر تيرضا

برگرددوپس  كايشود وبه آمر نيبعد دوباره سوار نوراكرا ينداشت تا كم رابازگشت به زنگبار  يحوصله مسافرت طوالن

توانستند از  يكه از آنجا همه با هم م.شود پيبه ك زيعز يرويو ه يگرفته بود همانجا بماند ومنتظر ورود نات و كل ميتصم

قبل از بازگشت به بوستون به  نيبخار مشرق زم يها يكشت يكمپان ديبخار جد يها ياز كشت يكيبا  يهند شرق يكمپان قيطر

 .را با تازه عروس و داماد بگذرانند يفته تا مدت كوتاهانگلستان ر

 اريبس اريبس يسيست؟كريفوق العاده ن:گفت.  ديكش يپر احساس بودآه ياز اشكها زيدر حالكه چشمانش لبر ايوياول

النجور در  بهيا هيبه عنوان مأمور ناح ديكه با دهيجرج شن ميبه تو بگو ديمطمئن هستم كه واقعا خوشحال خواهر شد و با!زيعز

چون  ميرو يم نيداشته باشد پس ما هم با نوراكرا يطوالن يمرخص تواند يقبل ار انتصابش در آن شغل م يهند برود ول

االن فكر  يول ميعقد شو نينازن تيفولبرا تانيدر عرشه توسط كاپ ديكه شا مياول فكر كرد. رسد يم ندهيهفته آ نشيجانش

 ديآ يهمراه ما م وبرتيه. ميده بيترت سايدر كل يواقع يعروس كيو  ميتاون برس پيكبهتر است صبر كرده تا به  ميكن يم

مگگر !يساقدوش من باش ديبا زميعز يرويو تو البته ه دينما تيهدا سايتا چپن و بچه ها را ب گرداند و مرا تا محراب كل



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٨

كرده  يبا هم آشت لتونيباالخره تو وكلشوم چون مطمئن هستم كه  يآنوقت من ساقدوش تو م.  يكن يتو زودتر عروس نكهيا

 .شود يدرست م زيوهمه چ

ونامزدش هنوز  زويه نياختالف ب نكهيخواست همه به اندازه خودش خوشبخت باشند و ا يخوشبخت بود كه م يبقدر ايوياول

او به جرج .كرد  يناراحتش م. داد يبرادرزاده اش نشان نم ياز نرمش برا ينشانه ا چيهم ه سيلهوليحل نشده بود و ناتان

 زاريمردم ب ريسا يصحبت كند و گرچه سرهنگ كامال در امور خصوص رويه باز جان سيهول يادواردر اصرار كرد كه با آقا

 .هم گرفت يخوشنود كننده ا جيآن را انجام داد و از قضا نتا يليم يو با ب تاينها يبود ول

 ليبرادرزاده اس فرستاد كهم يبرا ياميپا گذاشت و پ ريرورش را زنات كه تا به حال سابقه نداشت از حرفش برگردد غ عمو

 .كه سرهنگ ادواردر حامل ان شده بود ياميبلكه تنها پ. هم نفرستاد يو دستخط امديگرچه باز هم خودش ن نديدارد او را بب

زنانه حساب كرده بود در  رياو را هم خسه كننده و هم غ يكه زمان يپدرانه نسبت به دختر يو محبت ايكه اكنون تما سرهنگ

 .مباش ريافزود نسبت به او سختگ يانتظار ريو به منظور غ زميعز يسرو دوارميام: كرد گفت يقلبش حس م

كه  شيبود نه عمو تونيكل نيكرد و ا يفكر م تونيجرج ادواردر درمورد كل يفكر كرد كه منظورش عمو نات است ول رويه

خواستم تو را تنها  يم ييايترسم كه اگر من بخواهم ن ياقرار كرد م يكل. تظار او بوددر ان يكنسولگر ييرايدم در اتاق پذ

 .اصال مرا راه ندهند ديبعالوه فكر كردم كه شا.هستند كه تو را منحرف كنند يانكه كس ييالبته نه در خانه فراست جا نميبب

شكسته اش صورت  ينياست چرا كه ب ستادهيآنجا ا است كه يا بهينشناخت و فكر كرد غر يلحظه ا يدر واقع او را برا رويه

او هنوز مرد خوش .اش نگذاشته بود  افهيق يرو يالبته اثر بد. داده بود رييتغ ياش را به طرز تكان دهنده ا يروبيبا يبايز

 .نداششت به صورتش افزوده بود كه قبال آن را يو وقار تيشكسته شخص ينيب يول.ماند  يم نطوريهم هم شهيبود و هم يپيت

 يريكرده بود از آن تأث يگذشته زندگ ميكشتارها وحشتناك دوماه ون انيهم كرده بود هر كس كه در م رييدر واقع تغ يكل

بد  ايخوب  يشد از آن فرار كرد همه وهمه به نحو يكه نم يبد تهوع آور يكه شاهد آن بودند بو يترس مناظر.گرفته بود

 .داده بود رييهمه آنها را تغ

 ....فكر كرده ام يليمن خ: گفت يكل

كه قبال به  يلياز دال كي چيه يخواست تا با او ازدواج كند نه برا روياز ه گريبار د كيفكر كرده بود و اكنون  يهدف يبرا او
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داشت  لياو خودش صادقانه م نكهيا يداشت و برا ازين يبه پناهگاه و حام رويكه ه ليدل نينظرش مناسب بود بلكه تنها به ا

 .دينما ميتقد رويهر دو را به ه

 يبهتر م يليدانم كه تو از خودت خ يم يبام و بهخوب يتگريكنم بتوانم چندان آدم حما يفكر نم: اقرار نمود  نانهيغمگ يكل

اگر حس  يبوده و واقعا متاسف هستم ول ياعمال پست يليكه خ- اديز اريبس - كرده ام ياديز يمن كارها ييمراقبت نما يتوان

 .ات انجام خواهم داد يخوشبخت يتمام تالشم را برا يينما واجباالخره با من ازد يكه بتوان ينك يم

 .است نيواقعا منظورم هم رويه ميگو يم يواقعا جد.است كه تو را خوشبخت كنم يواقع سعادت در

شد آن را به  يشت و مبود كه قبال هرگر وجود ندا شيدر چشمان و صورت و صدا يدانم چون حالت يلب گفتك م ريز رويه

 يكه فكر.شود  يكه چرا قبال هرگز متوجه نبودش نشده و فكر كرد كه حتما دارد بزرگ م ديشياند رويه.كرد رياخالص تعب

 .به بزرگ شدن خودش مغرور بود يچون ازسن پانزده سالگ.بود هيفروما

مرده بود درست به  يدمياش در اپ يت اما جوتنمالحظه بوده اس يكه او هم جوان وب ديكرد و فهم ينگاه يبه كل ارانهيهوش

دو  يدر كل.كرده باشد رييتغ يليهنوز باور نداشت كه او خ رويه يول.كه جان مردم را گرفته بود يدردآور تيهمان قاطع

تمام شد بود و امكانش  ياش سهم قدرت اول يعاشق خانه و معمول ادراش و م يوجود داشتند پدر هرزه و وحش تيشخث

شود كه در  يم ياز آن مردان يكي يپسر زن عمو اب يفكر كرد كه روز رويه ردوياو را بگ ياول يجا ياشت كه دوموجود د

 يطنتهايبه گردن ش را شانيتهايفرار از مسئول يول.بوده اند يديق يب يبالند كه در دوران خود آدمها يبه خود م كهيحال

 يپاك بوده اند و نسل جوان بعد شهيكنند كه هم يوش كرده و وانمود مگذاشته و مصلحتا تمام اشتباهات خود را فرام يجوان

گاه قادر به مقاومت در برابر وسوسه  چيه يهنوز شك داشت كه اصوال كل رويه يول.كنند ياشتباهاتشان سرزنش م يرا برا

 .باشد دينما يچشمانش جلوهگر شيزن پ ايشكل پول  هتوانست ب يكه م ييها

 يباشد بچه او قسم م ياگر بچه ا- و اگر  رويبا تو خوب خواهم بود ه:ا شكست و با اصرار گفت ر يسكوت طوالن تونيكل

اگر .من بود ريچون به هر حال اوالد توست و چون تمام ماجرا تقص. كنم درست مثل فرزند خودم با او رفتار كنم يخورم سع

خودم را در آن ماجرا قبول دارم  تيكه مسئول ياهم بدانخو يم ستيآن ن دوبارهدر مرور  يا دهيفا يآن كار را نكرده بودم ول

 .دهم يجبران آن انجام م يبرا يو هر كار
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شده بود  تياهم يب يبه طور ناگهان گريتمام آنها د يول ديار به او بگو نيدر كار نبود و االن زمان آن بود كه ا يبچه ا گريد اما

 ؟يكل يعاشق من هست ايآ:ديدر عوض پرس

 -است كه خب من نيرم امنظو-خب بله-

نهاد و او را  شيبازو يدر صورتش خواند پس دستش را رو ديلب به سخن بگشا يكل نكهيپاسخ سوالش را قبل از ا رويه اما

فكر  يستيدانم كه ن يكردم چون م يسوال را از تو م نيا ديشا يكل يبزن يندارد حرف يمتوقف كرد و با سرعت گفت لزوم

 يعالقه دام وتمام تالشم را برف يليمن به تو خ يول تيمنظورت چس قايدق دانميآن نم -نه به آن- دانستم يم شهيكنم هم يم

شود  يپشت سرت زده نم يحرف چيبود ه يجبران آنچه بر تو گذشته است خواهم كرد و حداقل در امان خواه يپشت را

 -چون به عنوان همسر من 

دهد چند نفر  ينم تيخواهند در امن باشد كه اهم يكشف كه كرد كه نمداد چون با تعجب  يبه او گوش نم گريد رويه اما

 .زنند يحرف نم ايرسد و  يحرف م

كطمئن هستم  ياز تو متشكرم كل يليخ:گفت را قطع كرد و گفت يم يداشت در مورد احترام و فداكار يعجله آنچه كه كل با

 يمن م يگفتم بله كه نشانه بدجنس يوء استفاده كرده و ماگر دوستت داشتم از تو س. بود يه با هستم كه با من خوب خواه

آنوقت هرگز  ينيبه من بب ديداشت و اگر خود را مق يكرد كه واقعا دوستش خواه يرا مالقات خواه يكس يچون روز.بود 

ه دار شوم كه بچ ستيكار را انجام دهم قرار هم ن نيتوانم ا ياما من دوستت ندارم پس نم ديبخش يمرا با خودت را نخواه

 .ينگران من باش ستيپس الزم ن

 !؟يعاشق او هست ايآ:گفت  يبا نتد يكل

بود و جوابش پاسخ بود كه هرگز قبال آن را از خود  يمنتظره ا ريسوال كامال غ.شد  رهيدهد به او خ يجواب نكهيبدون ا رويه

كردند  يم يسع زشيبرو شده بود و تمام غرااكنون كه با آن رو يبود ول يغمل ريغ يچون به طور آشكار ديبود شا دهينپرس

باالخره لب به سخن گشود ار  يدر سكوت فكر نمود و وقت ينكرد در عوض برا يچن يكه فورا آن را با خشم رد كنند ول

 .زده شد رتيبود ح شيكه در صدا يتعجب

 .كنم كه باشم يبله فكر م - بله-
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 !يكن با او ازدواج يامكان ندارد بتوان:با خشونت گفت يكل

 .دانم يم-

 از تو تقاضا كرده؟! يخب خدا شكر كه آن اندازه شعور دار-

 يبه هر حال وقت! داشته باشد يشعور و سنجش كي ديكنم بكند با ينه فكر هم نم:ادامه داد يسرش را تكان داد كل رويه

 .سال نشود ستيشود البته اگر ب يم يكورمورانت برسد فورا محاكمه شده و اگر دارش بزنند ده سال زندان

 .كننده نه بعد از تمام آنچه اتفاق افتاد يكار نيتوانند چن ياالن نم.كنم  يباور نم-

خاص خودش را دارد و نسبت به آن  يها دهيچون عدالت ا ياست و بر سر موضاعات يكله شق رمرديچرا كه نه ؟ادواردر پ-

مشت  كي ينگه دار يت اجازه داده تو از خانه اش برافراس يآنكه روز يليكنم به دال يهم سرسخت است و فكر نم اريبس

سرهنگ را  ديبا گريتو كه د!است  ازين يشتريب لير دادن نظرش به دالييتف يبرا.او را آزاد كند يبچه گرسنه استفاده كن

 ! يشناخته باش

 .موش كرده بودمآمد فرا يم شيبه نظر مدتها پ. من در مورد آن فكر نكرده بودم - بله من : گفت يبه آرام رويه

و  گريكرد و موضوعات د يو با در شهر غوغا م كهيدر حال ديحق دارد و سرهنگ شا يمتوجه شد كل ديشيكه به آن اند اكنون

اما همانطور كه .ستينگر يم يبه رور رانهيومتر سختگ رانهيكمتر خرده گ يوجود داشتند با نظر يدگيرس يبرا يتريضرور

در  ينحو چياش به ه يكه احساسات شخص دادياجازه نم يدميگرفتن اپ انيد و اكنون با پابو يجد يگفته بود او مرد يكل

 .داد ينم رشييانجام داده بود و تغ يدانست دخالت كنند او قضاوتش را نسبت به رور يآنچ او آن عدالت م

را پشت سر  نهايو تمام ا يكن يكم كم فراموش م ياز او ددور شو ينخواهد داشت وقت يدوام يول رويمتأسفم ه:گفت يكل

 .گذاشت يخواه

 .باشد نطوريكنم هم يفكر م- من -

 ؟يدار يات چه نقشه ا ندهيآ يبرا-

به مجالس نهار و .ناگهان تلخ شد  رويه يرا فراموش كنم صدا عيكنم به بوستون برگردم و همه وقا يفكر م يدانم كل ينم

و مراقب رفتارم خواهم بود و  رميگ يم سايدر بازار كل يگاهيجا.تو بست خواهم رف يو باز يقيعصرانه زنانه و برنامه موس
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 .است شانيشانهها ريز شانيكه سرها يمردان وو باران و آب شور  ديخورش-كنم يفراموش م

 ؟يكن يصحبت م ييچه؟در مورد چه مردها يعني:  ديپرس يجيبا گ يكل

 .بودم گفت يدختر كوچك يوقت.بار  كيبود كه بابا  يحرف چيه-

 ؟يگرد يبرم نيبود پس همراه ما با نوراكرا دهينفهم چيه يفهمم ول يآه م-

 .اگر عمونات ناراحت نشود!كنم يفكر م-

 .نمياجازه داد كه من اول تو را بب يتوست ول داريناراحت؟ چرا ناراحت شود؟ خوشحال هم خواهد شد منتظر د-

 .تواستم آن را تحمل كنم يهرگز با من حرف نخواهد رد نم گريد نكهيگفته باشد در مورد ا يكه جد دميترس يخوشحالم م-

چه كرده  يدمياما خبر دارد كه در مدت اپ. يبوده جون بعد از آنچه اتفاق افتاده باز هم با فراست وفت يعصبان يليدستت خ از

 .كنم شيروم تا صدا يدر تراس منتظر توست م. كند  يو واقعا به تو افتخار م يا

 يتراژد. آمد يم وسيو فرسوده و مأ ريبه نظر پ. بود  شانيو پر جيرفتارش گ يخوشامد گفت ول يكاف يبا مهربان عمونات

كرده  افتيرا در بيغر يبه كشور متشيتكان داده بود و اكنون خبر ازدواج تنها فرزندش و عز يو با او را بدجور يدمياپ

كند هر دو  يم اليمورد آن بحث كند و تنها گفت كه خ خواست در يو نم وددردناك ب يموضوع شيهنوز برا رويرفتار ه.بود

 يگرفته با كل ميتصم نكهيا دنيمنفعت است گفت از شن يريضرر را از هر جا كه بگ يمرتكب شده اند و جلو يطرف اشتباهات

شت سر گذاشته را پ ياديز عيآنها هر دو وقا.احتماال حق دارد طيشرا نيباشد كه در ا ياما معتقد م.ازدواج نكند متاسف است

برگردد و  يهر چه زودتر به كنسولگر ديبا رويه.اند كه فراموش كردن آنها مشكل است جدا از هم خوشبخت تر باشند

به او گفته  رويكار را بدهد چون جرج ادواردر در مورد كار فوق العاده ه نيا باتياست كه هر چه زودتر ترت دواريام

 .به خانه وجود ندارد رويبازنگشتن ه يبرا يلياقع كارها تمام شده و دلكه اكنون در و بودافزوده  نيهمچن.بود

 .مييتازه را شروع نما يو آغاز ميبگذار هر دو گذشته را فراموش كن:گفت  عمونات

را  رويه يدر مورد مگسها گفت و به دفترش بازگشت دو تن از مستخدمان كنسولگر يزيلب چ ريو ز ديرا بوس رويه گونه

كرد در صورت  يفكر م نكهينه ا. رديرا بر عهده بگ فهيوظ نيا يچون حاضر نشد كه كل.كردند يهمراه نهايتا خانه دولف

 يبرا يگريآنها حرف د. نكند سكيدهد بلكه چون بهتر بود ر يرو يگريفراست ممكن است صحنه د يروبروشدن با رور
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 ..بردند ينم يگفتن نداشتند و از تكرار مكررات و باز پرداخت خشونت با خوشنت سود

گفتن نداشتند و از  يبرا يگرينكند آنها حرف د كيدهد بلكه جون بهتر بود رس يرو يگريممكن است صحنه د فراست

 .بردند ينم يتكرار مكررات و باز پرداخت خشونت با خشونت سود

 ديشا: ديشيت رد شد اندبر لب داش يكه لبخند يعل يمصطف ياز جلو يوقت.كنده شده گذشت ينهايدولف رياز ز گريبار د كي

 نيكه ا يواريشد د رانيتظاهر و تجاهل كه با دقت بنا نموده بود و واريد تونيبار باشد چون با سوال كوتاه كل نيآخر نيا

 

خودش  نكهيمصوبات به بازگشت او و با ا لياند و نه عدم تما ماندهيباق يماندنش نه بچه ها ليكرد كه دل يرا پنهان م اصل

را ترك  نهايكه بهانه نموده بود تا خانه دولف يگريد ليدل چيو نه ه ندازديرو ن يليك ستيليم ايبا تور  ايويه اولخواهد ب ينم

 .بود يخود رور لشيدل ينكند بلكه به سادگ

نداشتند  تياهم گريد يو نه بد ينه خوب يدانست ول يرا االن م نيوجود داشت و او ا يهم به اندازه بد يخوب يوجود رور در

 يزياگر به چ يكيزيف تيكننده بود كه بفهمد جذاب ريتحق شيو برا ديترس يم. كرد يدردناك م شيامر مسئله را برا نيو هم

اش متنفر است مشتاق كرده  يكه از جانون و رفتار و روش زندگ يمرد دنيد يراباشد كه او را تنها ب يآنقدر قو يگريد

 يم نييپا وانيح كيخودش تا سطح  يارهايرا طبق مع روياحساس ه نيا !تاجر برده - هزره اهيماجراجو گوسفند س.است 

 رويكرده بود كه ه داريرا ب يحس يجون رور.دهد رشييتوانست تف ينم يول.خجالت زده بود  ياما گر چه از ان به تلخ. آورد

در  يآتش اي در خونش يروسيمثل و.دانست در وجودش هست و االن همان حس تمام وجودش را تصرف كرده بود ينم

تنها - زنان فراست  يكي - فتهيمحبتش ن يزمزمه ها اديبه  نكهيبشنود بدون ا شرايتوانست صدا ينم ديشد يتشنگ ايجنگل و 

 ياكنون كه عمونات از او خواسته كه به كنسولگر.خانه بود عتريداشت وآن ترك هر چه سر ودانجام دادن وج يكار برا كي

چشم نبود  كيتنها  ميا يول-بكش رونيرنجانند آنها را ب ين نداشت اگر چشمانت تو را منرفت يبر يبهانه ا گريبرگردد د

 ؟...بدون قلب  يماند ول يچشم زنده م ونقلب بمراتب مشكلتر استوشخص بد كي دنيكش رونينبود ب ياصال كار ساده ا.

 -فورا بروم ديبا- رو ترك كنم  نجايامروز ا ديبا: ديشياند رويه

كرد گذشت با خود فكر كرد  يرا منعكس م شيقدمها يكه صدا يخال وانيباال رفت و از ا چيمارپ يه پله سنگاز را يآرام به
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 -ليه سيهول ييآشنا شده است درست به آشنا شياست و چقدر برا ييبايكه چه خانه ز

 كهيدر حال.او از اتاق خارج شد جمعه به دنبال.تا شده بود يپر از لباسها شيدستها.شد وانيپاتر وارد ا ياتاق باز شد و بات در

 كنند؟ يكه چه م ديكرد و پرس يمكث رويخورد ه يتاو تاو م نيسنگ يبار صندوق ريز

 .رو ترك كنه رهياخطار دادن كه جز تانيمگه؟ به كاپ يديجمع و جور نشن:گفت يبه تلخ يبات

 ؟يبات ديرو يكچا م ؟ياما چرا ؟ك د؟يرو يم دياست كه دار نيترك كند؟منظورت ا-

 .گفت يخواست بره نم يكفته و اگه نم ينجوريا خونه

 - فهمم يافتاده؟ نم يچه اتفاق يبات...اما من فكر كردم -

ظرف  نيگرفته كه جانش غاميسرهنگ پ.گرفته بود پيبسته نامه آورده كه از ك هيكه اومده  يديجد يساده است كشت يليخ-

 .رو ببره به دادگاه يرور تانيرانت دستور داره كه كاپآره كورمو يشه و كورمورانت اونو م يروز وارد م يس

 يرو يكه جمعه از خستگ يصندوق يناگهان رو. زمزمه نبود  كياز  شيب رويه يصدا- توانند يآنها نم - ديآنها نبا!ينه بات!نه

انداخت و  يفبا شرارت ت يبات.كرد يم يو ناتوان يچارگيتوانند اخساس ب يدانست كه انها م يگذاشته بود نشست م نيزم

و به  نجاياومد ا شيساعت پ مياما سرهنگ ن!تونن بكنن يچه كارا كه نم مزادهحرو ياون كله خوكا يدون يتونن؟نم ينم:گفت

نباشه  نجاياگه اون ا.كورمورانت برسه  يخارج بشه و خارج هم بمونه چون وقت رهيكرد كه فورا از جز حيتوص يرور تانيكاپ

دوتا اقا با هم دست  يپس مث نشهزده  يشتريكنن و سرهنگ هم قول داده كه بعدها هم حرف بتونن ب ينم ياونا كار گهيد

 .نيدادن هم

 يتو هم با او م ستنديمهم ن- كردم يفكر م يكه برود؟ اما چرا؟ بات دهديكه سرهنگ به او اجازه م- است كه  نيمنظورت ا-

 ؟يرو

 ينم. دميها د يآخر نيشه اما بعد از آنچه ا يدلم واسش تنگ م گهيبا زنگبار د يخداحافظ ريپات يواسه بات ؟بلهيپس چ-

آه .سخت  يليخ يليسخته خ هيبق.  يرفته گرچه ترك كردن حاج گهيتونم بگم واسه تركش متاسفم مخصوصا كه عامره هم د

 فياز اون جعبه كثنداره  يونه اگه اشكال نير يكنم شوما هم م يفكر م! يتو فردا رف يينجايخانوم امروز ا گهيد هيزندگ يخ

 .ممنونم خانوم ميرا خوب توش جابد زهايچ نيجكعه ا. تا من  نيپاش



 

 

كتابخانه نودهشتيا             مالي كاي  –بادهاي موسمي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠٥

 .اوازمش بود يهم در آن مشغول بسته بند ايويوارد اتاقش شد كه اول يبه ارام رويرفت و ه نييپا وانياز ا يبا سخت او

آمد كه از او قرض گرفته بودم  ادميحاال . تاستسنيليمال تزر كه جا گذاشته؟ نه مال م ايمال توست  نيا رويه ؟يينجاياوه ا-

 - است كه كورمورانت نيمثل ا. كرد  افتيدر پياز ك گرينامه د كيجرج امروز صبح . زميعز ميبرو ديما با.

كمك به او نكردودر عوضگفت  يبرا يتالش چيشد ه رهيخ ايويتخت نشست و به اول يرو يحس يبا ب:گفت يدانم بات يم بله

 يكس نكهيرا ترك كنند و ا نجايا ديكورموراتن برومد سرهنگ ادواردر به انها گفته با دنيقبل از رس ديگفت كه با يم

 كنند؟ ين كار را ميچرا جرج ا ايويفهمم اول ينم -شود يمزاحمتان نم

تبر هست از نظر خوش آنقدر مع يول.ندارد يالبته جرج گفت كه در دادگاه ارزش. بود كه سلطان زد يحرف يخب البته برا-

در نظر  نيشود و هم يم اديز يليجمعا خ ديد.كرد يپرونده دان كه بررس يبخصوص كه رو.متعادل كند يكه آن را كم

 .ان استيدر م يمؤثر است بخصوص كه مسئله زندگ اريمقامات بس

 فهمم منظورت بچه ها هستند؟ ي؟ نم يا يچه زندگ-

 .را هم جساب كرده باشند نه منظور جرج برده ها بودندآنها  ديكنم با ياالن كه به آن فكر م يخب نه ول-

 ا؟يوياول يزن يدر مورد چه حرف م ؟ييچه برده ها-

فراست  يخواسته كورمورانت رور يبرگردد و م مشيجرج گفت اصال قصد نداشته از تصم. فراست تانيمسلما در مورد كاپ-

زد كه كامال  ياما بعد سلطان حرف!چقدر مسخره . هستند كه مردها چطور يدان يچون قول داده بود قرار نكند م.را ببرد

جرج از او  يوقت.نماند ييايدر يروياگر ن يبرند حت يم يشترينباشد سود ب يرور يكه وقت ييبود در مورد برده ها بيعج

 .ديبود كه جرج فهم ينطوريكرد و ا فياو كل داستان را تعر ست؟يمنظورش چ ديپرس

 د؟يرا فهم يزيچه چ-

گرفته بوده  ليكه دافود يپر از برده ا يها ياز كشت يليجرج گفت خ.كرده است يفراست همه كارها را م يوركه ر -

 يشدند كه كس يگرفته م نيا يكند برا يخطاب م يجهنم يها ياست كه جرج راه كشت يياست كه جرج آنها ييمنظورم آنها

و كجا منتظر آنها  يدانسته كه م يم قايپس دان دق.داده است ياو م هرا ب ليقب نياز ا يو زمان عبورشان و اطالعات رشانيمس

 كه ؟ يفهم يم. ردينماند و سر وقت آنها را بگ
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 گفته؟ يبه دان م يكه رور...است كه  نيمنظوز ا... يعني-

اطالعات  نيپشت ا يدانسته كه چه كس يدان اصال نم.كرده كه خبرها به گوش دان برسد يمراقبت م يول!من نه  يخدا-

 يتظاهر م يطور!كه لو رفت در واقع كامال بهش برخورده بود  امديفراست هم اصال خوشش ن تانيكنم كاپ يقراردارد و فكر م

جرج كه  ميمستق ميبه سوال مستق حيكند و حاضر نشد جواب صر يصحبت م يفهمد جرج در چه مورد يكرد كه مصال نم

 تاينها.را تكرار كردند ديو آنها داستان مج ديالتر هم پرس يلوب و آقاجرج از رئ يول.كرد بدهد  يكار را م نيچرا ا ديپرس

 شياز دست رقبا يداند؛به خاطر معامله بوده چون وقت يجوابش را م يگفت كه پاسخ پرسشش ساده است و هر احمق يرور

رت و پرت شد و به او گفت كه حرف چ يعصبان يليجرج خ.رفته است يخودش باال م يبرده ها متيشده ق يخالص م

ام را  يريمن كاله حص يدان يتو كه نم.ارزش بوده است  ياعتقادات ب لشياقرار كند دل ديو گفت كه با ديهم خند يرور.نزند

 بود؟ ديگل مروار شيكه رو ي؟آنيدان يكجا گذاشته ام م

 ارزش چه بود؟ يدانم منظورش از اعتقادات ب ينه نم-

عادت داشته موازنه و تراز را حفظ كند تا وجدانش راحت  شهياو گفت كه هم اوه نجاستيبله ا -كردم گذاشتمش  يفكر م-

هر چه  لشيجرج گفت كه دال نيمصل ا يزيچ اي ديآ يخشن هم خوشش نم ياز احمقها ايجهت  يبعالوه از خشونت ب.باشد 

كه خودش فروخته  يتعداداز  شتريب يبوده است؛حت يتا پنجاه كشت لاز حداقل چه ياديز يبرده ها يباشند او مسئول ازاد

 ياز آن م نيدارد كه تمام مشرق زم يفراست گفت منطق جرج شكاف تانيكه ترازو به نفع اوست اگر چه كاپ ينيب يپس م

هنوز معتقد است كه عدالت خودش حساب  يول.دانم منظورش چه بود،اما جرج گفت كه كامال از آن آگاه است ينم.گذرند

توانستم تحمل  يچون نم.است اليخ يكند ك باعثراحت يكه همه مسائل او را با مقامات جل مدهد و گفت  يخودش را انجام م

زدند ان هم بخصوص  يالبته اگر دارش م.طناب دار بدهد  ليفراست را تحو تانيكنم كه جرج بعد از تمام انچه اتفاق افتاد كاپ

 .شد يوحشتناك م يليخ-ازت استو محرم ر يكه دوستش دار ياست كه آدم نيادر ماه عسلمان خب منظورم 

 .روند يخب پس م:گفت يحس يبا ب رويه

 يتوانند رور يم هيكنم بق يگرچه فكر م. خانه و زنگبار را ترك كنند نيكنم دوست داشته باشند ا يبله فكر نم-

 يگردد سالم مكه بر يدور بماند و تا زمان رهياز جز ديفراست با يجرج گفت كه رور يمنظورم خدمه اش است ول.برگردند
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 پس گفتم كه من و تو امشب.روند يم راگويصبح با و رداآنها ف.است  يموضوع واقعا باعث خوش شانس نيماند و ا

آنها همه وسايل را به درون . مردها اصال بدرد اين كارها نمي خورند. مانيم و در بسته بندي لوازم كمكشان مي كنيم مي

حيف كه . ن مينشينند تا بسته شود و چون تا سالها بر نمي گردند كار زيادي دارندچمدان پرت مي كنند و بعد روي در چمدا

اين هم يكي ديگر از دامنهاي سيليسنت بهتر است يك بسته جدا ....مورانتوقت كمي دارند، ولي جرج گفت كه اگر كور

 باالخره به منزل عمويت بر مي گردي ؟. درست كنيم

 .ون ظاهرا هيرو آنرا نشنيدشد سوال را دوباره بپرسد، چ ناچرا

 .گفت هروقت كه بخواهم مي توانم برگردم. بله...چي؟ اوه -

 در مورد كلنيتون چه؟ باالخره با هم عروسي مي كنيد؟. هيروي عزيزم، چقدر برايت خوشحالم! اوه ! پس آشتي كرديد -

 .او هم مرد تيپ من نيست... او نيستم و او  فكر مي كنم آسوده شد، واقعا زن تيپ. تصميم گرفتيم كه بهتر است نكنيم. نه -

 .مي فهمم منظورت چيست. خب، شايد هم نه... چرا نه؟ فكر مي كردم  -

خب مطمئن باش كه روزي مرد مناسب خودت را خواهي ... اوه: بعد اخمي كرد و باالخره اميدوارانه گفت. آهي كشيد اوليويا

 .يافت، درست همانطور كه من يافتم
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پس از مالقات با مجيد به لنگرگاه رفت و چند ساعت بعد كه به خانه دولفينها بازگشت ، هيرو را در اتاقي در طبقه  ورير

آخر، در حالي يافت كه روي زمين زانو زده بود و در بسته بندي يك صندوق ساخته شده از چوب كافور كنده كاري شده 

 .كمك مي نمود

ن كاسكوي سفيد داشت بال بال مي زد و جيغ مي كشيد و اقابه هم پشت سر هم حرف مي صداي آمدن او را نشنيد، چو هيرو

روري چند لحظه اي دم در ايستاد و او را تماشا كرد و آرزو نمود كه اي كاش آنقدر نسبت به عشقش به هيرو آگاه نبود، . زد

 .رش مي كردند، بگيرداز اينكه اكنون احساساتش وادا رچون شايد در آن صورت مي توانست تصميمي غي
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اما يك مكالمه . ساعت پيش موضوع به طرز وحشتناكي ساده بود چرا كه سئله اي براي تصميم گفتن وجود نداشت نيم

مختصر در كنار دريا همه چيز را تغيير داده بود و در حين بازگشت از لنگرگاه، با خود درگير نبردي شده بود كه در آن 

چون گرچه صدائي در نياورد ولي سر هيرو . آن را داشت خواستاگر مدرك هم مي . ود بازنده شد و اين خود شكست ب

 .تقريبا فورا به عقب تكاني خورد و روري فهميد كه او از حضورش آگاه شده است

براي لحظه اي طوالني همديگر را نگاه كردند، . مثل خودش كه هميشه از حضور هيرو در جاي جاي خانه آگاه بود درست

قايقي در ساحل آماده كرده ام، براي يك ساعت و اندي : يكنواخت و تقريبا خصومت بار بود، بعد روري به تندي گفت نگاهي

 .دهم و مثل اين است كه اين آخرين شانسي است كه دارم انتبا من بيرون مي آيي؟ چيزي هست كه مي خواهم نش

هيرو . كمك كند با حالتي كه گوئي مطمئن بود رد نخواهد شد وارد اتاق شد و دستش را دراز كرد كه به بلند شدن هيرو بعد

 .بدون اينكه آن را بگيرد يا بي ميلي خود را به انجام اين كار پنهان كند نگاهي به دست انداخت

. ريمچه شده؟ مي ترسي؟ لزومي ندارد، باتي هم با ما مي آيد و اگر اصرار داشته باشي، اوليويا را هم با هم مي ب« : غريد روري

چرا نه؟ فردا : هيرو انديشيد. »چون به من گفته كه تحمل قايق را ندارد و باد تندي هم مي وزد . گرچه ترجيح مي دهم نبريم

خانه دولفينها خالي شده و باتي و رئلوب و جمعه و حدير در ويراگو و در آب . تمام شده است زهمين موقع او رفته و همه چي

اين آخرين بار .بادبان كشيده و براي هميشه از زندگي او خارج شده اند و هيچ دليلي نبود كه نرودآبي و پهناور اقيانوس هند، 

 ...است

احتياجي نيست كه : پس خودش به آرامي بلند شد و گفت. دست تقديمي روري را نگرفت، چون از لمس آن مي ترسيد او

 .را بر مي دارم اگر تنها يك لحظه صبر كنيد كالهم.اوليويا را به زحمت بيندازم

بعد ازظهر بود و خورشيد روي درياي مواج به نحو كور كننده اي مي تابيد و انوار طالئي رنگ خود را ميان آب زالل  اواسط

هيرو از شدت نور خورشيد و . بادي كه در ميان بادبان مي وزيد، ديگر بوي فساد نمي داد. براي ماهيان و مرجانها مي فرستاد

 .و حرف نمي زد ودرادر هم كشيده ب ترشحات اب چشمانش

گرچه . نبود كه مقصد قايق را بپرسد، چون بمحض گذشتن از لنگرگاه، خودش فهميد داشتند به گيواليمي مي رفتند احتياجي

مگر اينكه بخواهد به هيرو چيزي از خودش را نشان دهد كه . نمي دانست روري خواسته آنجا را يك بار ديگر نشانش دهد
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 باعث خوشحالي. خودش چنين گفته بود. كردي دانست هيرو هرگز فراموشش نخواهد به خوبي م

او را فراموش  توانستي،نم ديتا اخر عمرش ،هر قدر هم تالش نما رويو ه رفتي،فردا او م يفراموشم كن يتوانيكه نم است

 .كند

 نكهيظاهر شد كه بار اول بدون ا يرشدند و پشت آنها ساحل محصو داريكم كم پد افتهي شيفرسا يبلند مرجان يها صخره

قلعه  واريتر بود و تابش گرمش بر د نييپا دياالن خورش.بود دهينور ستارگان د ريز.نظرش از زنگبار است نياول نيبداند ا

 .از عصر داشت ي،نشان شديم دهيسبز د درختان،كه از پشت  يو خانه بلند عرب يميقد ينظام

اما .بود ،مرده بودند نجايكه ا يبار نيهزار تن از آخر ستياز ب شي،ب رهيپراكنده تمام جز يآنها ،در شهر و در روستاها پشت

 اسمنيخوش  يباغ سبز بود و خنك وبو.زمان متوقف شده بود نجايچون ظارها ا.دار فباور آن مشكل بود هيبا نگاه به خانه سا

 دهيبار د نيبود كه در اول يدرست همان. كردنديها بقبقو م هيسا انيكبوتران در م گريبار د كيو رز همه جا را پر كرده بود و 

 .بار نياخر...... بود 

كه  يكيراه بار انيرا ار م رويو در عوض خودش ه ديرا فرستاد كه با داوود صحبت نما يبات.او را به درون خانه نبرد يروز

 يپوريش يو گلها  يياستوا اهانياز گ يبا پرده ا،كه  يسنگ ياز اتاقكها يكيكرد و در مقابل  تيبود ،هدا يخارج واريد يمواز

 يو كم جياطاعت كرد ،گ يليم يبا ب رويداخل شودوه رويرونده را بلند كردكه ه اهانيگ هدنبال.متوقف شدند .پنهان شده بود

 .نگران شده بود

حس كرد كه پوست  رويه.،سبز رنگ بود  ديتاپيبرگها م زانيآو يپرده ها انيكه از م يو نور دادينم و كپك م ي،بو محل

 يزيچ ييگو! كه احساس خطر كند يوانيمثل ح! مضطرب شد  دايو ناگهان شد شوديبازو و پشت گردنش سوزن سوزن م

ناگهان  نديبب توانستينم يول كرديكه او آن را حس م كرده نيكوچك ،كم يان اطاقك سنگ يكيخطرناك و شرورانه در تار

 نياوليبرا  ديخود را عقب كش دهينفس زنان و ترس رويفرو رفت و ه ير آمد و در سوراخافتاده د يبرگها انياز م يمارمولك

چرا مرا به ": ديپرس نانيبا عدم اطم.زد يبه سنگ يكه ضربه ا ديشن.و كوتاه با خود دارد ياهن ياهرم يبار متوجه شد كه روز

 "؟ نميبب يخواستيرا م يزي؟ چه چ يآورد نجايا

انبوده برگها و  ريچون امكان نداشت ان را ز.شكاف كجاست دانستيحتما قبال م.فرو كرد يشكاف انيو اهن را در م "را نيا"
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 .در آورد بشياز ج تيكبر يقوط كيو  ينهاد و شمع ياهرم را به كنار يامد و روز رونيب يسنگ براحت.نديگرد و خاك بب

ترس خود را از عنكبوت و عقرب  رويو ه ديجقه پاشاز فلز درخشان زرد رنگ  يزد و بر انبوه يبرق يكيكوچك در تار شعله

 .طال را با انگشتان لرزان لمس نمود يسنگ مرطوب زانو زد و تكه ها يفراموش كرد و رو

 ؟ ستيچ نيا-

 طال-

 ؟ يكرد شيداي؟ پ يچگونه آن را بدست آورد! داشته باشد متيق يليخ ديبا... اما....اما -

 بايتقر-

 .نمود تيهدا دينو رخورش ريرا گرفت و بلندش كرد و به ز رويه يگذاشت و بازو شبيرا خاموش كرد و در ج شمع

 فيرا تعر دهيچگونه به دستش رس نكهيو ا ديسلطان سع يگنج مخف يو تمام ماجرا "..بوده است ديگنج متعلق به پدر مج"

را  يمنقلب شدوصورت روز انيرج دنيبا شن رويه.نكرد  متريرا مال اتشياز جزئ كي چيو ه دينتراشيبهانه ا چيه.نمود

 نديبيرا نم يثروت افسانه ا كي گاهيبود كه تنها مخف نيمثل ا.انداخت يم يياستوا هانيبه انبوه گ ينظر يو گاه ستينگريم

آن نهاد در نظر  يمرگش را رو نيآن جان داد و نفر يجادوگر پمبه ،كه برا  ميو بدخواهانه حك دهيبلكه صورت چروك.

 .شوديمجسم م

 .تمام شد يحرف روز "بود نيمام ماجرا ات"

 ؟"يرا به من گفت نهايچرا ا" دي،پرس يفيضع ي،لرزان و با صدا رويه

 يبدان ديفكر كردم كه با-

 ؟ نميان را بب يچرا ؟ چرا خواست-

 يواهخي،خب ،اگر آن را م افتي ياز طال خواه يكرده كه ثروت فراوان ييشگويپ تيبرا يكس يگفته بود يبار به بات كي-

 . ميندار يريگ ميتصميبرا  ياديبماند ؟ وقت ز نجايهم ميبگذار اي مي،به نظرت ان را با خودمان ببر نجاستيا

 ما ؟-

 ؟ ي؟ كرد گذارميتو را پشت سرم جا م ينكرد الي؟ تو كه خ يپس چه كس-
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بعد از ظه رنبود فبلكه عصر  رگيد.شد هيتر رفته بود و ناگهان همه جا پر از سا نييباغ پا يخارج وارياز سطح د ديخورش

 نيو تا بامداد از ب ديوزيم يبود باد با شدت كمتر دهيرس

پرندگان د رحال بازگشت به آشيانه هاي خود بودند تا براي استراحت شبانگاهي آماده شوند، بزودي شب فرا مي . رفت مي

 .رسيد

درست مثل آن شب و صداها شب ديگر كه . شد امشب ماه خواهد بود و باغ از نور مهتاب سفيد خواهد: انديشيد هيرو

شب پرده ها در سايه ها پرواز مي كنند و خطر گلهاي عجيب، فضا را سنگين مي كند و صداي برخورد امواج بر . خواهند آمد

 بايد فوراً. فكرش واضح نبود، بايد چيز مي گفت...» را بشنوم درياييبگذار آواز پريان «. ساحل مرجاني شنيده خواهد شد

بگويد كه غير ممكن است، كه اصالً قصد ندارد با او برود كه باعث تحقير است و حتي پيشنهاد چنين چيزي نهايت گستاخي 

 .است كه آنها مثل آب و روغن مي ماند

زندگي هرگز به روري خسته كننده نخواهد شد و دنيا هرگز به نظر كوچك و محدود نمي رسيد هميشه افقهاي گسترده و  اما

و خورشيد و باران و آب شوره زماني گمان كرده بود اگر با كلي ازدواج كند، موجودي نيمه زنده . باد وجود داشت وزش 

و بي معني خواهد بود، كه شايد در واقع همان مرگ بود اما هرگز در  ختخواهد بود انساني ماشيني كه بقيه عمرش يكنوا

 .ني بودن، يا نيمه زنده بودنكنار روري احساس مرده بودن نمي كرد، يا آدم ماشي

و به پدر هيرو اشاره كرده بود كه بهتر از هر كس دخترش را مي . حداقل جنس تقلبي نمي خري... زماني گفته بود كلي

چندان اعتراض نخواهد . شناخت و يكبار به كلي گفته بود اگر دخترش عاشق يك آدم نامناسب شود، ولي چشمانش باز باشد

مسئله . هيرو فكر كرد كه روري كلكهاي زيادي بلد است. خواهد شد نابودزدواج با يك شياد كلك بخورد، كرد، ولي اگر در ا

اسلحه ها يك نمونه از آن بود، اما نه به آن روش بد و خودش هم هرگز نمي تواند وانمود كند كه چشمانش باز نبوده اند، 

 ...بلكه باز بودند، كامالً باز 

 ؟كجا مي روي: پرسيد هيرو

 انگلستان -

 :روري خنده كوتاهي نمود و گفت. هيرو فوراً حرفش را قطع كرد... اما فكر مي كردم «
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به آنجا رفت و بعالوه . اما جايي است كه مي شود. از يك تغيير قلبي و احساسي در آن جهت رنج نمي بره. نه عشق عزيزم -

 .كنون به نظر زمان بسيار مناسبي مي رسدملكي در آنجا دارم كه هميشه قصد داشتم روزي صاحبش شوم و ا

 منظورت اين است كه مي خواهي سر و سامان گرفته و آنجا بماني؟ -

براي هميشه؟ نه من دنيا را بيشتر از اين دوست دارم كه در يك نقطه لنگر انداخته و همانجا بمانم احتماالً هر از چند گاهي  -

 .به آن بيندازملنگر را باال خواهم كشيد تا يك نگاه ديگري 

 .لحن هيرو تلخ بود! برده ببري و قاچاق كني و اسلحه بفورشي و

نه ديگر، آنها مشغوليات دوران تجرد بودند و اصالً براي يك مرد محترم و موقر و . روري اثري از افسوس داشت خنده

نكه تو هم بايد كار خير انجام راضي هستي؟ يا اي. در آينده سعي مي كنم در جهت درست قانون بمان. متأهل مناسب نيست

فقط در مشرق زمين ! آن هم درست در مقابل خانه خودت! پيدا ميكني يدهي؟ مطمئن باش در انگلستان كار به اندازه كاف

حداقل . و بعد من هم هستم فكر نمي كنم بتواني مرا عوض كني! نيست كه مردم در بدبختي و عدم بهداشت زندگي ميكنند

يعني از يك قاچاقچي . شمايداين همان كاري است كه تو بايد انجام دهيد. ا هميشه مي تواني سعي نمايي ام. زياد عوض كني

البته شايد در مقايسه با تالشهايت براي اصالح امور همسايگانت به نظر كار . برده ناجور، يك شهروند مفيد و مطيع بسازي

چي شده ، چرا مرا اينطوري . خانه رواست به مسجد حرام است كوچكي برسد، ولي خب، همانطور كه شنيده اي چراغي كه به

 نگاه مي كني؟

 چه گفتم؟ مگر

كاري كه بايد انجامش دهي اين حرفي بود كه بيد جيسون زد كه من هميشه آنچه را بايد انجام دهم، انجام مي : گفت هيرو

 .و اينكه خودم تختم را مرتب مي كنم و رويش دراز مي كشم... دهم و 

 .ه ما اين كار را مي كنيم، محبوب عزيزمهم -

پسر دايي جوشيا گفت كه مردم بايد قبل از اينكه به رتق و فتق امور ديگران برسند، مشكالت ... من فكر مي كنم ... من  -

 .خودشان را حل نمايند

 .كامالً درست است -
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 .كنم اما تو جزو امور و مسائل من نيستي و من هم مجبور نيستم با تو ازدواج -

زماني فكر مي ! حتي اگر مجبور شوم دوباره تو را بدزدم تا مجبورت كنم. االن نه، ولي به هر جهت با من عروسي مي كني -

 .كردم باالخره ناچاري، ولي وقتي بچه را از دست دادي، ديدم كه تنها شانسم را از دست داده ام و اينكه مجبورم تسليم شود

 تو گفت؟ از كجا فهميدي؟چه كسي به « :زمزمه كرد هيرو

 .آنجا خانه من بود: ، با لحني سرد گفت روري

 ؟...كه اينطور ، پس چرا... من  -

ترز امروز صبح كنار دريا مالقاتش كردم تازه ادواردر را ديده بودم و دلم مي خواست گلويم را ببرم وقتي به او گفتم كه  -

دم مي برم يا خير؟ مي دانستم كه نبايد تو را ببرم، كه بايد كار درست را پرسيد كه آيا تو را هم با خو "فورا. مجبورم بروم

 .انجام دهم

او گفت كه بچه را مي خواستي و اگر مرا دوست .. خب كار عاقالنه را به هر حال از زندگيت خارج شوم و بيرون هم بمانم اما -

 نمي داشتي، امكان چنين چيزي نبود، آيا مي خواستيش؟

 .بله -

هميد كه به آرامش رسيده است ، چون گرچه شايد او هيچ گاه براي مدت طوالني در يكجا نماند ، ولي هرجايي كه او ف هيرو

باشد، هميشه برايش خانه است او كاري را كه بايد انجام دهد، انجام خواهد داد و روي تختي كه خودش درست كرده خواهد 

 .ست هم داشته باشدخوا ميچون قدرت انتخاب ديگري نداشت و ن - خوابيد

تيپ  "تو اصال: به آرامي ، كلماتي را در كنار گوشش زمزمه مي كرد كه به نظر مي رسيدند انعكاس افكار خودش باشد روري

زني كه امكان داشت روزي با او ازدواج كنم نيستي ، تو تمان آن صفاتي كه دوست نداشتم و فكر مي كردم نمي توانم تحمل 

 .نمي خواهم بيرونت كنم "حتي اصال. راه يافتي و نميتوانم دوباره بيرونت كنم نما به گونه اي به خوكنم را دارا هستي، ام

چانه اش را گرفت ، صورتش را بلند كرد و دانست كه اين پايان آن زندگي است كه هميشه عاشقش بود و آغاز  روري

ر مشكل ، چون باور نداشت كه مردم تغيير بنيادي بسيا "زندگي جديدي است كه مي توانست بسيار متفاوت باشد و احتماال

 .تبديل شود تيكنند و هيرو هم مثل خودش بعيد بود كه به فرد متفاو
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خواهد آمد كه هيرو گناهان او را به ياد آورده و آنها را به صورتش خواهدزد، و زمانهايي كه خودش از تقواي او  زمانهايي

بخشي از هيرو بود كه او هرگز نمي توانست تصرف كند و بخشي از . گين مي شودمتنفر شده و از آنها و از خود هيرو خشم

مي ماند اما به دليل غير قابل دركي، آنها براي هم مناسب بودند، البته  هيروخودش وجود داشت كه هميشه دور از دسترس 

، هيرو هوليس را از روي عرشه به وقتي تقدير "نبايد مي بودند ولي بودند هردو مكمل كمبودهاي ديگري بودند و احتماال

 .قرار است چه اتفاقي بيفتد هميان اقيانوس پرتاب كرد و اجازه داد كه اموري فراست او را نجات دهد، مي دانست ك

اما اين لبخند . بزرگترين تدبير كننده است؟ روري با يادآوري يكي از نقل قولهاي محبوب حاجي رتلوب لبخندي زد خداوند

قصد نداشت با كسي ازدواج كند او ميخواست تا آخر عمرش آزاد و بي قيد بماند البته  "چون اصال. لب نبود تنها يك حركت

زده يوناني را به زني گرم، از گوشت و خون، تبديل كند و موفق شده بود  يخمي خواست امتحاني كرده و مجسمه مرمري و 

 .ولي اكنون مي فهميد كه نمي تاندبدون او زندگي كند

خب ، ميبريدش يا مي ذاريدش ، خيلي وقت : هاگفت‹خشن باني باتر از ميان سايه هاي باغ بلند شد و خطاب به آ يصدا

 .نداريم

هيرو به گونه اي كه انگار از رويايي بيدار شده باشد چشمانش .سرش را بلند كرد و روري بدون شتاب ، او را رها نمود هيرو

 ي را بايد ببريم ، باني؟چه چيز: را بر هم زد و به پيرمرد گفت

 طال را، مگه واست اون نياوردت اينجا؟ -

 .نه احتياجي به آن نداريم، دوباره رويش را بپوشان: هيرو لرزيد... ، آن آه

 .سالم نيست، روش خون هست "اما درست هموني كه خودم گفتم، اون كثافت زرد رنگ اصال: تاييد كنان، گفت  باني،

ميگذاريم همينجا بماند . بسيار خوب دو به يك، سنگ را سرجايش برگردان عمو: انداخت و گفت شانه هايش را باال روري

همچنان صاحب اين خانه هستم و شايد روزي يكي از پسرانم به اينجا آمده و آنها را پيدا كند و از . حتي اگر خودهم برنگردم

 .خرج كند ،آن در راهي بهتر از آنچه من مي توانستم

 .البته اگر عقلش به مامانش بره ، درش مي آره و مي اندازدش تو دريا كه بهترين جا واسشه: ايه، گفتبا كن باني،

خيلي تميز : زير بوته هاي استوايي رد شد و مدتي بعد، در حاليكه اهرم را حمل مي كرد، برگشت و با آسودگي اعالم نمود  از
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كارهاي زيادي مونده بايد تا قبل از صبح . از دست بديم برگرديم از دستش خالص شديم و ديگه بهتره قبل از اينكه باد رو

 .تموم بشه

در دست هم از باغ خارج شدند ، باد موسمي جنوب شرق به استقبالشان آمد و با خود عطر ميخك و دريا ها و  دست وقتي

ييد و نواي زيبا و آرامش بخششان گلهاي استوايي را آورد و برگهاي درختان نارگيل، حاشيه سواحل سفيد زنگبار را به م سا

 .فضا را پر نمود

 پايان.

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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