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 اول فصل

 كوچك نيمسافر

 

 ».  ستين سمسيباشد ، كر هيكه بدون هد يسمسيكر« : ، غرولند كنان گفت  ديكش يدراز م يكهنه ا ي چهيقال يرو كهيدر حال جو

 ».  ستين يخوب زيبودن چ ريآره فق« :و گفت  ديكش يانداخت ،در جواب ، آه يكهنه اش م يبه لباس ها ينگاه كهيدر حال مگ

 يقشنگ داشته باشند و بعض يزهاياز دخترها آن همه چ يكه بعض سياصال عدالت ن نيا« :افزود  ياز دل شكستگ يحاك يبا آه زيكوچك ن يميا

 » چيها ه

 ».  ميرا دار گريعوضش ما پدر و مادر و همد« :قانع پاسخ داد  ي، با حالت ندياش كه عادت داشت بنش يشگيبت از همان گوشه هم يول

 ي هيدوباره سا يانداخته ، ول يبرق ديكش يكه زبانه م يكلمات خوشحال كننده ، در پرتو آتش نيا دنيصورت كوچك و نوجوان به شن چهار

 ».  ميشنداشته با يطوالن يمدت يهم برا ديو شا ميما كه اكنون پدر ندار يول« :گفت  ينيافكند ، چون جو با لحن غمگ هيصورتها سا يرو كيتار

كه  يپدر يبا سكوت خود آن جمله را اضافه كردند و فكرشان به سو هيبق يول»  شهيهم يهم برا ديشا« :جو حرفش را خورده و نگفت كه  البته

 . ديجنگ مشغول بود ؛ پر كش يدور از آنها در جبهه 

برگزار  هيبدون هد سمسيكرد كه امسال كر شنهاديمادر پ نكهيعلت ا ديدان يم« :مگ گفت  نكهيصحبت نكردند تا ا قهيچند دق يبرا چكداميه

كشند ، ما  يمردان ما در جنگ هستند و آنقدر زحمت م يكند كه وقت يخواهد بود و او فكر م شيدر پ يبود كه امسال زمستان سخت نيگردد ، ا

موضوع  ني، ا ميبرسان يول كم را هم اگر به مصرف خوبپ نيهم ي، ول ميندار ياديالبته ما پول ز.  ميخرج كن حيپولمان را محض تفر يستيبا ينم

 ». ترسم نتوانم خودم را نگه دارم  يم يكياما من . او را خوشحال خواهد كرد 

 .خواست داشته باشد افتاد  يكه دلش م يقشنگ يزهايتمام چ اديمگ سرش را تكان داد و با افسوس ب بعد

مقدار  نيو ا ميندار شتريدالر ب كيما هركدام . داشته باشد  ي، اثر ميكه ما دار ييجز يپولها نيكنم كه پس انداز ا يمن فكر نم يول« :گفت  جو

 مخواهد كه خود يمن دلم م يكنم ، ول افتيدر يا هيمادر هد ايكه از طرف تو  ستميمن مثال خودم موافق ن. به ارتش نخواهد كرد  ياديكمك ز

 ». آرزو را دارم  نيتهاست كه امد. را بخرم »  نترميو س نيآند« خودم  يبرا

 .دانستند كه او به قول معروف كرم كتاب است  يم همه

 »تازه خرج كنم  يقياسباب موس كي يام كه پولم را برا دهيمن نقشه كش«:و گفت  ديكش يآه بت

 . ديرا نشن يو يصدا يكس يكتر ي هيو سه پا يحرف را آهسته زمزمه كرد كه جز انبر بخار نيبت آنقدر ا يول

 ». فابر را بخرم  ينقاش ياز آن جعبه مداد ها يكيدارم  اليمن خ«: با لحن مصمم گفت  يميا

 يزيما چ يپول ها يمادر درباره « :بلند گفت  يي، با صدا كرديم نهيخانم وار ورانداز و معا يكفشش را با حالت يكه داشت پاشنه ها يدر حال جو

 يكه برا يكيبخرد ، من  ديخواهد با يهركس هرچه دلش م ني، بنابرا ميمحروم كن زياز همه چ كه ما خود را خواهدينگفته است و دلش نم

 ». كار كرده ام و استحقاقش را دارم  يليبدست آوردن آن خ
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در خانه باشم و  نكهيا يخسته كننده بجا ي، تمام روز درس دادن به آن بچه ها نطوريمن هم هم« :شروع كرد  زيدوباره با لحن شكوه آم مگ

 ». بكنم  حيتفر

 يكنند ، آن وقت چ يزندان يعصبان ريبهانه گ رزنيپ كياتاق با  كي ياگر ساعتها تو را تو. كار مرا ندارد  يكار تو اصال سخت يول« :پاسخ داد  جو

از پنجره  خواهديقتها آدم دلش مو يبعض كهي، بطور ستين يراض زيچ چياز ه چوقتيآورد و ه يكه كفرت را در م يبدجنس رزنيپ.  ييگو يم

 ».  هيگر ريبزند ز نكهيا ايكند  رارف

 يكارها ني، بدتر فيكث يزهايكردن چ زيو تر و تم ييكنم ظرفشو يمن فكر م يكند ، ول يجور كار كامال خلق آدم را تنگ م نيدرسته كه ا ـ

 .كنم  نيتمر يتوانم درست و حساب يكند كه نم يرا زمخت و خشك م ميكند ، چون آنقدر دست ها يم يكار واقعا مرا عصبان نيا.  استيدن

 . دنديكه همه آنرا شن ديكش يكاركرده و زبرش انداخته و آه يبه دست ها يبت نگاه بعد

دسته دختر  كيا كه ب ديستي، چون مجبور ن ديمن در عذاب باش ياز شما به اندازه  چكداميكنم ه يمن فكر نم يول« :زد  اديبلند فر ييبا صدا يميا

«  شدبخندند و اگر پدرتان ثروتمند نبا تانيكنند و به لباس ها شخنديشما را ر ديستيدرس خود را بلد ن يكه وقت ديفضول و پررو به مدرسه برو

 ».  ندازندي،او را دست ب ستيدماغ آدم قشنگ ن يوقت نكهيا ايبه او بزنند و  نيتوه» برچپس 

 يسع يخوديب ديتو نبا يميا! است كه او به برچسب بزنند  يترش ي شهيمگر پاپا ش« :كنان گفت  حتيكه خنده اش گرفته بود ، نص يدر حال جو

و  ستيضمنا برچپس ن. است  يكاف» برچسب « بدون »  نيتوه«همان .  يبكار ببر يدان يآنها را درست نم يلغات قلمبه سلمبه كه معن يكن

 ». برچسب است 

خودت را  ي، بهتره لغت ها يبش يآنقدر ماللغت ستيالزم ن گميدارم م يدانم كه چ يمن خودم م« :شده بود ، پاسخ داد  يعصبان كهير حالد يميا

 ».  ياصالح كن

.  دينكن ييجو بيو ع دينزن شين گريكديآنقدر به  يخوديب« :خوش گذشته افتاده بود ، از آنطرف دخالت كرده و گفت  اميا اديكه ظاهرا به  مگ

 يغصه ا چيو ه ميبود چقدر خوشبخت و خوشحال بود نطوريآه اگر ا.  ميثروتمند بود مانيمثل دوران كودك يعنيمثل گذشته  يجو آرزو نداشت

 ».  مينداشت

نگ و نزاع دارند و كج ج گريكديدائما با  يكه آنقدر پول دارند ول»  نگيك«  يخانواده  ياز دخترها ديما شا يكن يكه فكر م يتو آنروز گفت يول ـ

 .ميكنند ، خوشحالتر باش يم يخلق

در عالم خودمان  ي، ول ميسخت كار كن نطوريا ميكه مجبور هست ي، چون با وجود ميما خوشحالتر باش كنميبله من گفتم بت ، خوب من فكر م ـ

 جو ؟ ستين نطوري، ا ميهست» شنگول « گروه  كيخوش و  يليخ

لغت  نطوريا شهيجو هم« :انداخت اظهار نظر كرد  يپهن شده بود ، م چهيقال يكه رو يدراز كليبه آن ه زيسرزنش آم يهمانطور كه نگاه يميا

 ». برد  يبكار م يا انهيعام يها

 .فرو برده و شروع كرد به سوت زدن  شيها بيج يرا تو شينشسته و دست ها شيموقع ، جو فورا سر جا نيا در

 !كار پسرانه است  نيكار را نكن جو ، ا نيا ـ

 !كنم يكار را م نيهم دارم ا ليدل نيخوب به هم ـ
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 .هستم  زاريكه رفتار زنانه و خانمانه ندارند ، ب ييمن از دخترها ـ

 !پر ناز و اطوار تنفر دارم  يمن هم از دخترك ها ـ

كار را كرد  نيا يدهنده بود شروع به خوانند كرده و با چنان صورت خنده دار و شاد يبت كه معموال آشت» ... خودشان  انهيآش يپرنده ها تو «

 انيپا گريعجالتا د» نوك زدن « و به اصطالح  دنديداده و مبدل به خنده گرد يميمال يخود را به نجواها يغضب آلود و تند جا يكه ان دو صدا

 .  افتي

 يكاف يبه اندازه  گريد ني، تو ژوزف ديشما دوتا واقعا قابل سرزنش هست« :ظ و خطابه نمود جا مگ به روش خواهر بزرگتر شروع به وع نيا در

نداشت  تياهم يليموضوع خ نيا يبود يدختر كوچك يالبته وقت.  يداشته باش يو رفتار بهتر يكه دست از حركات پسرانه بردار يبزرگ شده ا

 يخانم جوان هست كي گريكه حاال د يبه خاطر داشته باش يستيرا با نيا شهيتو هم.  يزن يرا فر م تيكه موها يدختر بزرگ هست كي حاال ي، ول

 .« 

و اگر به فر زدن موها  ستميخانم ن كينه ، من « :زد  اديكرد ، با لجاجت فر يرا جمع م شيو موها ديكش يم نييرا پا شيكه تور موها يدر حال جو

 راهنيباشم و پ» مارچ « زهيدوش ديفكر كنم بزرگ شده ام و با نكهيمن نفرت دارم از ا. كنم  ياسب آنها را دم نيبعد از ا دهميم حيباشد كه ترج

 يهايو به عكس از باز ديآ يبه هر صورت از دختر بودن خوشم نم!  ميايبه نظر ب نيو رنگ نيسنگ نايدسته گل م كيبلند بپوشم و مثل  يها

 زهاستيچ نيبدتر نيچرا پسر خلق نشده ام ، غلبه كنم و ا نكهيتوانم به تاسفم از ا يهم نم چوقتيو ه!  ديآ يخوشم م يليپسرها و رفتار آنها خ

 يو بافتن نميمجبور نبودم كنج خانه بنش يآبله ا رزنيپ كيمثل  نطوريو ا دميجنگ يرفتم همراه پاپا م يپسر بودم و م خواستيچون االن دلم م. 

 »! ببافم 

طرف ولو شدند و گلوله  كياش هركدام  يبافتن يها ليكه م نيبافت تا ا يرنگ كه داشت م يآن جوراب آب جو شروع كرد به تكان دادن بعد

 .صندوق لباس ها  ريكاموا هم باز شد و رفت ز

 ينم زيعالم ن يها ييظرفشو نيپر زحمت تر يكه حت شيكرده بود ، با دستها هيتك شيزانو يرا كه رو يا ختهيدر هم ر يموها كهيدر حال بت

. شود كرد  يچكارش م يبد است ول يليخ نيا ييگو يراست م! جو  چارهيب« :كرد گفت  يآنها بكاهد ، نوازش م تيتوانست از محبت و حساس

 ».  يقانع باش يكن يم يبرادر را باز كيما خواهرها رل  يو برا يكه اسمت را پسرانه كرده ا نيمبه ه ديپس با

اگر  يخنده دار و سرگرم كننده باشد ، ول يليتو حاال خ ييخودنما ديشا.  ياطوار دار ياديتو هم ز.  يميو ات نطوريهم« :باز هم ادامه داد  مگ

تو را  شيآال يمن رفتار و صحبت كردن ب! شد  يغاز ظاهرساز خواه كيمبدل به  يبزرگ شد يوقت ياخالقت را اصالح نكن نيو ا ينده تياهم

 ي، كلمات ب يباش نيو رنگ نيسنگ ياديز يكن يم يكه سع يمواقع يول. دوست دارم  شتري، ب يباوقار باش ياديز يليخ يكن ينم يكه سع يعموق

 ». جو بد است  ي انهيعام يحرف ها يتو هم به همان اندازه  يو قلمبه سلمبه  يمعن

 »هستم ؟ يغاز است پس من چ كي يميدختر گستاخ و ا كياگر جو « : ديوعظ و خطابه شامل او هم بشود پرس نيخواست ا يكه دلش م بت

 »!  يگريد زينه چ.  يهست زيعز يكوچولو كيتو « :با محبت پاسخ داد  مگ

 .همه بود  يدردانه  زيخانواده و عز »يموش اهل«چون بت در واقع . نكردند  بيهم حرف او را تكذ هيظاهرا بق و

 يقهرمانان كوچك ما چه شكل نيخواهند بدانند كه ا يكرده اند م دايپ ييآشنا يا حاال كه خوانندگان جوان ما با قهرمانان داستان تا اندازه البد
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 هابود ، آن دنيمشغول بار رونيكه برف ماه دسامبر در ب ينشسته و در حال يچهار خواهر جوان هركدام درگوشه ا. دارند  يتيهستند و چه شخص

 كهيبا وجود( و راحت بود  يمياتاق قد كي نيا. كرد ، مشغول بافتن بودند  يروشن و گرم اتاق ، كه شادمانه جرق جروق م يبخار ي هيدر سا

 . )ساده و كهنه بود  يليرنگ و رو رفته و مبلمان آن خ يليكف اتاق خ يقال

رده پنجره شكوفه ك يتو سمسيكر يو رزها يداود يكتاب طاقچه را پوشانده بودند و گلها يبود ، مقدار زانيآو واريدو قاب عكس از د يكي

 .افكنده بود  هياتاق سا نياز صلح و صفا بود ، بر ا يآرامش مطبوع كه حاك ينوع همرفتهيبودند و خالصه رو

دهان  كي،  يقهوه ا ييدرشت و مخمور ، موها يروشن ، چشمان ي، با پوست بايز يليخ. خواهر ها ، حدود شانزده سال داشت  نيبزرگتر مارگارت

ك ، يبار يلينمود ، خ يدختر پانزده ساله م كيقدبلندتر از  يليجو كه پانزده ساله بود ، خ.  ديبال يبه آنها م يكه تا حد ديسف ييو دستها نيريش

 دياش چكار با دهيدراز و كش يدانست با پاها يوقت نم چيانداخت ، چون ه يكره اسب م اديبه  شتريكه رفتارش انسان را ب يقهوه ا ييبا موها

 نيزبيچشمان ت نياز ا زيچ چيه چوقتيآمد ه يرنگ ، كه به نظر م يو خاكستر زيت يليخ يخنده دار و چشمان ينيب كيمصمم ،  يبا دهان. بكند 

،  شيبايانبوه و ز اريبس يتنها موها.  دنديرس يهم متفكر به نظر م يخنده آور و گاه يحالت آنها خشمناك ، زمان يماند ، چون گاه يپنهان نم

 وگرد و دست  ييشانه ها يدارا نيهمچن يبست ، و يتور م كي ياز شر آنها راحت باشد ، آنها را تو نكهيا يبودند كه معموال برا يجالب و زيچ

قواره به نظر  يب يلي، خ ديپوش يلباس دخترانه م ينمود كه وقت يرشد كرده و درشت م شترينسبت به سنش ب يبزرگ بود و خالصه طور ييپا

 . اورديپسرها را در ب يداشت ادا ليحالت را دوست نداشت و م نيخودش ا ليدل نيو با ديرس يم

 زدهيروشن و شفاف بود كه حدود س يصاف و چشمان ييرنگ ، با موها يصورت يكوچولو كي،  دندينام يهمانطور كه همه او را م» بت« اي زابتيال

را فراهم  يدهنده كه بندرت باعث رنجش كس يآرامش بخش و آشت يخجول و مودب و گفتار يي، صدا ييتوام با كمرو يبا رفتار. سال داشت 

آمد كه او  يآمد چون به نظر م ياسم واقعا به بت كوچك م نيبنامد و اتفاقا ا» كوچولو  يدهنده  نيتسك« را  يعادت داشت و پدرش. آورد  يم

كه  ديايب رونيخودش ب يدوست داشتن ياينمود از آن دن يجرئت م يو فقط مواقع دينما يم يخودش ساخته زندگ يكه برا ييبايفقط در عالم ز

 .كه دوستشان داشت و به آنها اعتماد داشت ، سر و كار داشته باشد  ينفرخواست با چند  يم

 ي، با چشمان آب اريتمام ع يدختر برف كي! حداقل به نظر خودش  اي. شخص در خانواده بود  نيدختر بود ، مهم تر نيجوانتر نكهيبا وجود ا يميا

 .جوان مراقب رفتارش بود يبانو كيمثل  شهيكه هم فيرنگ و ظر دهيپر. بودند  ختهير شيشانه ها يكه حلقه وار رو ييطال ي، موها

 ميپرداز يداستان م ي هيبقحال رها كرده و به نقل  نيقهرمانان ، آنها را در ا نياز ا كيهر ياخالق اتيو خصوص تيشناختن شخص يبرا نجايا در

 . 

 نيكه ا يبا وجود. آن گذاشت تا گرم شود  كيرا نزد ييجفت دمپا كيرا جا به جا كرد ،  يآتش بخار نكهيشش را نواخت و بت بعد از ا ساعت

به خانه بود و هركدام با » مادر«داشت ، چون عالمت آمدن  يخوب ريبچه ها تاث يمنظره رو نيا دنيد شهيهم يكهنه بودند ، ول يليخ هاييدمپا

هم بدون  يميا. شان را روشن كرد  يميقد يبرداشته و المپا يمگ دست از سخنران. كردند  يخوش آمد گفتن به او م يخود را آماده  يلخوشحا

 ياش را فراموش م يكه خستگ يرد و جو هم در حالو حاضر و آماده اش ك ديكش شيرا پ يراحت ي، فورا صندل ديبه او بگو يزيچ يكس نكهيا

 .تر گذاشت  كينزد يها را به بخار ييو دمپا ديرپ شيكرد ، از جا

 .دارد  اجينو احت ييجفت دمپا كي يمارم. شده اند  دهيآنها كامال سائ ـ
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 ».  رمياو بگ يبرا يزيچ كيبا پول خودم  ديكنم شا يمن فكر م« :گفت  بت

 ».كار را بكنم  نيخواستم ا ينه من م« :زنان اعتراض كرد  اديفر يميا

 ». من بزرگتر از همه هستم « :گفت  مگ

مادر  يها را برا ييآن دمپا ديحاال كه پاپا از خانه دور است ، من مرد خانه هستم و من با يول« :و با لحن مصمم گفت  دهيجو وسط حرفش پر يول

 ». انه را ترك كند به من گفت مراقب مادر باشم خواست خ يم يچون او خودش وقت. بخرم 

 يبرا يزيچ كي،  ميبخر يزيخودمان چ يبرا نكهيا ياصال هركدام به جا ديائيب.  ميبكن ديكه چكار با ميگو يحاال من م« :پاسخ داد  بت

 ».  ميمادر بخر سمسيكر

 »؟ ميبخر يستيچه با يول! ست  يعال نياوه ا« :اظهار داشت  جو

نفر  نيالهام گرفته بود ، به عنوان اول يزيخودش چ يبايز يموقر به فكر فرو رفته و مگ كه ظاهرا از مناظره دست ها يموقع همه با حالت نيا در

 ». خرم  يم شيجفت دستكش قشنگ برا كيمن « :اعالم كرده و گفت 

 »ييجفت كفش دمپا كيمنهم « :كرد  اديفر جو

 ». شده  يگلدوز من چند تا دستمال« :اظهار داشت  بت

هم گران نخواهد  اديو ضمنا ز ديآ يخوشش م يليچون او از ادوكلن خ.  ديخواهم خر شيكوچك ادوكلن برا ي شهيش كيمن « :هم افزود  يميا

 ».خودم بخرم  يبتوانم عالوه بر آن چند تا مداد هم برا ديشد ، شا

 »م؟يرا به او بده زهايچ نيا يچطور يول«: ديپرس مگ

كه مواقع جشن تولدمان  ستين ادتي.  ميكن يخودش باز م يو بسته ها را جلو ميآور ي، بعد او را م ميگذار يم زيم يآنها را رو«:پاسخ داد  جو

 »م؟يكرد يچه كار م

 يكه با تاج رو ديرس ينوبت من م يوقت شهيهم« :كرد ، پاسخ داد  يصورتش را همراه نان عصرانه جلو آتش برشته م بايداشت تقر كهيدر حال بت

كردم  يرا گم م ميدست و پا يلي، خ ديرفت يدادن از جلو من رژه م هيو هد دنيبوس يبرا يكي يكيو شماها  نميبزرگ بنش ياون صندل يسرم رو

 ». ناراحت كننده بود  يليخ ديشد يم رهيموقع باز كردن آنها چون شما همه به من خ يدوست داشتم ول يليها و بوسه ها را خ هيمن اون هد. 

« :هوا نگاه داشته بود ، گفت  يرا به پشتش قالب كرده و دماغش را تو شيو دست ها موديپ يهمانطور كه متفكرانه طول و عرض اتاق را م جو

. تعجب خواهد كرد  يليخحتما  فتديبعد كه چشمش به داخل آنها ب ي، ول ميا دهيخودمان خر يبسته ها را برا نيكند كه ما ا الياول خ يمارم ديبا

 ». داشت  ميكار خواه يليخ سمسيشب كر شينما ي، چون برا ديخر ميبرو ديما فردا عصر با مگ

 نيبزرگتر از آن هستم كه از ا گريكنم د يچون احساس م. داشته باشم  يرل شينما نيندارم در ا اليدفعه خ نيمن ا يول« :اظهار داشت  مگ

 ». بكنم  هايباز

 .سابق بود  ي، مگ همان بچه  ديرس يم يموقع باز يخودمان بماند كه وقت نيب البته

آنطور خوب  يكاغذ ييبلند و با آن تاج طال ديدر آن لباس سف يتوان يكه م يهست يتو تنها كس يبكش يدست از باز ديتو نبا« :پاسخ داد  جو

 بامش ديما با.  ميرا كنار بگذار يباز نيا گريد دي، ما هم با ينكن يباز گريكه د يريبگ ميو اگر تصم يما هست ي شهيهنرپ نيتو بهتر.  يكن يباز
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 ».  ستيغش كردن شق و رق تر از تو ن يبرا چكسيچون ه. غش كردن را انجام بده  يو صحنه  يميا نجايا ايب.  ميكن نيآنرا تمر

بكنم  اهيكبود و س يخودم را چطور ستميام و بلد ن دهيرا ند يغش كردن كس يمن تا به حال منظره . نتوانم  ديمن شا يول« :در پاسخ گفت يميا

اگر نتوانستم ،  ي، ول يزيچ كيكه  ندازميب نيزم ياگر توانستم كه خودم را راحت رو.  ميپرتاب نما نيزم يرو ييگو يو آنطور شق و رق كه م

داشته  يجرئت كاف ديايطپانچه بطرف من ب كيبا » هوگو« يپرتاب كرده و با وقار تمام در همان حال بمانم وقت يصندل كي يتوانم خود را رو يم

 ». باشم 

 .رل مناسب بود  نيا يكوچك بود، برا يكاف يكه به اندازه  ليدل نيفقط به ا يدرام را نداشت ، ول يكردن رل ها يقدرت باز اديظاهرا ز يميا

؛ دست  يانجام بده ديبا ينطوريكار را ا نيا« :، اظهار داشت  ديكش يكرد ، م يم خيآدم را س يكه موها كيملودرامات غيج كي كهيدر حال جو

 »!مرا نجات بده ! مرا نجات بده !  گويرودر: بزن  اديوار فر وانهياتاق تلو تلو بخور و د يبعد تو. بهم بچسبان  ينطوريرا ا تيها

جو با . اش به در آمد » ! آخ « يگرفته و صدا زيگرفته بود ، دستش به م شيجلو خيس ياديرا ز شيچون دست ها يكرده ، ول يروياز جو پ يميا

صحنه شده بود كه نانش را كه داشت از فرط  يآنقدر محو تماشا زيكه بت ن يدر حال.كرد  دنيكرد و مگ شروع به خند يافسوس غرولند

 .فراموش كرده بود  يبكل سوخت يبرشته شدن م

 ايب.  يمرا سرزنش كن دي، نبا دنديخند انيو اگر تماشچ يخودت را بكن يسع شتري، ب ديموقعش رس يكن وقت يسع! ندارد  يا دهيفا ينطوريا ـ

 !دوباره شروع كن مگ 

را به  ايبه اصطالح توپوق زدن ، دن ايمكث  نيبدون كوچكتر يدو صفحه ا يسخنران كيبا » دون پدرو« چونكه .  ديرو به راه گرد زيهمه چ بعد

 نيدر ا. سر داد  ي، آواز وحشتناك دنديجوش يدر آن م يزيكه قورباغه ها با وضع نفرت انگ ياليخ يظرف يباال زيهگر جادوگر ن.  ديمبارزه طلب

 »! ها ! ها ! ا ه« : مرد گفت  يداشت م يمرد و وقت اريرا پاره كرد و هوگو با درد و رنج بس شيرهايزنج گويرودر موقع

 ». مياست كه تا حاال كرده ا يباز نيبهتر نيا«:گفت  ديمال يرا م شيو آرنجها شديهمانطور كه آن تبه كار مرده داشت بلند م مگ

توانم بفهمم تو  يمن نم« :گفت  نينبوغ خارق العاده برخوردار است با تحس كيكه جدا اعتقاد داشت كه خواهرش در همه كار از  زين بت

 »! جو  يهست اريتمام ع ريشكسپ كيتو واقعا .  يكن يو باز يسيرا بنو يعال يزهايچ نيا يتوان يم يچطور

دارم كه مكبث  ليمن م ياست ، ول يخوب زياست ، چ يتراژد ياپرا كيكه » جادوگر نينفر«كنم  يمن فكر م. نه كامال « :پاسخ داد  يبا فروتن جو

 نيا ايآ.  مينما يدوست داشتم كه قسمت كشتن را باز شهيمن هم.  ميبانكو داشت يدر سقف برا چهيدر كيالبته اگر در خانه .  مينما نيرا تمر

 »خنجر است كه در مقابل من قرار داده شده ؟ كي

مشهور  ي شهيهنرپ كيمثل  ، درست ديغر يچرخاند و م يفرو رفته بود ، و چشمانش را به اطراف م» مكبث«در  يدر عالم باز كهيدر حال جو

 .كرد  يدرام رفتار م

 »! نان به نوك آن زده شده است  يتكه  يچنگال برشته كردن نان است كه لنگه كفش مادر به جا كينه آن « :زد  اديفر مگ

 .  رفتيخاتمه پذ نيتمر گريعجالتا د يهمگ يانفجار خنده  انيبعد در م و

 »! دختران من  نميب يخوشحالم كه شماها را خوشحال م «

بود ،  ستادهيدر ا يكه در آستانه  يبه خانم ييخوشامدگو يبرا كبارهي انيها و تماشاچ شهيدر آنها را به خود آورد و هنرپ يشاد از تو ييصدا
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و  عمطبو اريكه بس» توانم كمكتان بكنم ؟  يم« : گفت  يدر صورتش كه انگار م يمادرانه ، با حالت يقد بلند ، با وقار يزن. بطرف در برگشتند 

مشهود بود و آن  يو ياز سراپا تينجابت و اصالت اشراف ينبودند ، ول متيو گران ق كيش يليزن خ يكه لباس ها يبا وجود. بخش بود  يشاد

 .باشكوه بود  يمادر نيچن يآمدند كه واقعا برازنده  يعالم م يلباس ها نيباتريو آن كاله دمده به چشم دخترها ز يشنل خاكستر

 يفرستاده شوند كار داشتم كه برا ديكه فردا با ييحاضر كردن بسته ها ي؟ آه من آنقدر برا ديمن ؛ امروز را چطور گذرانده ا زانيعز خوب«

بوسه به  كيجلو  ايب.  زميعز يرس يخسته به نظر م يليبهتر است مگ ؟ جو تو خ تي؟ سرماخوردگ امدين يبت كس.  مياينهار نتوانستم به منزل ب

 »! من  زيعز يمن بده كوچولو

گرمش را به پا  يها ييمرطوبش را در آورده و دمپا ي، در همان حال لباسها ديپرس يدخترها را م كي كيخانم مارچ داشت احوال  كهيحال در

روز خسته  كيخش را بعد از لذت ب يكرد ساعت يدامنش نشانده و سع يرا تو يميبعد هم ا.  شدياش جابه جا م يراحت يصندل يكرده ، و رو

 .در كنار دخترها داشته باشد  غكننده و شلو

 يرا مرتب م زيرا داده و م يبساط چا بيمگ ترت.  نديمادر را فراهم نما يراحت ليكردند وسا يم يهركدام در جنب و جوش بوده و سع آنان

سر و صدا و تند تند در رفت و آمد  يو آشپزخانه ب منياتاق نش نيدائما ب زيگذاشت ، بت ن يخود م يها را به جا يآورده و صندل زميكرد ، جو ه

 .داد  ينشسته بود و به همه دستور م نهيدست به س يميكه ا يدر حال. بود 

 ». دارم  تانيخوب برا زيچ كيمن بعد از شام « :دار گفت  يخوشحال و معن ينشستند ، خانم مارچ با صورت زيكه همه دور م يوقت

بدون توجه به  يبت از خوشحال.  ديصورتها دو يهمه  ي، تو دياز خورش يو روشن ، همچون شعاع يلبخند آن كيحرف ،  نيا دنيشن به

 كي! نامه  كي« :زد  اديزد و جو دستمال سفره اش را به هوا انداخت و فر گريرا به هم د شيدست ها ارياخت يكه در دست داشت ، ب يتييسكويب

 »!به افتخار پدر  اسه هور! نامه 

دارد كه فصل سرما  دهيخوب است و عق ي، حال و يو طوالن يدوست داشتن ينامه  كيبله « :تكان داد و گفت  دييمارچ سرش را به عالت تا خانم

 نطورياده و همشماها فرست يبرا سمسيرا به مناسبت كر شيآرزوها نياو بهتر. پشت سر خواهد نهاد  ميبهتر از آنكه ما فكركرده بود يليرا خ

 .باشد  يداخل آن م زيعز ي نهيگنج كيكه انگار  ديكش بشيج يبعد خانم مارچ دست رو» . مخصوص  غاميپ كي

 اديانداخته بود ، فر يقال يخوانده شود ، نان و كره اش را رو شيزودتر نامه برا نكهيكرده بود و از هول ا ريگ شيگلو يتو ييكه چا يدر حال جو

 »! كوچكت آنقدر فس فس نكن  ي، با آن انگشت ها يميزود باش ا« :زد 

 . ديگرد هيو منتظر حاضر شدن بق ديخز شيشگيهم كيتار ينخورده ، بلكه آهسته به همان گوشه  يزيچ گريد زين بت

رفتم تا  يجنگ م نيپرستار هم كه شده همراه پدر به ا اي يپورچيش كيبه عنوان  يمن آرزو داشتم حت« :كرده و اظهار داشت  يغرولند جو

 ».  مياو بوده و بتوانم كمكش نما كينزد

ناراحت  يزهايچ يليخ ديحتما با يآهن يقمقمه  كياز  دنيبد و نوش يچادر ، خوردن آن غذاها كيدر  دنيخواب« : و گفت  ديكش يآه يميا

 ». باشند  يكننده ا

 »باالخره او چه موقع به خانه باز خواهد گشت ؟ يمارم« : ديوجود داشت ، پرس شيلرزش در صدا يكه كم يدر حال بت

خواهد  يكه قدرت دارد در جبهه مانده و با وفادار ييشود ؛ واال او تا آنجا ضيمر نكهيقرار است دور از خانه باشد ، مگر ا ياديمدت ز يفعال برا «
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نامه را  دييايحاال ب. ت در جبهه بماند ، به خانه باز گردد زودتر از آنچه كه مقرر اس قهيدق كي يحت مياز او خواهش كن ميتوان يو ما نم ديجنگ

 ».  ديگوش كن

از  كيهر يهم رو يمينشست ، مگ و ا يم شيكه بت جلو پا يدر حال. گرفت  يبزرگش جا يها همه دور آتش جمع شده و مادر در صندل بچه

 يگذاشت تو ياو م يرا كه خواندن نامه رو يرينتواند تاث يكه كس ييجا يعنيداد ،  هيتك يبه پشت صندل زيلم دادند و جو ن يصندل يدسته ها

و حساس نبودند  فيلط يليشدند كه معموال خ ينوشته م يدشوار طيفرستاد آنقدر در شرا يكه پدر به خانه م يينامه ها.  ديصورتش مشاهده نما

 دواريبخش ، ام يشاد يرفته نامه ا همينوشته شده بود كه رواز خانه ،  يها و غربت و دور يمخاطرات جنگ و سخت يدرباره  زينامه ن نيا. 

آن مملو از عشق  ي سندهيبود و فقط در آخر نامه بود كه قلب نو يو اخبار نظام هايرو ادهيدر چادر ، پ يزنده از زندگ يها فيكننده و پر از تعر

و به آنها بگو تمام روز را به فكر . كن  ميمرا تقد يبه تمام آنها عشق و بوسه ها« : كرده بود  ياظهار دلتنگ شيدخترها يپدرانه شده و از دور

رسد ،  يم يطوالن يلياز آنها به نظرم ح يسال دور كي. آنهاست  اديغربت  نيمن در ا يتسل نيكنم و بهتر يدعا م شانيآنها بوده و شب ها برا

سخت به هدر رفته نباشند  يروزها نيكه ا ميبكن يكار ميتوان ي، م ميهست گريكدي داريال كه منتظر دكن كه ما در همان ح يادآوريبه آنها  يول

خود را  فيمادرشان هستند و وظا يبرا يخوب يليخ يرا كه به آنها سپرده ام ، به خاطر دارند و حتما بچه ها ييزهايكه آنها تمام چ دانم يمن م. 

 انهبه خ يدانم كه وقت يم نيبنابرا. كنند  يبه آنها غلبه م ييبايو با شك دهيخود با شجاعت جنگ اليخ يها يدهند و با ناراحت يانجام م يبا وفادار

 ». افتخار خواهم كرد و دوستشان خواهم داشت  - بانوان كوچك خودم  نيا - به وجود آنها  شياز پ شيبازگردم ، ب

درشت  يقطره  كي نكهياز ا ديكش يو جو خجالت نم شانيها يني؛ همه شروع كردند به باال كشدن ب ديقسمت از نامه رس نيخانم مارچ به ا يوقت

داد كه  ينم تيكرد ، اهم يمادرش پنهان م يهمان طور كه داشت صورتش را در شانه  زين يمي، و ا ديغلط يم نيياش پا ينياشك از نوك ب

تا او از وجود  ميخواهم كرد كه خودم را اصالح نما يواقعا سع يول! دختر خودخواه هستم  كيمن « :بهم بخورند و با بغض گفت  شياموه يفرها

 ».  ديمن احساس تاسف ننما

 يم يسع يبرسم ، درسته كه از كاركردن متنفر هستم ول ميبه كتابها شتريكنم ب يم يمن سع. كرد  ميخواه يما همه سع« :با بغض افزود  زين مگ

 ». وانم كار كنم ت يكه م ييكنم تا آنجا

خواهم كرد  ينباشم و سع يخشن و وحش يليخ گريكوچك و د يبانو كي يعني،  ديگو يباشم كه او م يزيكنم چ يم يمن هم سع« :گفت  جو

 ». انجام دهم  يجا در خانه به خوب نيكنم ، وظائف خود را هم ياز خانه وقت گذران رونيدلم بخواهد در ب نكهيا يبجا

 !روبه رو شدن  انياغيبود تا در جبهه با  يچه در نظر جو ، خوش خلق بودن در خانه ، كار سخت تر گر

باشد ، با تمام قوا  افتهيتازه  ييروين ييبافت ، پاك كرد گو يكه داشت م يرا با آن جوراب شيكه اشك ها نيبعد از ا يگفت ول ينم يزيچ بت

 شهيرا كه پدرش هم يكرد درست آن حالت يكه بر عهده داشت نكرده باشد و سع يا فهيوظ نيدر ا يكوتاه چيتا بلكه ه! شروع كرد به بافتن 

 . نديگردد ، او را در آن حال بب يبه خانه باز م يو ي، داشته باشد تا وقت اشتدوست د

 ريخط س«،  ديبچه بود يهست كه وقت ادتاني« :شاد گفت  ييافكنده بود ، شكسته و با صدا هيرا كه بعد از حرف جو به اتاق سا يمارچ سكوت خانم

 لهبعد كاله و عصا و لو. كرد  يخوشحالتان نم يبه پشتتان به عنوان كوله پشت فيبستن ك يبه اندازه  زيچ چي؟ ه ديكرد يباز م يرا چطور» زائر

تا  ديرفت يباال و باالتر م نطوريسفر كرده و همشد ، شروع به  يم دهينام» خراب«كه شهر  ينيرزمياز ز ديدادم و بعد با يبه دستتان م يكاغذ يها
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 ».  ديديرس يشد ، م يم دهينام»  يشهر بهشت« در آنجا قرار داشت و  يو دوست داشتن بايز يزهايكه چ يروانيش ريكه به اتاق ز نيا

كه غولها قرار  ييجا يعنيو عبور از دره ، » بدجنس ويد«با  دنيو جنگ رهايمخصوصا گذشتن از جلو ش. بود  يخوب ياوه چه باز« :پاسخ داد  جو

 ».داشتند 

 ». دوست داشتم  يليافتادند را خ يم نييو از پله ها پا ميگذاشت يم نيرا به زم مانيرا كه بارها ييمن آنجا« :اظهار داشت  مگ

و  ميديرس يقشنگ قرار داشتند م يزهايها و چ قيكه گلها و آالچ ييجا يعني،  يروانيرشيبود كه به اتاق ز يقسمت محبوب من ، آن قسمت «

 ».  ميخواند ينور آفتاب آواز م ريدر ز يو با خوشحال ستادهيدر انجا ا يهمگ

 . نديب يرا دوباره دارد م بايآن لحظات ز ييزد كه گو يبت لبخند بعد

ها و  كيفقط آن ك شهيو هم دميترس يم يليخ يكيو تار نيرزميكه از ز ياز قسمت ري، غ ديآ ينم ادميب يباز نيا يدرباره  ياديز زيمن چ يول «

 يدلم م يليبزرگ نبودم ، هنوز هم خ يليخ يباز نيا ياگر برا. قرار داشت را دوست داشتم  يروانيش ريكه در اتاق ز يخوشمزه ا ركاكائويش

 ».  ميكرد يكه آنرا اجرا م ستخوا

 .برد  يلذت م يليبچگانه خ التياز تخ -  يدر دوازده سالگ -هنوز هم  يميا

ما  يبارها.  ميكن يخاص آنرا اجرا م ياست كه ما در هر سن به نوع يهمان باز نيچون ا.  زميعز ميستين ريهرگز پ يباز نيا يما برا يول ـ

به  لياست ، و تما است كه در هر زمان در جلومان گشوده يزندگ يها تي، و راه ما راه شناخت مسئول ميكش ياست كه م يكار و زحمت نيهم

شهر « نوع  كيكه خود  يبه صلح و آرامش در زندگ دنياست كه راه رس يخوب بودن و شاد بودن ، مشوق ما در گذشتن از مشكالت و موانع

 يپدر به خانه بازگردد تا كجا م نكهي، قبل از ا ديكن يرا م يباز نيا ديكه دار ديكوچك من ، فرض كن يحاال مسافرها. باشد  ياست ، م»  يبهشت

 . ديبرو شيپ ديتوان

 »ما كجاست ؟ يها يمادر؟ پس كوله پشت ييگو يراست م« : ديبود ، پرس كيرومانت هياز بق شتريكه ب يميا

كنم فقط اوست  يمن فكر م. بت  رازي، غ دي، صحبت كرد ديكن يسفر حمل م نيكه در ا يهركدام از شما االن راجع به بار« : جواب داد  مادرش

 ».ندارد يكه بار

 .از مردم  دنيو ترس انوياست و خوشحال كردن دخترها با نواختن پ يريگردگ يبار سفر من همان ظرف ها و دستمالها. من دارم  يول ـ

كار  نيا ديكار را نكردند ، چون شا نيو ا اوردهيخود ن يبه رو يزيظاهرا چ يسفر بت چنان خنده دار بود كه همه خنده شان گرفته بود ، ول بار

 .ساخت  يدار م حهيآنها احساسات پاك بت را جر

كه ما  يبا وجود رايز. كند  يداستان به ما كمك م نيخوب بودن است و ا يبرا گرياسم د كي نيا.  ميآنرا انجام ده دييايب« :متفكرانه گفت  مگ

 ».  ميشوند كه خوب بودن را فراموش نمائ يروزانه مان باعث م يارهاك يسخت ي، ول ميباش يخوب يخواهد كه دخترها يدلمان م

ما « : ديبود ، خلقش باز شده بود ، پرس دهيداد ، بخش يكه انجام م يبه كار كسالت آور كيرمانت يجنبه  يكه اندك التيتخ نيكه از ا يدر حال جو

 جامرا ان يباز نيا ديبا ي، ما چطور ديكش رونيو مادر آمد و مثل داستان كتاب ، ما را از آن ب ميبود »يو دل شكستگ يديدره نوم« امشب در 

 »؟ ميده

 ».  افتي دي، در آنجا كتاب راهنما را خواه ديرا نگاه كن تانيبالش ها ريز سمسيصبح روز كر« :مارچ پاسخ داد  خانم
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بعد . كردند ديجد ينقشه  نيا يشروع به صحبت درباره  يكرد ، همگ يو مرتب م ديكش يرا دستمال م زيداشت م ريپ يكه هانا يدر حال سپس

نبود  يكار دوخت و دوز كار جالب نيالبته ا. عمه مارچ  يآمده و دخترها شروع كردند به دوختن مالفه ها رونيكار ب يسبد ها يتمام سوزنها از تو

 يها هيكه آن بخ نيا يعني. جو را قبول كرده بودند  يانها نقشه . زد و همه با حرارت مشغول كار بودند  يغر نم گريد يامشب ظاهرا كس يول، 

 ياليخ يها نيكردند و خودشان را با سرزم يفرض م كايو امر قاي، آفر اياروپا ، اس يكرده و هر قسمت را قاره  ميدراز را به چهار قسمت تقس

 . دياين كمتر خسته كننده بكار به نظرشا نينموده تا ا رگرمس

جز بت قادر نبود از  چكسيه. شروع به خواندن آواز قبل از خواب كردند شهيكرده و مطابق هم لي، دخترها كار را تعط ديساعت نه فرا رس يوقت

را به حركت درآورده و به آواز  انويزردرنگ پ يدهاي، كل يبت به آرام. بكشد  رونيب يبه آن مطبوع ييو رنگ و رو رفته صدا يميقد يانويآن پ

 نيمادرش و ا يفلوت داشت به همراه يصدا هيشب يمگ كه صدائ. كرد  يم يبا آن همراه يقيو با موس دهيخواندند روح بخش يكه م يا ادهس

صله نداشت ، با وقتها حال و حو يبود و جو كه بعض ركيرجيج كي هيشب شتريب يميا ريرجيج يصدا. كردند  يم يگروه كوچك آواز را رهبر

بود ،  يدرست و حساب يخواننده  كي بايانداخت و پاك آواز مادرش را كه تقر يقارقار كالغ همه را به خنده م هيشب ييصدا وخارج خواندن خود 

افكند ،  يم نيكه در خانه طن يشاد يصدا نيشد و صبح زود هم اول يم دهيبود كه شن ييصدا نيآواز خانم مارچ آخر يصدا. كرد  يخراب م

 . شدند  يآشنا خسته نم ييالال نيا دنياز شن چوقتيآمد ، دخترها ه يچكاوك شاد بود و به نظر م كيمثل  كهشاد خانم مارچ بود  يصدا

 دوم فصل

 شاد سمسيكر

لحظه  كي يود و جو برانب زانيآو يواريد يدر كنار بخار يجوراب چياما ه. شد داريدم از خواب ب دهيسپ يبود كه در نور خاكستر يكس نياول جو

كتاب كوچك كه  كيبالشش برد و  ريبه ز يقول مادرش افتاد و دست اديبعد . چون مثل گذشته جورابش از تنقالت پر نبود.شد نيناراحت و غمگ

كرد كه  يبود و جو حس م يعال يزندگ كي يميچون داستان قشنگ و قد. دانست يجو داستان كتاب را خوب م.داشت درآورد يزرشك يجلد

و . گفت كيرا به او تبر سمسيكرد و كر داريبعد مگ را ب. خواهد داشت اجيكتاب راهنما احت نيبرود به ا يكه بخواهد به سفر طوالن يهر زائر

د كتاب جو بود و مادرشان چن يآن مثل عكسها يسبز رنگ، اما عكس ها يبود با جلد يبالش مگ كتاب ريز.را نگاه كند شبالش ريبه او گفت ز

شدند و  داريهم از خواب ب يميبت و ا يبه زود. با ارزش كرد اريرا در نظر آنها بس هيهد نيدر صفحه اول كتاب نوشته بود و هم زين يكلمه ا

 يداشت سرخرنگ م يافق شرق يوقت. بود يآب يگريو د دياز كتاب ها سف يكيجلد . كردند دايكوچكشان را پ يمتكاها را پس زدند و كتاب ها

 .آنها حرف زدند ينگاه كردند و درباره  شانينشستند و به كتابها يهمگ شد،يشد و روز شروع م

مخصوصاً جو كه . گرفتند ياو قرار م ريبود و خواهرانش ناخودآگاه تحت تاث يپاك و دوست داشتن يمغرور بود، اما ذاتاً دختر يمگ كم نكهيا با

 .كرد ياو را گوش م زيمهرآم يحتهايعاشقانه او را دوست داشت و نص

كه شبكاله به سر داشتند و آن طرف اتاق  گرشياز خواهرانش كه كنار دستش بود برداشت و به دو خواهر د يكيآشفه  يچشم از موها مگ

به آنها  و ميو دوستشان داشته باش ميكتاب هارا بخوان نيخواهد كه ما ا يدختر ها، مادر دلش م":گفت يجد ينشسته بودند نگاه كرد و با لحن

كه پدر رفته و مشكالت جنگ، آرامش  ياما از وقت م،يكتاب ها وفادار بود نيالبته ما قبالً هم به ا. ميشروع كن ديهم با يو فور.ميبده تياهم

 يم زيم يرو نجاياما من كتابم را ا د،يدلتان خواست بكن يهر كار ديتوان يالبته شما م. ميغفلت كرده ا زهايچ يليما را به هم زده، ما از خ يزندگ
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كمكم  يلياست و در طول روز خ ديمف ميدانم كه برا يخوانم، چون م ياز آن را م يشدم كم دارياز خواب ب نكهيو هر روز صبح به محض ا رمگذا

 ".كند يم

آرام كه با  يا افهيگونه او چسباند و با قجو هم دست در گردن مگ انداخت و گونه اش را به . كتابش را باز كرد و شروع به خواندن كرد بعد

 .نا آرام او فرق داشت، با خواهراش شروع به خواندن كتاب كرد شهيچهره هم

ما هم مثل  ايب يميا! چه قدر مگ خوب است ":قشگ و خواهرانش قرار گرفته بود، زمزمه كنان گفت يآن كتابها ريكه به شدت تحت تاث بت

 ".دهند يم حيتوض مانيآنها برا م،يديرا نفهم يزيو اگر چ يمشكل را بخوان يكنم تا لغتها يمن كمكت م.ميآنها كتاب بخوان

شاداب و  يبر چهره ها دنيوارد اتاق شد و با تاب نيپاورچ نيپاورچ ديخورش يدر اتاق سكوت برقرار شد و نور زمستان زدنديورق م يآرام به

 .گفت كيرا به آنها تر سمسيآنها كر يجد

 "پس مادر كو؟":ها از مادر تشكر كنند مگ گفت هيرفتند تا به خاطر هد نييجو و مگ دوان دوان پا يساعت بعد وقت مين

ام  دهيمثل مادرتان را ند يدارد و تا به حال هرگز زن اجياحت يبه چ نديرفت تا بب يبدبخت آمد و مادرتان فور يگدا كي! داند يخدا م":گفت حنا

 به شتريكرد و همه ب يم يخانواده زندگ نيآمده بود در هم ايمگ به دن يحنا از وقت".دارد ببخشد زميو لباس و ه يدنيو نوش يخوراك يكه هر چ

 .كردند تا خدمت كار يچشم دوست به او نگاه م

فكر كنم مادر زود ":كرد گفت ينگاه م اورنديكرده بودند تا به موقع درب ميكاناپه قا ريكه در سبد گذاشته و ز ييايكه به هدا يدر حال مگ

 "ا، پس اُدكلن كجاست؟":گفت دياُدكلن را ند شهيبعد ش ".ديرا آماده كن زيو همه چ ديرا بپز كيك.برگرد

برداشت و بردش  شيپ قهيدق كي":نرم شود، گفت يكه شق و رق بود كم ينظام ينو يهاييگشت تا دمپا يكه رقص كنان در اتاق م يدر حال جو

 ".بزند شيرو يزيچ ،يتا روبان

قشنگ شده اند،  يليمن خ يدستمال ها ":بود، نگاه كرد و گفت دهيزحمت كش يليخ شيدستمال كه برا يبا غرور به حروف كج و كوله رو بت

 ".كردم يگلدوز شانيكرد،اما همه حروفها را خودم رو شانينه؟حنا شست و اطو

 "!چه خنده ار. كرده يآنها گلدوز يمارچ، كلمه مادر را رو.م يبت جا!را نجايا":داد زد داشت،ياز آنها را بر م يكيكه  يدر حال جو

 يخواهم كس ياست و من نم. م.نكردم؟فكر كردم چون حرف اول اسم مگ هم م يبه نظر شما كار درست ":گفت ديرسيكه ناراحت به نظر م بت

 ".كنم يگلدوزكلمه مادر را  شانيدستمالها استفاده كند، بهتر است رو نيجز مامان از ا

چون با دستمال . است يبا منطق اريخوب و در ضمن بس يليفكر خ. زميدرست است عز":به بت زد و گفت يبه جو كرد و بعد لبخند ياخم مگ

 ".ديآ يخوشش م يليخ نهايمطمئنم مادر هم از ا.شود ياشتباه نم گريد يكس

 "!كن، زود باش ميسبد را قا. مادر آمد":جو داد زد د،يچيپا در هال پ يدر به هم خورد و صدا يوقت

 .ديانگار همه خواهرانش منتظر او بوده اند، خجالت كش ديد يبا عجله وارد شد و وقت يميمادر، ا يبه جا اما

 "؟يدكر ميپشتت قا ي؟چيكجا بود":ديرفته بود با تعجب پرس رونيكفش و كاله كرده و ب يتنبل صبح به آن زود يميا نكهياز ا مگ

. اُدكلن بزرگ عوض كنم شهيش كياُدكلن كوچك را با  شهيخواستم ش يفقط م. بداند يگردم كس يبرم يخواستم تا وقت يمن نم! نخند جو-

 .خودخواه نباشم گريخواهم د يچون كه واقعا م.هر چه پول داشتم دادم دنشيخر يبرا
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كه نشان داده بود  يا يآن قدر در از خودگذشتگ. عوض كرده بود نشان داد تمياُدكلن قشنگ را كه با اُدكلن ارزان ق شهيحال، ش نيدر هم و

گل  نيو بهتر ديو بت به طرف پنجره دو "!چه دست و دلباز ":جو گفت. دياو را در آغوش كش يكه مگ فور ديرس يو متواضع به نظر م يميصم

 .كند نييبا شكوه اُدكلن را تز شهيتا ش ردرزش را آو

و  دميبودم خجالت كش دهيكه خر يا هياز هد ميصحبت كرد ميخوب باش نكهيو راجع به ا ميآن كتاب را خواند يامروز صبح وقت ديدان يم-

 .است هيهد نيمن قشنگتر هيخوشحالم چون كه هد يليو حاال خ. اُدكن را عوض كردم شهيو ش يكينزد نيرفتم هم يفور

 .صبحانه رفتند زيبه طرف م اقيكاناپه جا دادند و با اشت ريد را زبه هم خورد و دخترها سب يتق ابانيدر خ دوباره

 ".ميبخوان ميخواه يو هر روز هم م مياز آنها را خواند يكم!ممنون از كتابها يليخ!مبارك سمستانيمادر كر":داد زدند كصداي يهمگ بعد

همچنان به خواندن ادامه  دوارميو ام ديشروع به خواندن كتابها كرد يخوشحالم كه فور! من يمبارك دختر كوچولوها سمستانيكر":گفت مادر

شش . آورده ايكه تازه نوزاد كوچكش را به دن دهيخواب چارهيزن ب كي هايكينزد نيهم. ميبگو يزيخواستم چ يم مينيبنش نكهياما قبل از ا ;ديبده

پسر بزرگشان آمد و گفت كه . هم ندارد بخورند يزيچ. ندارند زمينزنند چون ه خياند تا از سرما  دهيهم چسب هيتخت  كياش هم در  بچهتا 

 "د؟يبه آنها بده سمسيكر هيصبحانه تان را به عنوان هد ديدخترانم، حاضر. كشند يعذاب م يدارند از سرما و گرسنگ

چون . قهيدق كيسكوت كردند، اما فقط  قهيدق كيبود كه  نيا. از حد گرسنه بودند شيساعت منتظر مادر مانده بودند، ب كيدخترها چون  اما

 "!ديديخوب شد كه قبل از خوردنِ صبحانه رس ":زد اديفر ارياخت يجو ب

 "ببرم؟ چارهيكوچولو ب يبچه ها يرا برا هايشود من خوراك يم ":گفت اقيبا اشت زين بت

 .خواست آنها را ببخشد يم يدوست داشت، ول يميبود كه ا ييزهايچ هايو ا ".برميم شانيو خامه برا كيمن هم ك":شجاعانه گفت زين يميا

 .ديهم چ يبقاب رو كيهارا پوشاند و نانها را در  كيك يرو مگ

و  ديو به من كمك كن دييايب ديتوان يهمه تان م.ديكن يمطمئن بودم كه شما قبول م ":زد گفت يلبخند م تيكه از سر رضا يمارچ در حال خانم

 ".ميخور يم يخوب يليعوضش شامِ خ. ميخور يم ريان و شصبحانه ن ميبرگشت يوقت

 دنديآنها را د يفقط چند نفر ليدل نيبه هم. رفتند يپشت يابانهايخوشبختانه هنوز صبح زود بود و آنها از خ. آماده شدند و راه افتادند يفور آنها

 .دينخند بيو غر بيكس به آن گروه عج چيو ه

پاره و  شانيخاموش و روانداز ها شانيواريد ياتاق شكسته، بخار يپنجره ها يها شهيش.  ريلُخت و دلگ رانه،يبود فق يخانواده هومل اتاق خانه

بودند تا  دهيبه هم چسب يلحاف كهنه ا ريدر  زيو گرسنه ن دهيچند بچه رنگ پر.زد يبود و نوزادش ونگ م ماريب زيمادر خانواده ن.كهنه بود

 .شود رمشانگ

 .كبودشان به خده باز شد يشد و لبها رهيتاق آنها گذاشتند چشمان درشت بچه ها به آنها خدختر ها پا به ا يوقت

 "!فرشتگان مهربان آمدند! من يآه خدا":داد زد يبه آلمان ياز خوشحال چارهيب زن

 .دنديو خند "با كاله و دستكش بيو غر بيآره فرشتگان عج":گفت جو

شكسته  يرا روشن كرد و جلو پنجره ها يواريد يآورده بود، آتش بخار زميحنا كه ه. مهربان مشغول كار بودند انيپر ييگو قهيآن چند دق در

 .كهنه و روپوش خودش پوشاند يرا با كالهها
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نوزاد، بچه  ييكه گو يلباس تن نوزادش كرد، طور يبا مهربان. داد يو جو خوراند و بعد او را تسل ريو مخلوط ش يمارچ به مادر خانواده چا خانم

. ندكوچك غذا داد يآتش نشاندند و به آن پرنده ها يكيو بچه ها را در نز دنديآنها چ يبرا يصبحانه ا زيم زيدخترها ن نيب نيدر ا. خود اوست

 .دست و پا شكسته و خنده دار آنها را بفهمند يسيكردند زبان انگل يو سع دنديبعد با آنها گفتند و خند

داد  يكردند و به آلمان يقع خوردن صبحانه،دستشان را كه از سرما سرخ شده بود، در جلو آتش دلچسب، گرم ممو نوايب يكوچولوها

 ".)فرشته هستند نهايا(گات  ستيداس ا":زدنديم

 يليگفتند، از حرف بچه ها خ يبه آنها فرشته نگفته بود بخصوص جو كه از همان لحظه تولدش همه به او سانچو م يكه تاكنون هرگز كس دخترها

را پشت سرشان به  شيوآسا يرفتند، راحت رونياز خانه ب يو وقت. به آنها خوش گذشت يلينخوردند، اما خ يزيدخترها چ نكهيبا ا. خوششان آمد

و به خوردن  دنديبخشصبحانه شان را  سمسيدختران كوچولو گرسنه كه صبح روز كر نيشادتر از ا يبه نظر من در تمام شهر كس. ذاشتندجا گ

 .و نان قناعت كردند نبود ريش

 يم شيبه نما زيم يرا رو اشانيهدا نيگذاشت و بچه ها در طبقه پائ يهومل لباس كنار م ينوايخانواده ب يمادر داشت در طبقه باال برا يوقت

 ".ديآ يكار خوشم م نياز ا يلياز خود دوست داشتن؛ من كه خ شتريرا ب هيهمسا يعنيكار  نيا":گذاشتند، مگ گفت

 يوافر بسته شده بود، گلدان بلند رز سرخ، گل ها يچندان با شكوه نبود، اما آن چند بسته كوچك كه با عشق زيم يدر رو ايمنظره هدا نكهيا با

 .داده بود زيبه م يقشنگ يشده بودند نما دهيچ زيدر وسط م چكهايو پ يداود ديسف

 "!مادر، هورا هورا هورا يبه سالمت!در را باز من يميا!بت آهنگ را شروع كن د،يآ يمامان دارد م":و داد زد ديزده از جا پر جانيه جو

و در را باز كرد و مگ با متانت تمام  ديپر يميمارش را زد و ا نيبت شادتر.كند تيمخصوصش هدا يحال مگ رفت تا مادر را به صندل نيه در

را باز كرد  اياشكبار،هدا يلبخند زنان و با چشمان.قرار گرفته بود ريجب كرده بود و هم تحت تاثخانم مارچ هم تع.كرد يهمراه يمادر را تا صندل

 شيخوشبو يميگذاشته شد و ادكلن ا بشيگرفت و دستمال نو در ج يمادر جا يدر پا يفور هاييدمپا.را خواند ايكوچك همراه هدا يادداشتهاي و

 .سر و وضعش را كامل كرد زيقشنگ ن ياش الصاق شد و دستكشها نهيبر س زيكرد و گل رز ن

شد كه تا مدت ها بعد از آن خاطره  يو دوست داشتن نيجشن خانواده آن قدر دلنش ز،ويساده و محبت آم حاتيبعد همه اش خنده بود و توض و

 سمسيروز به تداركات جشن كر هيبود كه بق ريو مراسم صبح آنقدر وقتگ راتيخ.مشغول كار شدند يو بعد همگ.آن ها نرفت ادياش از 

 .گذشت

مادر  اجيآخر احت-فكرشان را به كار انداختند ند،يبرآ يخصوص يشيها چون آنقدر پول نداشتند تا از عهده مخارج سرسام آور نما دختر

 ; ييمقوا يها تاريگ: هوشمندانه بود اريبس شانياز ساخته ها يبعض. را كه الزم داشتند درست كردند يزيوخودشان هر چ -اختراعات است

كه از  ييكه پولكها ينخ يمياز پارچه قد يعال يردا ;بودند  دهيچيپ يكه دورش كاغذ نقره ا يميقد يها يآنها را با جا كَره ا هك يميقد يچراغها

الماس بود، آن را  دهيكنسرو كه بر يقوط از دهيبر يكه با تكه ها يدرست شده بود، بر آن زده بودند تا برق بزند و زره ا يكنسرو ترش يقوط

 .شلوغ باشد يدرست كردند تا صحنه جشنها يرا گذاشتند تا بعداً واژگون كنند و تاالر بزرگ يو بعد مبلمان. دپوشانده بودن

 كيبه او  يدوست يرا بر عهده گرفت و وقت شينقش مرد نما ليجهت جو با كمال م نيبه هم. كند ياجازه نداشت باز يمرد چيه شينما نيا در

اش آنها را درست كرده بود، در  ينقاش يهنرمند برا كي يجفت چكمه كهنه كه روزگار كي نيا. خوشحال شد يليداد خ يجفت چكمه چرم
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 .كرد يلحظ از خود جدا نم كيو  بودنظر جو همچون گنج 

چون كار آنها . داشت قيتشو يگرفتند كه واقعاً جا يچند نقش را بر عهده م ديبا شينما ياصل گرانيكم بود، باز گرانيتعداد باز نكهيا ليدل به

به عالوه . كردند يكردند و تازه صحنه را هم درست م يلباس عوض م يگرفتند، چند بار فور يم اديرا  گريچند باز يحرفها ديبا: سخت بود

و  ييصورت وقت آنها به تنها نيا ريدر غ. كرد يآنها را مشغول م يو چند ساعت. بود يسالم يحافظه آنها و سرگرم يبرا يخوب نيتمر ش،ينما

 .گذشت يم يخوديب يدر جا ايبطالت 

 زياز پشت پرده ن. نما را داشت نيو زرد صحنه بهتر يآب يپرده نخ.تخت كه لژ تئاتر بود نشسته بودند يدختر رو نيدوج كي سمسيكر شب

دود  زين يآمد و كم يم رد،يتوانست جلو خودش را بگ ينم جانيكه از شدت ه يميا يخنده نخود يصدا يخش خش و پچ پچ و گاهگاه يصدا

 .شروع شد كيتراژ ياپرا شيزنگ به صدا در آمده و پرده ها كنار رفت و نما يبه زود. شد يم دهيچراغ د

غار در دور  كيگلدان و ماهوت سبز كف صحنه و  كيبا چند تا درختچه در  زيآمده بود، جنگل غم انگ شينما يغاتيآچه در پوستر تبل طبق

لباس درست كرده بودند و در غار، آتشدان  يرا با كمد ها شيها واريبا رخت پهن كن و د زيسقف غار را ن.گذاشته شده بود شيدست، به نما

نور درخشان تنور، مخصوصاً با بخار بود و  كيصحنه تار. آن خم شده بود يرو يريبود و جادوگر پ ياهيس يآن كتر يكه رو ودب يروشن كوچك

 تيفروكش كند و بعد شخص يآن كم هياول جانيگذشت تا ه شيلحظه از نما كي. به صحنه داده بود يجلوه قشنگ شد،يبلند م يكه از كتر يواقع

 يدر كارش دلنگ دلنگ م يريكه شمش يدر حال زيمرموز، چكمه به پا و ن يشنل ،يمشك يشير ده،يخم يبا كاله رقهوگو شق و : شينما ديپل

 گويدر باره تنفر از رودر يو آواز ديكش نيخشمگ ياديزد و فر شيشانيبه پ يدر صحنه قدم زد، دست اريبس يكرد، پا به صحنه گذاشت و با نگران

 .نديبرگز يرا به دوست يگريرا بكشد و د يكيگرفت كه  ميتصم يو عالقه اش نسبت به زارا سر داد و باالخره با خشنود

كه او مكث  يجهت تماشاگران هنگام نيبه هم.باشكوه بود اريكرد، بس يگاه كه احساساتش بر او غلبه م شيادهايهوگو و فر يخشن صدا لحن

به غار رفت  يخم كرد و به آرام يعادت كرده است، سر قهايجور تشو نيكه به ا يگريو هوگو مثل باز. كف زدند شيتازه كند برا يكرد تا تنفس

 .احضار كرد ".است يمرا با تو كار ايب ع،يمط اريدست يآ ":گفتن اگر ب يو ه

درست كند تا  يهوگو از او خواست معجون.و قرمز به تن داشت ظاهر شد اهيس ياسب دور صورتش را پوشانده بود و ردا يكه با مو يدر حال مگ

قول داد هر دو را آماده سازد و رفت  نيو آهنگ يشينما يبا كالمگر  يه.را نابود كند گويكه رودر يگريدل زارا نسبت به او نرم شود و معجون د

 .رديكمك بگ يپر كيتا از 

 يپر.سر، ظاهر شد ياز گل رز رو يو با حلقه ا ييطال يبراق، موها يرنگ با بالها ديسف يكليغار ه يشد و از انتها دهيشن يميبعد آهنگ مال و

 :خواند گفت يكه آواز م ينازكش را تكا داد و در حال يچوبدست

 آمدم آمدم،

 ميخانه آسمان از

 در دوردستها يماه نقره ا در

 ريرا بگ زيسحرآم رياكس نيا

 .از آن خوب استفاه كن و
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 .دهد ياثرش را زود از دست م وگرنه

. نبود يشبح دوست داشتن نيظاهر شد ، اما ا يگريزد و شبح د ياديگر فر يو باز ه. شد بيجادوگر انداخت غ يپا شيرا پ ييطال يبعد بطر و

جلو هوگو انداخت و با خنده تمسخر  ياهرنگيس يكرد و بطر يشد و به عنوان جواب خرخر دايپ ياهرنگيبوم آمد و شبح زشت و س يچون صدا

ون هوگو به تماشاگران گفت كه چ زيگر ن يه. معجونها را در چكمه اش گذاشت و رفت. سپس هوگو آواز خوانان تشكر كرد.شد ديناپد يزيآم

سپس پرده افتاد و . رديكند و از او انتقام بگ يرا خنث شيخواهد نقشه ها يكرده و م نيدر گذشته چند تن از دوستانش را كشته است،او را نفر

 .بحث كردند شينما يهايخوردند و درباره خوب يرنيكردند و ش يتماشا گران استراحت

پچ پچ  شينما ريكس درباره تاخ چيبا شكوه ظاهر نشد، ه يكه صحنه ساز يطبل زده شد، اما تا وقت يپرده دوباره باال برود، مدت نكهياز ا قبل

 ديسف يو در پشت پرده ا. سوخت يدر پشت آن م يبود و چراغ يبرج، پنجره ا مهيدر ن. سر به سقف زده بود يبرج. بود يحنه واقعا عال. نكرد

قرمز،  يپردار، شنل يكاله. آراسته آمد اريبس يبا سر و وضع گويرودر. بود گويبود منتظر رودربه تن كرده  يو نقره ا يكه لباس قشنگ آب ازار

آواز او را جواب گفت و بعد جلوه  زيزارا ن.خواند يآواز قشنگ ن،يدلنش يدر جلو برج زانو زد و با لحن. رنگ و چكمه به پا داشت يبلوط ييموها

زارا با ترس و لرز از . ديايب نييرا كه پنج پله داشت، باال انداخت و از زارا خواست پا يطناب يطرف نردبان كي گويرودر. آغاز شد شينما باشكوه

 هدنباله لباسش را فراموش كرد و ب! افسوس!بپرد كه افسوس نييخواست با وقار پا يگذاشت و م گويآمد، دستش را بر شانه رودر نييپنجره پا

 .آوار ماندند ريو هردو بخت برگشته ز ختيفرو ر اديلو كج شد و با سروصدا زبه ج د،يبرج لرز! كرد ريپنجره گ

 ".به شما گفته بودم":زد اديظاهر شد و فر ييطال يشد و سر دهيشن يبلند غيوار تكان خورد، ج وانهيدر خرابه ها د يقهوه ا يچكمه ها يوقت

رفتار  ينخند، طور":با خود زمزمه كرد يو فور ديكش رونيرا ب رشيشمش.با شتاب آمد ز،يشگفت انگ يصفت زارا،دن پدرو با حركت وانيح پدر

با فرو  گويرودر نكهيبا ا. كنند ديتبع شياز قلمرو پادشاه يرا با خفت و خوار گويو بعد دستور داد رودر ".درست است زيكن كه انگار همه چ

قصر  ياهچالهايدستور داد هر دو را به قعر س رمرديپ.كند يچيسرباز سرپ رمرديخورده بود، از فرمان پ يكي ش،يبرج بر سر و رو ختنير

رفته، آنها را  ادشي ديبگو ديرا كه با ييكه معلوم بود وحشت كرده و حرفها يآمد و در حال ريبا چند زنج يخدمتكار چاق و كوتوله ا.ندازنديب

 .برد

 .ببرند فيشام تشر زيكرد و از خانمها دعوت كرد كه سر م قيرا تشو خانم مارچ آمد و آنها.كف زدند ياديز جانيتماشاگران با ه ش،ياز نما بعد

 نيمادر بود كه اسباب چن نيو ا. نگاه كردند گريكديو شادمان به  رتزدهيح دند،يرا د زيآنها م يچون وقت. كرد ريرا غافلگ گرانيباز يكار حت نيا

 يبستن زيدو طرف م يرو. سابقه بود يدر گذشته تا آن موقع، ب ياز زمان فراوان يسفره به آن خوب. فراهم رده بود شانيرا برا يمختصر يشادمان

 .گذاشته بود يهم چهار دسته گل بزرگ گلخانه ا زيو نان باگت و در وسط م وهيو م كيك د،يو سف يصورت

 .شدند رهيخوشحال بود خ يليو بعد به مادرشان كه انگار خ زياول به م. خورده بودند كهيواقعا  آنها

 "را آورده اند؟ نهايا هايپر":گفت يميا

 ".نه كار سانتا كلوز است ":گفت بت

 ".كار مادر است":زد و گفت ينيريش اريرا به صورت داشت، لبخند بس دشيسف يو ابرو ها يخاكستر شيهنوز ر نكهيبت با ا و

 ".شام را فرستاده نينه، چون عمه مارچ سرحال بوده، ا":الهام شده بود گفت يزيبهش چ يزيچ كدفعهيكه انگار  جو
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 ".الرنس شام را فرستاده يآقا. ديكن يهمه تان اشتباه م":مارچ گفت خانم

 ".ميشناس يفكر افتاده؟ ما كه او را نم نيچطور شده كه به ا يعني. آهان پدر بزرگ آن پسره":داد زد مگ

 يپدرم را م شياو سالها پ. كار شما خوشش آمده ياست، اما از ا يبياو ادم عج. بخشش امروز صبح شما را گفته هيقضاز خدمتكاران يكيحنا به -

ابراز احساسات وستانه ام  يو برا يروز نيبه افتخار چن دياجازه بده دوارميام:فرستاد نوشته بود ميبرا يمودبانه ا ادداشتيو امروز . شناخت

 افتيصبحانه، ض ريجبران نان و ش يامشب برا نيبود كه نتوانستم قبول نكنم، بنابرا نيا. بفرستم شانيبرا ياقابلن يزهاينسبت به بچه ها چ

 .داشت ميخواه يمختصر

آن پسر به .دانم يمن م":شد، جو گفت يم ديبچه ها ناپد "چه خوشمزه است يوا"كم كم با هايگشت و بستن يبشقاب ها دست به دست م يوقت

ما از  يمگ انقدر خشك است كه وقت.است ياما خجالت.شناسديانگار ما را م.باهاش آشنا بشوم توانستميم يكاشك.است يپسره شهر. اش گفته

 ".گذارد من با او حرف بزنم ينم ميگذر يكنارش م

 يليخ ديگو يم.شناسد يالرنس را م يكنند؟مادر، آقا يم يهست كه در خانه بزرگ بغل خانه ما زندگ ييمنظورت آنها":دياز دخترها پرس يكي

گذارد با  ينم زنديقدم م شيبا معلم خصوص ايكند  يم ياسب سوار ينوه اش را وقت يحت.ها رفت و آمد كند هيخواهد با همسا يمغرور است و نم

 يخوب يليپسر خ ديگو يمادر م. امدياما ن ديايبه جشنمان ب ميما دعوتش كرد. كند كه سخت درس بخواند يبزند و مجبورش م حرف گرانيد

 ".كند يوقت با ما دخترها صحبت نم چياما ه ;است

و  كيبا هم راجع به كر نيبعد از پشت پرچ. بار كه گربه مان رفته بود خانه شان، آن را آورد و به من پس داد كياما  ":جزم گفت يبا عزم جو

 ".ميصحبت كرد يشهر يهايباز

گلها را خودش .دعوتش كنم نجايبه ا ديآ يآمد بدم نم شيپ ياگر موقع مناسب.مثل آقازاده هاست. ادياز رفتارش خوشم ممن  ":مارچ گفت خام

 يليو انگار خ ديشما را شن يخواست برود سروصدا يم يداخل وقت ديايكردم ب يدانستم آن باال چه خبر است دعوتش م يآورد و من اگر م

 ".تو ديايدوست داشت ب

تواند  يم.ميكن ياجرا م گريد شينما كياما ما بعداً هم . تو مادر ديايب ينذاش يخوب كرد":كرد و خنده كنان گفت شيبه چكمه ها ينگاه جو

 نه؟ شوديجالب م يليخ. ميهم به او داد ينقش ديشا. نديبب ديايب

 ".بودم دهيند ينگدسته گل قش نيهمچ هيتا حاال ":به دسته گ خودش كرد و گفت ينگاه اديبا شور و شوق ز مگ

 ".بت به نرم قشنگترند يقشنگند، اما رز ها":مارچ دسته گل كوچك خودش را بو كرد و گفت خانم

به او مثل ما خوش  سمسيمتاسفانه امسال كر. پدر بفرستم يتوانستم دسته گلم را برا يكاش م ":زد و زمزمه كنان گفت هيبه مادرش تك بت

 .نگذشت

 سوم فصل

 پسر الرنس

 

 »؟ يكجا هست!جو ! جو« زد  ادي، فر ديگرد يم يمنته يروانيش ريكه به اتاق ز ييپله ها نيياز پا مگ
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 . »نجايا«:خشن و زمخت از باال جواب داد  يصدا كي و

و راحت كه  يميقد يكاناپه  كي يدخترك رو.  افتي»  فيوارث ردكل«  يو مطالعه  بيو خواهرش را در حال گاز زدن س دياز پله ها باال دو مگ

محبوب جو بود ، چون او  گاهيپا نجايا. آمد  يم نييشست و پا يرو به آفتاب قرار داشت ، لم داده بود و اشك صورتش را م يدر مقابل پنجره 

 كيبا  ينيهمنش نيو كتاب محبوبش خلوت كند تا از آرامش آنجا و همچن بيس نيدو ج كيبود كه با  ني، عاشق ا ديرس ياتاق م نيبه ا يوقت

اسم همان ( » اسكرابل « به محض ظاهر شدن مگ ، . كرد و مزاحمش نبود ، لذت ببرد  يم يآنجا زندگ يكه در سوراخ سنبه ها يموش خانگ

 .اخبار تازه شد  دنيپاك كرد و منتظر شن شيرا از گونه ها شيو جو هم اشك ها دهيالنه اش خز يتو) باشد  يموش م

 نرياز طرف خانم گارد يحساب يليدعوت خ ادداشتي كيجو ،  نيبب!  يچه عال« : زد  اديداد ، فر يدستش تكان مرا در  يكه كاغذ يدر حال مگ

 »! فردا شب  يبرا

 .جو كرد  يبرا ادداشتيشروع به خواندن  يدخترانه ا يمگ با خوشحال بعد

داده  بيكه به مناسبت شب سال نو ترت يكوچك يرا فردا شب در مهمان نيژوزف زهيمارچ و دوش زهيخوشوقت خواهد بود كه دوش نريخانم گارد «

 ».  ندياست ، بب

 ؟ ميبپوش دي، حاال چه با ميبرو يمهمان نيموافقت كرده كه ما به ا يمارم ـ

، لباس  ميرا بپوش مان نيهمان لباس پوپل ديكه با يدان ي، چون خودت هم م هيسوال چ نيا ي دهيفا« :همانطور كه با دهان پر جواب داد  جو

 ».  ميكه بپوش ميندار يگريد

دست از آن  كيبتوانم  ديسالم شد ، شا جدهيه يكه وقت ديگو يمادر م... ! داشتم  شميلباس ابر كياگر فقط « :و اظهار داشت  دهيكش يآه مگ

 ». است  يا يطوالن يليزمان خ دنيانتظار كش يدو سال برا يرا داشته باشم ، ول

رفته بود  ادمي ينو مانده ، ول يليما خوب هستند ، مال تو كه خ يهم برا يليبه نظر خواهد آمد و خ شميما مثل ابر يها نيمن مطمئنم كه پوپل ـ

 .شود كرد  ينم شيكار چيو ه داستيپ يبدجور يبكنم ؟ اون سوختگ دياز اتو سوخته و پاره شده ، من چكار با شييجا كيكه مال من 

 يروبان تازه برا كيمن . نداره  يبيجلو لباست هم كه ع. پشت لباست نشود  يمتوجه منظره  يتا كس ينيهمه اش بنش يكن يسع ديتو با ـ

... خوشگل هستند و  يليتازه هم خ يها ييرا به من قرض خواهد داد و تازه اون دمپا دشيهم اون سنجاق مروار يدارم و حتما مارم ميموها

 .اند  فتادهين ختياز ر يليهنوز خ زين ميهادستكش  يراست

 نيبنابرا. جفت دستكش نو بشوم  كيكنم بتوانم صاحب  يخراب شده و فكر هم نم يليخ ختهير شيكه رو يموناديل يمال من با اون لكه  يول ـ

 . ميناچارم كه از دستكش صرف نظر نما

واال من با تو نخواهم رفت  يحتما دستكش داشته باش يستيبا ياما تو م« :زد  اديمصمم فر يمگ با حالت يول. در بند لباس نبود  يليخ چوقتيه جو

 »!من خواهد رفت  يآبرو ياگر تو دستكش دست نكن. مهمتر است  زيدستكش از همه چ. 

 .كه هستم خواهم ماند و با تو نخواهم آمد  ييجا نيپس من هم ـ

توجه  يچرا انقدر ب. گران است  يليآنها خ متيبخرد ، چون ق تيجفت دستكش نو برا كي ياز مادر بخواه يتوان يتو نم«:گفت  يبا نگران مگ

دوباره درستشان  يتوان ينم يراست.  دينخواهد خر تيبرا يگريزمستان دستكش د ني، ا ياو گفته بود اگر مال خودت خراب كن! ، جو  يهست
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 »؟  يكن

! فكر بهتر  كياصال . توانم بكنم  ياست كه م يتنها كار نيا. آنها نشود  سيجه لك و پمتو يدستم مچاله كنم تا كس يتوانم آنها را تو يمن م ـ

 .خوبه  يليخ ينطوري، ا ميريبد را دست بگ يو لنگه  ميلنگه كه خوب است دست كن كيچطوره هركدام 

، گل و گشاد و  يمن هستند و البد اگر آنها را بپوش يتو بزرگتر از دست ها يدست ها« :به جانش بند بود ، پاسخ داد  شيكه دستكش ها مگ

 ». خراب خواهند شد 

 »! صورت من بدون دستكش خواهم رفت  نيخوب در ا« :كرد ، پاسخ داد  يكه كتابش را دوباره باز م يدر حال جو

 ادتي ديبا يم آن را نكش و ضمنا راسته يليو خ ينكن فشيمواظب باش كه كث يليكنم خ يفقط خواهش م!  يآن را بپوش يتوان يباشد ، تو م ـ

 خواهد ماند ؟ ادتي! كلمب  ستفيكر يينگو نكهيا ايو  يرا مثل پسربچه ها پشتت نگه دار تيدست ها ديباشه كه نبا

و بگذار  سيحاال برو و جواب دعوت را بنو. نكشم  نيزم يرا هم رو ميمغرور باشم و پا يليخانم خ كيخواهم كرد كه  ينگران من نباش ، سع ـ

 .داستان باشكوه را تمام كنم  نيمن هم ا

لباسش  يخواند به بازرس يآواز م يكه با خوشدل ي، و بعد در حال سديرفت تا با تشكر فراوان قبول دعوت را بنو يمگ با خوشحال نيبنابرا

را به  بيس نيداستان و ضمنا چهارم زيه جو نك يدر حال. داده بود ، كرد  يخالص كه مادرش به و شميتور ابر كيپرداخته و شروع به امتحان 

 .كرد » اسكرابل« و شروع به كلنجار رفتن با  ديرسان انيپا

كه داشتند رل مستخدمه مخصوص لباس  يجنگ نبود ، چونكه دو خواهر كوچكتر در حال دانيشباهت به م يواقعا ب منيشب سال نو ، اتاق نش در

در كار  يشيكه توالت و آرا يبودند و با وجود يرفتن به مهمان يت و سخت مشغول حاضر شدن براكردند و دو خواهر بزرگتر سف يم يرا باز

تند  يبو كي نكهيتا ا. از پله ها بوده و با خنده و صحبت تمام خانه را پر كرده بودند  دنيدو نييدائما مشغول باال و پا نطوريهم ينبود ، ول

را فر كند ، جو را مامور كرده بود  شيخواست جلو موها يچون مگ دلش م: قرار بود كه  نياز ا انيجر. تمام خانه را در خود گرفت  يسوختگ

 »؟ ياوريآنها را در ب يبو يطور نيا يمجبور« : ديتختش نشسته بود ، پرس يبت كه رو. را فر بزند  يو يداغ و كاغذ مو خيس تجف كيكه با 

 .نوع فر زدن خشك است  كي نيبله ، ا ـ

 ي، درست بو يبيو غر بيعج يچه بو«:كرد  دهيزد ، اظهار عق يخود را دست م يصاف مو يكه با غرور فرها يبو در حال نيا دنيبا شن زين يميا

 »دهد  يپر سوخته م

كاغذها  نيا يخوب حاال وقت« :گذاشت پاسخ داد  يم نييرا پا خيجفت س كيكه داشت  يجورواجور ، در حال يها دهياظهار عق نيا دنيبه شن جو

 ». زده ام  يكوچك قشنگ يكه چه فرها ديد ديرا باز كردم ، خودتان خواه

كوچك قشنگ نبود ،  ياز آن فرها يچون نه تنها خبر!  نديچشمتان روز بد نب يمگ گره زده بود ، باز كرد ، ول يجو كاغذ ها را كه به مو بعد

 .گذاشت  شيسوخته را جلو قربان يمو فيرد كيوحشتزده  ياشن يآمده و سلمان نييهم همراه كاغذها پا چارهيب يبلكه موها

چه  نيبب! جو  ياوه ، چكار كرد! اوه ! اوه « :زد  اديفر ستينگر ياش م يشانيجلو پ يكج و كوله و سوخته  يكه به موها يدر حال چارهيب مگ

 »! نمينازن يموها... اوه !  زميعز يبروم ؟ اوه ، موها يتوانم به مهمان يم يحاال چطور!  ايخدا يوا. .شده ام  يختير

از  يستيبا يتو اصال نم! هم شانس من بود  نيا« :، پاسخ داد  ختير يمگ م يجزغاله شده  يموها يرو شيكه اشك ها يدر حال يبا ناراحت جو
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داغ بودند و من دسته گل  يليها خ خيس نيا! واقعا متاسفم مگ .كنم  يرا خراب م زيهمه چ شهيكار را انجام دهم ، من هم نيكه ا يخواست يمن م

 ». آب دادم 

 يكه همه  يببند يروبانت را طور يتوان يخرده كج و معوج شده و تو م كيفقط . هم خراب نشده است  اديز يول« :گفت  يبا دلدار يميا

 ».بندند  يرا م شانيموها ينطوريام كه ا دهياز دخترها را د يليخ. مد  نيآخر يعقب برده شوند ، مثل موها تيموها

به  نقدريكاش از اول همانطور به حال خودشان گذاشته بودم و ا. خواهم خوشگلتر بشوم  يم يمنه كه ه يجزا نيا« :پاسخ داد  يبا كج خلق مگ

 ». رفتم  يآنها ور نم

قشنگتر و  يليآنها قبال خ. كنم  يم كه من يكار نيهم«:، گفت  ديو آرام نما دهيرا بوس دهيو رنج يانيآمد تا مگ عص يكه جلو م يدر حال بت

 ». غصه نخور ، دوباره بلند خواهند شد  يصاف بودند ، ول

سرش بسته شده و  يباال زيجو ن يخانواده ، موها يدسته جمع يو با زور و تقال دي، مگ حاضر گرد گريد يناگوار جزئ داديبعد از چند رو باالخره

، با سربند مخمل  يخاكستر يمگ در آن لباس ساده . آمدند  يخب به نظر م يليساده شان خ يآنها با وجود لباس ها.  ديلباسش را پوش زياو ن

 ديسف يآهار زده و گل داوود يكتان ي قهيرنگ ، آن  ييخرما يبا آن لباس ساده  زيو جو ن ديو باالخره با آن سنجاق مروار يشمي، روبان ابر يآب

لنگه از  كيلنگه از دستكش آبرومند مگ را بدست كرده و  كيسپس هركدام .  دنديرس يخانم به نظر م يد ، كلاش زده بو نهيكه به س

كفشها  نيكه انگار ا يكردند ، طور يم تيرا اذ شيتنگ بودند و پا يليپاشنه بلند مگ خ يكفش ها يدستكش لك دار جو را بدست گرفتند ، ول

 يكله اش فرو كرده بود ، داشتند كله اش را سوراخ م يتو شيهم كه جو به كمك خواهرها ينوزده تا سنجاق سر نيمال خودش نبودند و همچن

 !شد كرد ؟  يچكار م!  ديو خوشگلم كن ديخوب به قول معروف بكش يول! كردند 

شام  اديباشد كه ز ادتاني! من  زانيش بگذرد عزخوب خو« :گفت  يرفتند ، خانم مارچ با مهربان نييدخترها با وقار هرچه تمامتر پا يوقت باالخره

 ».  ديرا دنبالتان فرستادم ، به خانه باز گرد» هانا « يوقت زين ازدهيو ساعت  دينخور

دستمال خوب  تانيهردو ايآ! دخترها ، دخترها « : زد  اديپنجره فر ياز تو ييخانه پشت سرشان بسته شد ، صدا يدر آهن نكهيبه محض ا يول

 »د؟يدار تانبيج يتو

 »!بله و مگ هم ادوكلن به خودش زده است ! بله« :پاسخ داد  ديخند يكه م يدر حال جو

 زهايچ نيمحال است ا ي، باز هم مارم ديايب نيكنم اگر آسمان هم به زم يمن فكر م« :رفتند ، جو خطاب به مگ افزود  يهمانطور كه داشتند م و

 ».را فراموش كند 

ماماست و  ياشراف يها قهياز آن سل يكي نيخوب ا« :از مادرش نداشت ، گفت  يدست كم ياشراف يها قهيكه خودش هم در داشتن سل مگ

 ». ، دستكش ها و دستمالش شناخت  زيتم ياز كفش ها ديبا شهيرا هم يخانم واقع كي رايكامال هم درسته ، ز

 يكه برا يشدند مگ در حال يرد م نرياتاق رختكن خانم گارد ي نهييكه داشتند از جلو آ ي، وقت دنديرس نريخانم گارد يكه به خانه  يموقع

و  يكن ميدامنت را از نظرها قا يسوخته  يباشد كه جا ادتيحاال خوب « :، به جو سفارش كرد  ديبه سر و صورتش كش يدست زيبار ن نيآخر

 »جو ؟ ستيبد ن اديز ميموها. و حرف زدنت هم باش  ارمواظب رفت

هر  نيبنابرا. دانم كه فراموش خوهم كرد  ياز حاال م« :كرد ، پاسخ داد  يسر را امتحان م ياش را جا به جا و سنجاق ها قهيكه  يدر حال زين جو
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 »؟  يكن يكار را م نيچشمك بزن تا بفهمم ، خوب مگ ؟ ا كيرفتارم بد بود ،  ايزدم  يحرف غلط يديجا كه د

اگر كارت درست بود ، سرم را  ايكنم و  يخودم را بلند م يمن ابرو يكرد يهر وقت كار اشتباه.  ستين ير خانمانه انه چون چشمك زدن كا ـ

،  يبا او دست بده دينبا يشد يمعرف يو اگر به كس يكوتاه بردار يو قدم ها يرا راست نگه دار تيكن شانه ها يدهم ، حاال سع يتكان م

 ؟ يديفهم

 

 مگ ؟ ستين نطوري، ا يچه آهنگ قشنگ. ماند  ينم ادميهمه دستور و سفارش  ني، من هرگز ا يگرفته ا اديرا  زيهمه چ نيتو از كجا ا ـ

 يبه مهمان اديچون آنها عادت نداشتند كه ز.  دنديگرد يو دستپاچه بودند ، وارد تاالر مهمان دنديكش يخجالت م يكه كم يدخترها در حال خالصه

 يم رباشكوه به نظ يليخانم سالخورده و خ كيكه »  نريگارد« خانم . رفت  يآنها به شمار م يمهم برا يواقعه  كي قتير حقد يمهمان نيبروند ، ا

 ييبود آشنا نريدختر خانم گارد نيكه بزرگتر»  يسال« مگ با . دخترش سپرد  نيبه آنها خوشامد گفته و آنها را بدست بهتر يآمد با مهربان

 انهدختر يو صحبت ها بتيبا دخترها و غ يا انهيم ادياما جو كه اصوال ز. بودن كرد  يو خودمان يكه احساس راحت دينكش يطول نيداشت ، بنابرا

 كي انيكره اسب در م كيمثل  شتريباشد ، خودش را ب واريداشت كه پشتش كامال به د يو ضمنا چون سع ستادهيها ا يكينداشت ، در همان نزد

 يمشغول بحث درباره  جانيو چنان با سر و صدا و ه ستادهيا گريد يو خوش در گوشه  اليخ يب يپسرها نيدوج مين. كرد  يباغ گل احساس م

موردعالقه  حاتياز تفر يكي ناژيهوس كرد كه برود و به آنها ملحق شود ، چون پات ارياخت يموضوع صحبت آنها ، ب دنيبودند كه جو با شن ناژيپات

موضوع چنان با حالت هشداردهنده و مخالف باال  نيا دنيابروان مگ به فهم يخود را به مگ تلگراف زده ول ليتما ني، ا نيبنابرا. جو بود  ي

رفته رفته پراكنده شده  زين كشيآمد و آن گروه نزد يجو نم كيصحبت كردن نزد يبرا چكسيه. نكرد  دايپ دنيكه جو جرأت جنب درفتن

طرف و آن طرف رفته و سر خودش را گرم كند  نيجرأت نداشت ا يول. جو كامال تنها مانده بود  گريد كه حاال يرفتند ، بطور يهركدام به كنار

 يكس و تنها ، مردم را تماشا م يب بايبود و با حالت تقر ستادهيمداد آن وسط ا كي نيخالصه دخترك ع. سر بزند  ياز و يباهتا مبادا كار اشت

خوردند  يسر م يكف اتاق به سبك يتنگ پاشنه دار ، چنان رو يها ييرقص دعوت شد و آن دمپا يمگ فورا برا. رقص شروع شد  نكهيكرد تا ا

 يموقع جو چشمش به پسر موقرمز نيدر ا!  كشديبه لب داشت ، چه م يآن كه ظاهرا لبخند ي چارهيصاحب ب فهمدتوانست ب ينم چكسيكه ه

 يكه مبادا منظور او دعوت به رقص از جو باشد ؛ خود را ال نيشد و از ترس ا يم كيكز كرده بود ، نزد يكه و ياافتاد كه ظاهرا داشت به گوشه 

تنها نبود  نجايبدبختانه جو در ا يبرد ، ول يلذت م رونيب يمنظره  يوانمود كند كه دارد از تماشا نطوريا خواستو  ديكش واريد يپرده و تو رفتگ

تا پرده پشت سر جو فرو افتاد ، او خودش را صورت به صورت الرنس  رايپناهگاه استفاده كرده بود ، ز نياز هم زين گريد يموجود كمرو كيو 

 .  ديپسر د

« :خارج شود ، فقط گفت  يپناهگاه اشتراك نيكرد تا به سرعت هر چه تمامتر از ا يكه خودش را حاضر م يخورده بود ، در حال كهي يليكه خ جو

 ». نجاستيهم ا يگريدانستم كه كس د ي، من نم ديشاوه ، مرا ببخ

خواهد  يندارد اگر دلتان م ياز نظر من اشكال يول« :خورده بود ، در جواب گفت  كهي يكه او هم كم يزده و در حال يپسرك ، لبخند مطبوع اما

 ».  ديبمان نجايا ديتوان يم

 مزاحمتان نخواهم بود ؟ ايآ ـ
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 .كردم  يگانگياحساس ب يليخ بايشدم تقر يمهمان نياول كه وارد ا ديدان يم. ام  ستادهيا نجايشناسم ا يرا نم يكس جانيچون من در ا! نه ، ابدا  ـ

 . نطوريمن هم هم ـ

كنم  يمن فكر م« :راحت تر و مودب بوده و گفت  يكرد كم يجو سع نكهيتا ا. نگاه كردن  شيدوباره نشسته و شروع كرد به كفش ها پسرك

 »؟ ستين نطوري، ا ديكن يم يمنزل ما زندگ كينزد نكهيشما مثل ا. باشم  دهيد ييجا كيافتخار را داشته ام كه شما را  نيقبال ا

 »شما  ييبله ، منزل پهلو« :وقار خنده دار جو خنده اش گرفته بود ، پاسخ داد  نيكه از ا يسرش را بلند كرد و در حال پسرك

«  يدرباره  يآنها را به خانه شان برده بود ، جو با چه لحن پسرانه ا يز كه بر حسب تصادف گربه رو كيآورد  يكه پسرك به خاطر م چون

 .گپ زده بود  يبا و»  كتيكر

گشت ، با همان طرز از ته دل حرف زدن  ياش باز م يشگيكه به جلد هم يدر حال نيراحت كرد ، بنابرا زيپسرك ، جو را ن يخنده  نيا اتفاقا

 ».  ميكرد فيك سمستانيكر هياز هد يليما خ يراست« :خود گفت 

 .پدربزرگ آن را فرستاده بود  ـ

 ، مگر نه ؟ دياو انداخت يكله  يفكر را تو نيكه ا ديشما بود نيا يول ـ

حال  يراست« : ديبود ، پرس يو شوخ حيموقرش چشمانش پر از تفربا وجود لحن  يكرد موقر تر باشد ، ول يم يكه سع يدر جواب در حال پسرك

 »مارچ ؟ زهيگربه تان چطور است دوش

 ». ، و فقط جو هستم  ستميمارچ ن زهيمن دوش يول. الرنس  يخوب است متشكرم آقا« :جوان پاسخ داد  خانم

 .هستم  ي، فقط الر ستميالرنس ن يمن هم آقا ـ

 ! يبيچه اسم عج! الرنس  يالر ـ

داده ام كه  حيخودم ترج نيبنابرا. زنند  يصدا م» دورا « اسم را دوست ندارم ، چون كه اشخاص مرا  نيمن ا ياسم كوچك من تئودور است ، ول ـ

 .صدا بزنند  يباش و همه مرا الر ياسمم الر

 يپسر ها را مجبور م يتو چطور. جو صدا بزنند »  نيژوزف«  يمن دوست دارم همه مرا به جا!  ياسم احساسات كي. من هم از اسمم نفرت دارم  ـ

 صدا نزنند ؟» دورا « كه تو را  يكن

 .كنم  يدماغشان را له م ـ

نامد ، آن را تحمل  يم نيمرا ژوزف يكنم كه وقت يتوانم دماغ عمه مارچ را له كنم و فقط خودم را مجبور م يمن نم يول« :و گفت  دهيكش يآه جو

 ».  مينما

 »؟ يها را دوست دار يهمانيجور م نيتو ا ايآ« :جو دوباره سوال كرد  ياز لحظه  بعد

ها چه  يجور مهمان نيكه در ا ستميبلد ن نيجور جاها بوده ام ، بنابرا نيكرده ، و كمتر در ا ياوقات ، چون من مدتها در خارج زندگ يگاه ـ

 . ميرفتار نما ديبا يطور

هستم كه شرح  نيمن عاشق ا! من حرف بزن  يآن برا يچه ؟ خارج ؟ اوه ، تو رو خدا درباره « :زد  اديفر» خارج «  يكلمه  دنيبه شن جو

 ». اشخاص را بشنوم  يسفرها
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 فيرا به اصطالح راه انداخته و شروع به تعر يجو زبان و زيام اقيو اشت يدر پ يسواالت پ يشروع كند ، ول ديدانست از كجا با يابتدا نم يالر

 كيآن عادت نداشتند كاله به سر بگذارند و  يكه پسرها ييجا يعني. رفت كرد  يم)  سيدر سوئ يمحل( »  يوو« كه در  يرسه امد يدرباره 

 .رفتند  يم سيكوتاه در اطراف سوئ يبه سفرها شانيآخر هفته همراه معلم ها التيتعط يداشتند و برا اچهيدر ساحل در قيقا هدست

 ؟ يهم بوده ا سيهرگز در پار ايآ! رفتم  يم يمدرسه ا نيچن كيآه ، چقدر آرزو داشتم به  ـ

 . ميبله زمستان گذشته در آنجا بود ـ

 ؟يفرانسه حرف بزن يبلد ـ

 . ميصحبت كن يگريزبان د مياجازه نداشت يما در وو ـ

 . ستميتلفظ آن را بلد ن يمن بلدم فرانسه بخوانم ، ول! به فرانسه بگو  يزيچ كي ـ

 :گفت  يبا خوش قلب يالر

 »؟ يكل نوم آ ست ژون دو موازل آن له پانتوفل ژول «

 ؟ ستيطور ن ني؟ ا هيبه پا داره ك بايز يها يآن دختره كه دمپائ يگفت.  يچه گفت نمي، بگذار بب يزن يآه ، چه قشنگ حرف م ـ

 !مادموازل  يو ـ

 خوشگله ؟ يلياو خ يكن ي، فكر نم يشناس ياو خواهر من مارگارته و تو خودت او را م ـ

 ! فهيبا طراوت و لط يلياو خ. اندازه  يم يآلمان يدخترها اديبله او مرا  ـ

خالصه . پسرانه نسبت به خواهرش به شوق آمده بود و آن را در دلش نگه داشت تا سر فرصت به مگ گزارش بدهد  فيتعر نياز ا يليخ جو

 يميقد يليخ يكه احساس كردند انگار دو آشنا دينكش يكه طول نينمودند تا او انتقاد كردن و گپ زدن  نيمدعو يو جو شروع به تماشا يالر

 يعني!طور  نيهم زيجو ن يكرد ، و البته رفتار خانمانه  ياحساس م يخودمان يليرفته و خودش را با جو خ انياز م يبه زود يالر ييكمرو. هستند 

موضوع لباسش را فراموش كرده  گريكرد ، چون حاال د يم يو راحت ياحساس خوشحال يليخ زيجو ن. نماند  ياز آن باق ياثر گريشده و د ديناپد

 يبار حساب نيخوشش آمده بود و چند شهياز هم شترياو از الرنس ، ب. باال ببرد  يو يرا برا شيهم نبود كه دائما ابروها يبود و بعالوه كس

قوم و  ايبرادر  يچون كه خواهران مارچ دارا.  دينما فيتعر شيخواهرها يرا برا يو ي افهياو را ورانداز كرد تا بلكه بتواند بعدا ق يسراپا

 يدلشان م يليخ شهيهم نيرا داشتند ، بنابرا يآنها حكم موجودات ناشناخته ا يبرا شهيرو پسرها هم نينبودند و از ا يكيدمذكر نز شيخو

 :گفت  يجو با خودش م. بدانند  شتريآنها ب يخواست درباره 

از  يكوچك ، كم يمرتب و قشنگ ، دست و پا ي، دندان ها بي، دماغ خوش ترك ي، چشمان درشت قهوه ا يمجعد ، پوست گندم اهيس يهامو «

 »! توانم بفهمم چند سال دارد  يفقط نم. است  يجالب زيهم رفته چ يپسر رو كي يبرا. هم مودب است  يليمن قد بلندتر و خ

كرد  يم يش سع يشگيهم ي هيبود زبانش را نگه داشته و برخالف رو يهر طور يبپرسد ، ول يسوال نوك زبان جو بود كه از الر نيا خالصه

به  يليام كه تو خ دهيرفت ، نه ؟ من د يبه كالج خواه يكنم تو به زود يمن تصور م« : ديپرس نيبنابرا. بكشد  رونيب يرا از الر نيا ميمستق ريغ

» ور«مگ ، لغت  دياك يسفارش ها رغميكه عل نيبعد جو از ا» .  يمشغول مطالعه هست يجد يلياست كه خ ني، نه ، منظورم ا يرويم ور تيابهاكت

 .سرخ شد  ارياخت ياز دهانش در رفته بود ، ب
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چون .  ندهيدو سال آ يكي ينه برا« :خورده باشد ، پاسخ داد  كهيطرز حرف زدن جو ،  نيآمد از ا يكه به نظر نم يكرد و در حال يخنده ا يالر

 ». به كالج نخواهم رفت  يقبل از هفده سالگ

تو كه پانزده سالت  يول«:كرد ، گفت  يكرد حداقل هفده سال داشته باشد نگاه م يپسرك بلندقد كه فكر م نيبه ا رتيكه با ح يدر حال جو

 »؛ هست ؟ ستين

 .شانزده  يروم تو يم گريماه د ـ

 !، هان  يكه تو دوست داشته باش ديآ يچقدر دوست داشتم بروم كالج ، به نظر نم ـ

 .كشور را هم دوست ندارم  نيمردم ا ي، من طرز زندگ يخوديطاقت فرسا و ب يدرس ها! من از كالج تنفر دارم  ـ

 ؟ يدوست دار يپس تو چ ـ

 .ن كرد يدل خودم زندگ يو برا ايتاليكردن در ا يزندگ ـ

آنطور كه در هم گره خورده بود ،  اهشيس يبداند ، اما ابروها يالر يخصوص يها دهيعق يرا درباره  زهايچ يليخواست باز هم خ يدلش م جو

، تو  ديآ ياز آن سالن م ييبايز يانويپ يچه صدا« : ديداد موضوع صحبت را عوض كرده و بگو حيجو ترج نيبنابرا. كننده بود  ديتهد يظاهرا كم

 »؟  يخواهد برقص يدلت نم

 » ليبا كمال م يياياگر تو هم همراه من ب« :كرد و پاسخ داد  يكوتاه ميدر پاسخ جو تعظ پسرك

 ...، مگ به من سفارش كرده چون كه  ميايتوانم همراه تو ب يمن نم يول ـ

 .حرف بزند  ايدانست بخندد  يمكث كرد و نم يجوكم نجاي در

 »؟ يچون كه چ« : ديپرس يبا كنجكاو يالر

 گفت ؟ يتو به مگ نخواه ـ

 !هرگز  ـ

مگ سفارش كرده كه فقط  نيباز معلوم است ، بنابرا يكه خوب وصله شده ، ول يمن پشت لباسم را سوزانده ام و با وجود نيخوب ، بب اريبس ـ

 .موضوع خنده دار است  كي نيدانم كه ا يدم مچون خو. خواهد بخند  ي، اگر دلت م يتو ممكنه بخند.  نديآنرا نب يتا كس ستميبا كجاي

گفت  يكرده بود ، فقط به آرام جيكه جو را گ يانداخت و فكر كرد ، با نگاه نييسرش را پا يكه چند لحظه ا نينكرد و بعد از ا يخنده ا يالر اما

 »!  ايندارد ، لطفا همراه من ب يتياهم« :

دستكش  يديو سف يجفت دستكش به قشنگ كيراه افتاد و در دلش آرزو كرد كه كاش او هم  به يهمراه و يتشكر كرد و با خوشحال ياز و جو

 . زوجش داشت  يها

 يبود كه مگ كه داشت به دنبال خواهرش م»  دلبرگيها« جشن در  كياز  فيوسط تعر ي، آنها نشستند و الر ديكه آهنگ متوقف گرد يموقع

كاناپه انداخته و  كي يمگ خود را رو نجايدر ا. رفت  ييبه جو كرد و او فورا به دنبال خواهرش به اتاق پهلو يمگ اشاره ا.  ديگشت ، ظاهر گرد

بلند احمقانه ،  ياون پاشنه ها. رگ به رگ شده است  ميمچ پا« :شد گفت  يكه داشت به جلو و عقب خم م يكه ظاهرا از فرط درد يلدر حا

 نيبا ا ديبا يدانم چطور يو نم ستميتوانم سرپا با يم يكند كه به سخت يآنقدر درد م ميپا. شوم  هوشيبود ب كيو از درد نزد ديچيپ كدفعهي



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥ 

 ». به خانه باز گردم  ميپا

سر  ييبال كياحمقانه  يكفش ها نيدانستم كه تو با ا يمن م« :را بمالد ، گفت  دهيد بيآس چارهيمچ ب يكرد به آرام يم يكه سع يدر حال جو

 ».  يبمان نجايكه امشب را ا نيا اي يريكالسكه بگ كي نكهي، مگر ا يبكن ديدانم چكار با ينم يمتاسفم مگ ، ول يليخ يآور يخودت م

خواهند  يچون البد همه م ديآ ينم ريشود و بعالوه االن حتما كالسكه هم گ يم يليحتما پولش خ رميكالسكه بگ كيتوانم  يمن نم يول ـ

 .است  ياديز يليل هم راه خبرگردند منزل و تا اصطب

 .توانم بروم دنبال كالسكه  يمن م ـ

چند تا از . توانم بمانم ، چون خانه پر از مهمانه  يهم نم نجايامشب ا يول.  كهيتار يليخ روني، چون ساعت از نه هم گذشته و ب ينه بهتره نر ـ

 ميتوان يچكار م نميدراز بكشم و منتظر آمدن هانا بشوم تا بعد بب نجايا نكهيندارم جز ا يپس چاره ا. خواهند ماند  نجايامشب ا»  يسال« دوستان 

 . ميبكن

او حتما ما را با خود . خواهش كنم  يتوانم از الر يمن م« :گفت  يبه مغز جو خطور كرده باشد ، با خوشحال يفكر تازه ا ييموقع گو نيا در

 ». خواهد برد 

 يبگذار ، وقت مانياسباب ها يكفشها را تو نيمرا بده و ا يفقط اون گالش ها.  يبگوئ يزيچ يبه كس ديتو نبا.  ديآ يمن از ترحم بدم م! نه ، نه  ـ

 .به من خبر بده  اي، گوش به زنگ باش تا هانا آمد ب ديرس انيشام به پا

 .تو بمانم  يپهلو نجايدهم ا يم حيشام رفته اند ، من ترج يبرا همانهايم ياالن همه  ـ

 !من آنقدر خسته ام كه قدرت تكان خوردن ندارم .  اوريمن ب يفنجان قهوه هم برا كي، برو و ضمنا  زمينه عز ـ

در كنار اتاق . رفت  يداد و جو به طرف اتاق غذاخور هيكاناپه تك يكند ، رو ميكرد گالش ها را عجالتا قا يم يكه سع يمگ در حال نيبنابرا

حمله برد ، چنان با سرعت ظرف قهوه را از  زيكه بطرف م نيو قهوه بود و جو بعد از ا ييچا سيبود كه مخصوص سرو يگرياتاق د ينهارخور

 . ختيلباسش ر يبرداشت كه تمام قهوه را رو زيم يرو

 يمن چقدر دست و پا چلفت ايآه خدا« : كرد ، اظهار داشت  يلباسش پاك م يمگ تند و تند قهوه را از رو نيبا دستكش نازن يكه با دستپاچگ جو

 ». هستم 

 »توانم كمكت كنم ؟ يم« :دوستانه از پشت سرش گفت  ييموقع صدا نيا در

 .شد  يم كيبود ، داشت به جو نزد گرشيدر دست د خيبشقاب  كيدست و  كيفنجان در  كيكه  يبود كه در حال يالر

خسته  يليمگ كه خ يبرا يزيچ كيخواستم  يمن م« :انداخت ، پاسخ داد  آغشته به قهوه يبه دامن لباس و دستكش ها ينگاه يچارگيبا ب جو

 ». ام  ستادهيا نجايا يدر چه وضع ينيب يبه من تنه زد و م يكس كي نكهياست ببرم و مثل ا

 خواهرت ببرم ؟ يتوانم آن را برا يفنجان قهوه را به او بدهم ، م نيگشتم تا ا يم يمن داشتم بدنبال ك! بد  يليخ ـ

راه خواهم انداخت  گريافتضاح د كيكنم كه آن را خودم ببرم چون حتما  ينم شنهاديمن پ. او را به تو نشان خواهم داد  يمن جا! اوه ،متشكرم  ـ

. 

آن گذاشت و چنان حالت  يرا رو خيكوچك را جلو آورد و فنجان قهوه و بشقاب  زيم كيمودب  يكرد و الر ييرا راهنما يجو الر نيبنابرا
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 . ديگرد يته دلش مجذوب الر زيمگ مغرور ن يداشت كه حت يده به خدمت توام با مهربانآما

شروع به صحبت و گپ زدن كرده و سرشان به آب نبات ها و  ييرا فراموش كرده بود ، و سه تا شيكه عجالتا درد پا يمگ در حال خالصه

 دايهانا پ يبودند كه سر و كله » پچ و پچ «  ي، وسط باز گريو پسر جوان دشعر دارشان مشغول شد و باالخره باتفاق دو سه نفر دختر  يكاغذها

 شياز درد با كمك جو دوباره مجبور شد سرجا ياديبلند شد كه با فر شيرا فراموش كرده بود ، چنان به سرعت از جا شيپا همگ ك. شد 

 . نديبنش

 ميپا نكهيمثل ا.  ستين يمهم زيچ« :بلند افزود  يبه صدا!  ديبه هانا نگو يزيباره چ نيكرد كه در ا يكه آهسته در گوش جو نجوا م يدر حال بعدا

 .از پله ها باال رفت  شيپالتو دنيپوش يسپس لنگان لنگان برا» !  دهيچيخرده پ هي

را بردارد  زهايخودش چگرفت  ميكه جو تصم يشده بود ، بطور ريهانا شروع كرد به سرزنش و غرولند و مگ هم از فرط درد اشكش سراز يول

 ياز بدشانس يول.  اورديب ريگ شانيكالسكه برا كيكند كه  دايمستخدم پ كيشد تا بلكه  ميفرصت استفاده كرده و به اصطالح ج كيبعد جو از . 

 كيكردن  دايپ يدانست و جو همانطور برا ينم يآن حوال تياز وضع يزيبود و چ يمستخدم ساعت كيآورد ،  ريهم كه گ يخدممست نيا

بود ، جو به مستخدم چه گفته است ، جلو آمد و تعارف كرد كه آنها را با  دهيكه شن يكرد كه الر يو آن طرف را نگاه م نطرفيا گريمستخدم د

 .بود ، برساند  دهيلحظه رس انكالسكه پدربزرگش كه هم

 ».  يرا ترك كن يمهمان يزود نيبه ا يندار اليا تو خزود است و حتم يليآخر االن خ« : گفت  ديحال ترد نيدر ع يول يبا خوشحال جو

همان راه خودم است ،  نيا. كنم ، اجازه بده شما را به خانه تان برسانم  يخواهش م! واقعا ، باور كن  - عادت دارم زود برگردم  شهيمن هم ـ

 .بارد  يهم م ياالن دارد باران تند ايبعالوه گو

شد  ديناپد هيهمراه آوردن بق يرا قبول كرد و بعد برا يدعوت الر ي، جو با حق شناس يو يمگ برا ياريبدب فيو تعر يبعد از اصرار الر خالصه

احساس  يليكه خ يدر حال ينكرده و همگ يمخالفت نيآمد بنابرا يبدش م يباران يكه از بارات نفرت داشته باشد ، از هوا يهانا مثل گربه ا. 

را  شينشست تا مگ بتواند پا يكالسكه چ يخودش پهلو يالر. در بود ، شدند  كيلوكس كه نزد يلسكه كردند سوار كا يبودن م كيو ش رورغ

 .كردند  يهمانياتفاقات مهم م فيدراز كند و دخترها با دل راحت شروع به تعر يروبه روئ يصندل يرو

 »خوش گذشت ، به تو چطور ؟  يلين كه خبه م« :آورد تا خودش را راحت كند ، گفت  يرا در م شيمو يكه سنجاق ها يدر حال جو

خوش  يليبخورد ، به من هم خ چيپ ميپا نكهيبله تا قبل از ا« :آمد ، پاسخ داد  يكه در سر داشت ، خوشحال به نظر م ينيريش التياز تخ زين مگ

 ددار الي، خ يسال. بگذرانم  يهفته را با او و سال كياز من خوشش آمده بود و از من دعوت كرد تا  يليخ» موفت  يآن« ،  يگذشت ، دوست سال

 ». اوه ، چقدر خوش خواهد گذشت ، فقط كاش مادر اجازه بدهد . برود  يشود ، نزد آن يدر فصل بهار كه اپرا شروع م

 بود ؟ ياو پسر خوب.  دمتيبا آن پسر موقرمز كه من ازش فرار كردم د ـ

 .مودب است  يليو خ! ه قرمز او بور است ن يموها!  يلياوه ، بله خ ـ

 ؟ يديما را نشن يخنده  يتو صدا.  ميريجلو خنده مان را بگ ميتوانست يكه نم يملخ در حال تشنج بود ، من و الر هيشب شترياو ب ـ

 ؟ يكرد يم يو چكار داشت يمدت كجا پنهان بود نيتو درتمام ا يادبانه بود ، راست يب يليكار خ نيا ينه ، ول ـ

شب  يموقع با تشكر فراوان به الر نيبودند ، در ا دهي، دم در خانه رس ديداستان رس يبه انتها يكرد و وقت فيمگ تعر يتمام ماجراها را برا جو
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 ريج يكه صدا نيبه محض ا يخانه نشوند ، ول يموقع شب ، مزاحم اهال ني، تا بلكه در ا دنديآهسته به داخل خانه خز يليگفته و بعد خ ريبه خ

 يراجع به مهمان االي« :زدند  اديخواب آلود ، اما مشتاق فر يو دو تا صدا ديدار ظاهر گرد نيدر اتاق خوابشان بلند شد دو تا شب كاله چ ريج

 ».  ديكن فيتعر يراجع به مهمان.  ديبگوئ

عجالتا )  ديمگ روبرو گرد يكه البته در خانه با چشم غره و وعظ و خطابه ( كنار گذاشته بود  شيخواهرها يكه جو برا يسه چهار تا آب نبات با

 . دينما فيآنها تعر يآن شب را برا زيانگ جانيه اريبس يايرا خواباند تا سر فرصت قضا شيخواهرها يجو سر و صدا

 كيكه درست مثل  ميبگو ديمن با« :، گفت  ديكش يسرش را برس مكرد و بعد  يم يچيباندپ»  قهيارن« را با  شيهمانطور كه جو داشت پا مگ

 ستادهيمستخدم منتظر دستور من ا كيكه با لباس خواب نشسته ام  يبا كالسكه به خانه بازگشتم و االن هم در حال ياز مهمان يخانم جوان حساب

 ». است  ييايرو يليخ نيا يوا. است 

رگ  يما دو تا خانم احمق را حساب يتنگ كه پا يها ييلنگه به لنگه و دمپا يكهنه و وصله دار ، دستكش ها يسوخته ، لباس ها يبا وجود موها ـ

 .لذت برده باشد  يهمانيما دو تا از م يبه اندازه  يخانم جوان چيكنم كه ه يبه رگ كرده بود من فكر نم

 . كنم كه حق با جو بود  يمن هم فكر م و

 تيمسئول بار

چون » .سر كار يبرو واشي واشيو  يرا بردار ليچقدر سخت است بار و بند.من يآه،خدا«:و گفت ديكش يمگ آه ،يز مهمانروز بعد ا صبح

 .آمد يكه او دوست نداشت جور در نم يگذشته با رفتن به سر كار يهايتمام شده بود و خوش التيتعط

 »جالب نبود؟.سال نو بود اي سمسيكر شهيهم يكاشك«:و گفت ديكش يا ازهيخم يهم با ناراحت جو

به نظر . ميبرد ينم م،يرا كه برد يآن وقت نصف لذت«:كدام لباسش نو تر است تا آن را بپوشد، گفت رديبگ ميخواست تصم يكه م يدر حال مگ

و كتاب بخواند و  خانه ديايبرود و ب يو به مهمان رديبگ يبخورد و دسته گل يكار نكند و شام مختصر گرانيخوب است كه آدم مثل د يليمن خ

 ».مجلل هستم يمن عاشق زندگ.شود يم ميهستند حسود يجور نيكه ا ييبه دختر ها شهيهم.استراحت كند

و با زحمت اما  ميرا به دوش بكش مانيو مثل مادر بارها ميپس بهتر اشت َغر نزن. ميداشته باش ينجوريا يزندگ ميتوان يخوب ما كه نم«:گفت جو

 يكه بدون غرغر زدن او را حمل كنم، از رو رميبگ اديمن  يبه نظرم وقت.استيدر رمرديحتما عمه مارچ هم همان پ. ميبرو شيپ يبا خوشحال

 ».كنم ياو را حس نم ينيسنگ گريشود كه د يانقدر سبك م ايافتد  يدوشم م

او كه چهارتا بچه لوس بود،انگار  تياما مگ خوشحال نشد چون بار مسئول.اش عوض شد هيروح يداد و كم يجو را غلغلك اليفكر، خ نيا و

 .حالت بدهد شيبه گردن ببندد و به وها يرنگ يروبان آب شهيانقدر دل و دماغ نداشت كه مثل هم يحت.آمد يبه نظر م شيتر از پ نيسنگ

كارها چه  نيا نديب يبداخالق مرا نم ياز آن وروجكها ريغ يكس يوقت":بست،غرولند كنان گفت يرا با سروصدا م شيكه كشو يدر حال مگ

 يو نم رميچون فق.و زشت و بد عنق بشوم ريكنم و پ حيتفر يكم يدارد؟ من مجبورم هر روز سخت كار كنم و جان بكنم و فقط گهگاه يا دهيفا

 »!افسوس!افسوس.لذت ببرم گريد يام مثل دخترها يتوانم از زندگ

بت .غر بزنند خواستنديخلقشان تنگ بود و م ياما انگار همه تا حدود. نبودرفت و موقع صبحانه اصال سرحال  نييناراحت پا يا افهيبا ق مگ

زد چون  ينق م يميا.با گربه و سه بچه اش سردردش را آرام كند يكرد با باز يم يبود و سع دهيكاناپه دراز كش يو رو كرديسرش درد م
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 زيخانم مارچ ن.كرد يآماده م يشلوغ كار يزد و خودش را برا يجو سوت م.كند دايرا پ شيتوانست گالشها ينگرفته بود و نم اديرا  شيدرسها

 .زديبلند شده بود غر م ريد شهيچون برخالف هم زيحنا ن.فرستاد يم يفور ديبود كه با يسخت مشغول نوشتن نامه ا

 نيهمچ هيتا حاال « :كالهش نشست و گفت يرا پاره كرد، كفرش درآمد؛ رو شيجوهر را برگرداند و جفت بند كفشها شهيش نكهيبعد از ا جو

 ».بودم دهيند يخانواده بد اخم

شان  نيو تو هم اخمو تر«:كرد گفت يشست و پاك م يبود، حاصل جمع غلط را م ختهيتخته كوچكش ر يكه رو شيكه داشت با اشكها يميا

 ».يهست

 تيرفت راحت كند با اعصبان يبود و تقال كنان باال م دهيچسبكه مثل خارخسك به پشتش  يداشت خودش را از شر گربه ا يكه سع يدر حال مگ

 ».اندازمشان در آب تا غرق شوند ي،مينگه ندار يزم ريدر ز شهيوحشتناك را هم يگربه ها نيبت اگر ا« :داد زد

 .شود يآمد كه نُه ضرب در دوازده چند تا م ينم ادشيو ناله كرد، چون  هيگر يميدعوا كرد،بت التماس كرد و ا د،مگيخند جو

نامه را با پست صبح  نيا ديمن با. ديساكت شو قهيدق كي! دخترها! دخترها«:بار جمله اشتباه نامه اش را خط زد و داد زد نيسوم يمارچ برا خانم

 ».ديكن يحواس مرا پرت م تانيهاينگران نيشما با ا. اول وقت بفرستم

. رفت، سكوت شكسته شد رونيگذاشت و ب زيم يداغ را رو يپا ينيريوارد اتاق شد و دوتا ش بتيحنا با ه ياما وقت لحظه ساكت شد، كي اتاق

داغ  يپا ينيرينداشتند و ش يگريد زيچون چ. گفتند يم» دست گرم كن«خانه بود و دختر ها به آنها  يسنت يها ينيريجزو ش ،ينوع پا نيا

 نهايريش نيرفت از ا ينم ادشيوقت  چينبود، ه ايحنا سرش شلوغ بود، اما خلقش تنگ بود . كرد يرا گرم م شانيدستها مستان،سرد ز يصبحا

خوردند و به ندرت زودتر از ساعت دو بعد از ظهر به  ينم يزيكردند تا ناهار چ يم يرا ط يطوالن يدر آن سرما راه ديبچه ها با. درست كند

 .دنديرس يخانه م

به خانه  يوقت يول م،يهست طانيش يامروز صبح ما گروه.خداحافظ مادر.كن حالت خوب شود يرا بغل كن و سع تيهاگربه  ،يبت«:گفت جو

 يعزم سفر نكرده اند،با گامها ديكرد زائران آنگونه كه با يكه احساس م يو بعد در حال» .ميخوب مگ،برو.ميشو يدوباره فرشته م ميبرگرد

 .راه افتاد نيسنگ

 شانيمادرشان پشت پنجره بود و برا شهيچون هم. كردنديگشتند و نگاه م يبه عقب برم چند،يبپ ابانيخ چيخواستند سر پ يم يهر روز وقت آنها

 ينگاه مادر برا نيبودند، آخر يچون در هر حال.توانستند روز را به شب برسانند يكار نم نيانگار بدون ا. زديداد و لبخند م يسرودست تكان م

 .ور آفتاب بودهمچون تابش ن نهاآ

حقش بود مادر به «:كرد گفت يم يمانيو در ضمن پش تيرفت و از باد سوزناك احساس رضا يرو در كنار برفها راه م ادهيكه از پ يدر حال جو

 ».ام دهيپست تر و ناسپاس تر از خودمان ند ييچون تا به حال بچه ها داديتكان م مانينثار بوسه ، مشتش را برا يجا

 ».زشت به كار نبر يجو، انقدر كلمه ها« :بود گفت دهيچيبه صورتش پ ايتارك دن ياز پشت روبنده كه مثل راهبه ها مگ

 ».ديآ يپر معنا كه منظور را خوب برساند خوشم م ياما من از كلمه ها«:گرفت تا باد آن را نبرد، گفت يكه كالهش را م يدر حال جو

 .بگذارد مياسم هارا رو نيا يو دوست هم ندارم كس. اما من نه ناسپاس هستم و نه پست. رخودت بذا يرو يخواه يم يتو هر اسم-

فقط صبركن من !يوونكيح.يدائم در ناز و نعمت فراوان باش يتوان يچون نم.يو امروز عمدا بد عنق شد يهست يتو موجود فراموش شده ا -
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 .يريگ يو دسته گل به دست م يكن يپاشنه بلند پا م يهاييو دمپا يخور يم يو بستن ينينش يدر كالسكه م گريثروتمند بشوم آن وقت د

 .اش بهتر شده بود هيو روح ديخند يمعن يب يو در همان حال به آن حرف ها» !جو يزنيم يمسخره ا يچه حرف ها«:گفت مگ

اما ! خوب بود يليگرفتم، كه وضعمان خ يشكست خورده ها بودم و عزا م نيچون اگر من هم مثل تو ع! خوش به حالت كه من باهات هستم-

 ميبه خانه برگشت يغرغر نكن، تا وقت نياز ا شتريب گريد. ام خراب نشود هيكنم تا روح يم دايخنده دار پ زيچ كي شهيخدا را شكر كه من هم

 .منتظر ماست يزيآنجا عز.ميباش لشاد و خوشحا

گرمشان را  يپا ينيريبعد هر كدام به راه خود رفتند و ش. ديبر شانه اش كش مگ، دست نوازش يدلگرم يشدند، جو برا ياز هم جدا م يوقت

 .و كار سخت آن روز شاد و خوشحال باشند يكردند با وجود باد سرد زمستان يبه خود چسباندند و سع شتريب

تمام ثروتش را از دست داد، دو دختر بزرگش از او خواهش كردند حداقل اجازه دهد آنها  ،يا چارهيكمك به دوست ب يمارچ برا يآقا يوقت

زود سر كار بروند و مستقل شوند، باالخره  نيدوست نداشتند دختر ها به ا نكهيآنها با ا نيوالد. بكنند يخودشان كار يدرآوردن خرج يبرا

مارگارت . رغم همه مشكالت و موانع مطمئن بودند باالخره موفق خواهند شد يد و علبه سر كار رفتن يو هر دو دختر با خوش قلب ندداد تيرضا

عاشق "گفت يهمان طور كه خودش م يو.كرد يحقوقش كم بود، احساس غنا م نكهيكرد و معلم سرخانه و پرستار بچه شد؛ اما با ا دايپ يشغل

قشنگ، راحت و  يچون او زندگ گران،ياو سخت تر بود تا د يبرا قتيقح نيا رفتنيپذ نيهم يبرا.فقر بود شياصل مشكلو  "مجلل بود يزندگ

بود كه  يعيطب نيبا وجود ا. نباشد و به گذشته غبطه نخورد يكرد ناراض يم ياما سع. اورد يم اديو لذت دوران گذشته را به  يسرشار از خوش

اما او هر روز در . خوش را داشته باشد يو زندگ تيو موفق شرفتيشاد و سرخوش، پ يقشنگ، دوستان يزهايچون اوحسرت چ يدختران جوان

قشنگ  يبودند و مگ اغلب دسته گلها و لباسها رونيب شتريبچه ها ب يچون خواهر بزرگها.ديد يخواست م يهر آنچه را كه م نگيك يخانه آقا

و پول . ديشن يها را م يو انواع و اقسام خوش گذران يارراجع به تئاتر و كنسرتها و سورتمه سو راآنها  جيمه يو صحبتها ديد يآنهارا م يمهمان

 تيبه ندرت گله و شكا چارهيمگ ب. گزاف بود اريكه در نظر مگ بس ييپول ها.ديد يكردند م يم يارزش ولخرج يب يزهايرا كه بابت چ ييها

 ،ييخدا يبه خاطر موهبتها زيدانست كه او ن يچون هنوز نم. كند ييتند خو يبا هر كس كهشد  يباعث م يعدالت ياحساس ب يكرد؛ اما گاه يم

 .است يسعادت مند كاف يزندگ كي يبرا ييدارد كه به تنها يثروت

خانواده جو  يبچه نداشت و وقت رزنيپ.داشت تا به او خدمت كند اجياحت يعمه مارچ به ادم فرز.جو اتفاقا با عمه مارچ كه معلول بود جور بود اما

 نيا اب. ناراحت شد يليخانواده جو قبول نكرد و عمه مارچ خ يول رد؛يبپذ ياز دخترها را به فرزند خواندگ يكيد كه كر شنهاديدچار مشكل شد، پ

اما آقا و . اش هم از آنها بكند از دست دادند تنامهيدر وص رزنيپ نكهيكار شانس ا نيبه آقا و خانم مارچ گفتند كه آنها با ا انيحال دوستان و آشنا

 ميكن يم يبا هم زندگ دار،و چه پول ميباش ريما چه فق. ميكن يول نم اديثروت ز يما دخترانمان را برا":اعتنا بودند، گفتند يب ايبه دنخانم مارچ كه 

 ".ميو كنار هم خوشبخت

 حشيبامزه دخترك و رفتار رك و صر افهيق فتهيو ش ديد يرا در خانه دوست تيجوزف يبار به طور اتفاق كيمدت ها با آنها قهر بود اما  رزنيپ

 ريگ يكرد كار بهتر يامد، اما چون فكر نم يجو اصال جور در نم هيبا روح شنهاديپ نيا.كرد كه پرستارش شود شنهاديبود كه به جو پ نيا. شد

گفت كه  د،يبار به خانه رس كي يو وقتكه ج نيبا ا. گرفت شيزود رنج در پ رزنيرا با پ يو برخالف انتظار همه، رفتار خوب رفتياورد، آن را پذيب

را فرستاد و چنان بر امدن جو  يداد كس يم صلهيرا با جو ف شيبه سرعت دعوا شهيرا تحمل كند، اما عمه مارچ كه هم رزنيتواند پ ينم گريد
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 .امد يخوشش م يجوش رزنيكند، چون قبال از پ يكه جو نتوانست از رفتن خوددار ديورز صرارا

آنها تار عنكبوت  يخوردند و رو يبود، كه پس از مرگ عمو مارچ، داشتند خاك م شيعال يدر كتابخانه بزرگ و كتابها يگمان من جاذبه اصل به

راجع به  ييفرهنگش راه آهن و پل درست كند و چه داستانها يگذاشت او با كتاب ها يمرد مهربان م ريآمد كه چگونه پ يم ادشيجو . بسته بود

اتاق كم نور پر از گرد و . ديخر يم يليزنجب تيسكوياو ب يبرا ديد يم ابانيگفت و هر وقت او را در خ يم نشيالت يكتابها بيعج ياعكسه

و جهان گسترده كتابها كه  نيزم يراحت، كره ها يهايزل زده بودند،صندل نييبلند كتاب به پا يقفسه ها يتنه كه ازباال مين يخاك با مجسمه ها

 ششيپ يكس اي زديم يعمه مارچ چرت يوقت. سرشا ر از لذت كرده بود يخواهد سفر كند، كتابخانه را محل يآن كه م يبه هر كجا انستتو ياو م

ها و كتب مصور را مثل  ،سفرنامهيخيرمانسها،كتب تار وانها،يكرد و د يراحت كز م يرفت و در صندل يبه محل دنج كتابخانه م يبود، جو فور

درست در وسط داستان، در حال خواندن  يچون جو وقت. نبود داريها چندان پا يمثل همه خوش زين يخوش نياما ا د،يبلع يموش كتابخانه م

و او مجبور بود بهشتش را  "نيف-يجوز ن،يف-يجوز":گفت يم يگوشخراش يسفرنامه بود، صدا يماجرا نيخطرناكتر ايقسمت شعر،  نيجذابتر

 .مقاالت بلشام را بخواند يساعت كيا ي ديرا بشو) سگ(ترك كند و پودل 

اما . چه كند ديگذاشته بود تا زمان، خود به او بگو. ستيدانست آن كار چ يبزند، اما تا آن روز خودش هم نم يعال يآرزو اشت دست به كار جو

 شهيو روح ناآرامش هم شداريزبان ن ،يزودرنج.كند ياسب سوار ايتوانست بخواند، بدود  يبود كه آنقدر كه دوست داشت نم نيغصه اش ا

بود، اما در خانه عمه مارچ  زيخنده دار و رقت انگ هايو بد شانس هاياز خوش شانس ياش سلسه ا يكرد و زندگ يدرست م سردرد شيبرا

 يكرد كه شغل يفكر م يدائم عمه مارچ، وقت يها "نيف يجوز ن،يف يجوز"به عالوه با وجود . داشت اجيگرفت كه به آنها احت يم اديرا  ييزهايچ

 .شد ياورد، خوشحال م يدارد و با آن مخارجش خودش را در م

مرسه  ريعذاب آور بود كه از خ شياو را به مدرسه فرستادند، اما انقدر مدرسه برا. توانست به مدرسه برود يبود، نم ياز بس كمرو و خجالت بت

از سربازان، دعوت كرند تا وقت و  تيحما يجبهه رفت و مادرش را به انجمنها پدرش به يوقت يحت. گذشتند و پدرش در خانه به او درس داد

 نيو مرتب كردن ا زيكدبانو بود و به حنا در تم يدخترك يو. را وقف آنجا كند، بت خودش صادقانه و با تمام توان درسش را ادامه داد تشمهار

و  يطوالن يروز ها يو. خواست يجز محبت نم يپاداش چيكرد و ه ي، كمك مكارگران خانواده يدنج و راحت برا يآنجا به مكان ليخانه و تبد

چون بت هنوز بچه بود و . كرد ياو بود و او هر روز صبح لباس تنشان م ياليكوچك او پر از دوستان خ يايچون دن. ماند ينم كاريآرام تنها و ب

 يچون وقت. خود آورده بود شيبودند كه بت آنها را پ يهمه مطرودان. نبود بايز ايهم سالم  يكي يعروسكها حت نياما از ا ش؛يعاشق عروسكها

 شيعروسكها ليدل نيبه هم زيب ن. نداشت يعروسك كهنه و زشت چيه يمياگر چه ا.دنديرا به او بخش شانيشدند، عروسكها زرگخواهرانش ب

 يحساس بدن پنبه ا يسوزن به جاها يداد كس ياجازه نم راه انداخت و از آن پس زين يمارستانيناقص ب يعروسكها يبرا. را دوست داشت

داد و تنشان  يبلكه به آنها غذا م. قلب نازك آنها بشكند يتوجه يدر اثر ب ايبه آنها بزند  يضربه ا د،يبگو نهابه آ يعروسكها فرو كند،سخن تد

 .كرد يپوشاند و همواره با محبت ناز و نوازششان م يرا م

از آن  يرا پشت سر گذاشته بود و بعد تكه ا يجيمه يعروسك جو زندگ. از عروسك بدبخت جو بود يا ماندهيكها، باقاز به اصطالح عروس يكي

 .نجات داده بود و در پناه خود گرفته بود زيگذاشته بود، اما بت آن را از نواخانه غم انگ ياضاف ياياش فيرا در ك

آن  دنيچيآن را با پ يسرش بست و چون عروسك دست و پا نداشت، او نقصها يرو يزيبت كاله كوچك و تم. بر سر نداشت  يزيچ عروسك
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كه بت تا چه  ديفهم يم يبه نظرم اگر كس. بود داد متريكه وضعش از همه وخ يمعلول نيتختخواب را هم به ا نيپتو برطرف كرد و بهتر كيدر 

 يبت برا. گرفت يقرار م ريتحت تاث دايبخندد، اما در ضمن شد كه ممكن بود يكند، با ا يعروسك ناقص م كياز  راقبتحد وقتش را صرف م

خواند  يم ييالال شيبرا. آزاد تنفس كند يبرد تا هوا يم رونيكرد و ب يم يخواند و آن را در كتش مخف يم شيبرد، كتاب برا يعروسك گل م

شب  دارميام زكميعز":گفت ينجواكنان م يو در گوشش با مهربان ديبوس يعروسك را م فيصورت كث وابو هر شب قبل از رفتن به رختخ

 ".يخوب بخواب

اغلب اشكش دم مشكش "به قول جو . با محبت بود اريبس ياو فرشته نبود اما دخترك. مشكالت خاص خودش را داشت گرانيبت هم مثل د اما

به . رديبگ اديرا  انويكرد نواختن پ يم يسع يليبود و خ قسيشق موساو عا. رديبگ ادي يقيبخرد و نه موس يخوب انويتوانست پ يچون نه م ".بود

كه البته مقصود عمه چارچ ( يكس ديرس يكرد، چنان كه به نظر م يم نيكهنه و زهوار در رفته خانواده تمر انويبا پ اديجهت با پشتكار ز نيهم

را از  شيرا درست بنوازد، اشكها يتواند آهنگ يتنهاست و نم يكه وقت ديد يكرد و بت را نم يكمكش نم يبه او كمك كند، اما كس ديبا) ستين

گاه انقدر خسته نبود كه نتواند  چيخواند و ه ينواخت مثل چكاوك آواز م يكه م يبت همراه با اهنگ. كند يپاك م انويزرد رنگ پ يادكمه ه يرو

 ".رميگ يم اديروز  كيكنم باالخره  نياگه خوب تمر ":گفت يخود م به يدواريبه عالوه هر روز با ام. بزند انويمادر و خواهرانش پ يبرا

 يكه با خوشحال يدختران. نندينش يگوشه م هيندارد ساكت  يبا آنها كار يكس يكمرو كه تا وقت يدختران. هستند ياديز يبت ها ايدن نيا در

آنها از  زيحضور درخشان و دل انگ ستد،يكردن باز نا ريج ريكوچك خانه از ج ركيرجيكه ج يكنند، اما تا وقت يم گرانيخود را وقف د يزندگ

 نديبيآنها نم يهايفداكار يكس رد،يآن را نگ يجا زيغم انگ يا هيو سكوت و سا ودنر نيب

نوزاد بود، جو تصادفا او را در  يميا يوقت. »دماغم« داديدرنگ پاسخ م يب ست؟يعالم چ نيغمش در ا نيكه بزرگتر ديپرس يم يمياز ا يكس اگر

 چارهيب ينه مثل دماغ پتر يميدماغ ا.از شكل افتاده است شهيهم ياتفاق دماغش برا نياصرار داشت كه در اثر هم يميزغالدان انداخته بود و ا

 چيالبته ه. مثل دماغ اشرافزاده ها كنندتوانسند نوك دماغ او را  يهم نم ايدن يتمام پرسها يكه حت يپخ بود، طور بايبود و نه سرخ، بكه تقر ندهگ

كرد كه كاش  ياز ته دل ارزو م يميشد، اما ا ياز خودش؛ و دماغش هم داشت تا آنجا كه ممكن بو بزرگ م ريداد، غ يبه دماغ او نم يتيكس اهم

 .كرد يم يدفترش، انواع و اقسام دماغها را نقاش يخودش در همه ورقها يدلدار يداشت و برا يوناني يبايدماغ ز

 ايكرد  يم يرا نقاش يگل ،يزيچ يكه از رو يوقت به اندازه موقع چيداشت و ه يمسلما استعداد نقاش» رافائل كوچك«به قول خواهرانش  نيا

 يگله م شيمعلمها. شد يخوشحال نم د،يكشيداستانها م يهستند، برا يهنر بيعج ينمونه ها هيكه شب يريتصاو ايكرد  يم يرا طراح هايپر

نقشه  دنيكش يبرا شيكاب جغراف اهيكند و از صفخات س يم واناتيحسابش را حل كند،تخته كوچكش را پر از ح نكهيا يكردند كه او به جا

 يرا خوب م شيتوانست درسها يالبته او تا آنجا كه م. افتاد يم رونيمضحك از كتابش ب يها كاتورياو كار يكند و گاه از بد شانس ياستفاده م

 يهنر زودراض زيبه خاطر اخالق خوبش و ن زيدر مدرسه ن.كند داينجات پ خهايبود، از توب گرانيد يبا رفتارش كه الگو ودو موفق شده بخواند، 

 يچرا كه و. ستودند يكرد و كماالتش، م يكه از رفتار آدمها با فرهنگ م يديو باز همه او را به خاطر تقل. بود شيهايشدنش، محبوب همشاگرد

عادت  شهيو باز هم. از دو سوم لغات، بخواند شيب حيكند و فراسه را با تلفظ صح يدوازده اهنگ را بنوازد، قالب باف انستتو يم يعالوه بر نقاش

كه به  يندكلمات بل نكهيضمن ا. بود زيرقت انگ يلي، كه خ »ميكرد يآ كار را م اي يپدرم ثروتمند بود، ما ا يوقت« :ديبگو زيغم انگ يداشت با لحن

 .بود نيلنش ارينظر دخترها بس دربرد  يكار م
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 يم اديز ينديو غرور او را به نحو خوشا يكرد و كم كم خودخواه يچون همه او را نوازش م. فراهم بود يميلوس شدن ا يبرا يكاف نهيزم البته

 قهيذره هم سل كيدختر خاله اش را بپوشد، اما مادر فالرنس  يمجبور بود لباس ها يميا: كاست ياز غرور او م يتا حدود زيچ كياما . شد

البته همه آنها خوب و خوش . ديكش يبه سر بگذارد عذاب م يكاله بند دار قرمز،كاله اب دنيپوش يمجبور بود به جا نكهياز ا يميا ونداشت 

با خال  يزمستان كه لباس مدرسه اش به رنگ مرده ارغوان نيآنها بخصوص در ا دنيبا د يمينو بودند، اما چشمان هنرمندانه ا بايدوخت و تقر

 .شد يزرد و كامال ساده بود، محزون م يخال ها

شوم، مادر مثل مادر  يناراحت م ياست كه وقت نيمن ا يتنها دلخوش« :كه چشمانش پر از اشك شده بود، به خواهرش مگ گفت يبار در حال كي

 يرسد و نم يم شيكوتاه است كه به زانو ايوقتها آن قدر روپوش مار يچون بعض. من واقعا ناجور است يخدا. زند يپارك لباسم را تو نم ايمار

زرد و دماغ پخم را  يبا خال خالها يتوانم لباس ارغوان يم يكنم كه حت يكنم، حس م يفكر م ايوضع ناجور مار نيو من به ا. مدرسه ديايبتواند 

 ».تحمل كنم

جذب هم شده بودند جو و بت بودند، چون دخترك كمرو فقط  يبيكه به نحو عج زيودو قطب مخالف ن. بود يميمحرم اصرار ومبصر ا مگ

دو خواهر . گذاشته بود ريپروا تاث يسركش و ب يجو يرو شتريناخودآگاه، از همه خانواده ب ياما بت به نحو گذاشت،يم انيافكارش را با جو در م

 ريرا ز شانيخاص خود كارها وهيكردند و به ش ياز خواهران كوچكتر مراقبت م يكياز  ك،يا هر با هم سروكار داشتند ام شتريبزرگتر ب

 نيگزيدخترها باعث شده بود كه خواهرانشان را جا يمادر زهيگذاشته بودند، چرا كه غر »يمامان باز«كار را  نيآنها اسنم ا. نظرداشتند

 .كنند شانيعروسكها

گفتن نداره؟ امروز انقدر كسل كننده بود كه  يبرا يكس حرف چيه« :كردند مگ گفت يم ياطيدختر ها نشسته بودند و خ يروز عصر وقت آن

 ».يسرگرم كي يدلم واقعا لك زده برا

اش را  هيقضاستفاده را از وقتم كردم،  نيرا با عمه مارچ گذراندم و چون بهتر يبيامروز اوقات عج«:كردن بود گفت فيكه عاشق داستان تعر جو

زود به خواب رفت و بعد  يليچون عمه خ. كردم يخواندم و طبق معمول وزوز م يعمه م يداشتم مقاالت نا تمام بلشام را برا. ميگو يم تانيبرا

كه خواب آلود عمه دوباره شروع به چرت زدن كند وانمود كردم  نكهيو بعد قبل از ا. شود تند تند خواندم داريرا برداشتم و تا ب يكتاب جالب نم

 يكتاب را ببلع كي يخواه يو انگار م يكن يهمه دهانت را باز م نيا نكهيمنظورت از ا«:ديكردم كه عمه پرس يهستم و چنان دهن دره ا

 »ست؟يچ

 ».خورد يمطالب كتاب به درد من هم م يكاشك« :حرف نزنم، گفتم يبا پرروئ كردميم يكه سع يمن درحال و

 شيو درباره حرفها نميشيكه او در حال چرت زدن است من بن يداد و گفت كه چند لحظه ا لميدرباره گناهانم تحو يطوالن يبعد او موعظ ا و

رمان  يامدن كرد، زود نييشروع به باال رفتن و پا »نيگل كوكب سنگ«كالهش مثل  نكهيشود، به محض ا ينم داريزو ب شهيچون هم. فكر كنم

به  يبه عمه بود، شروع به خواندن كتاب كردم؛اما وقت گرميچشمم به كتاب و چشم د كيكه  يو در حال در آوردم بميرا از ج لديف كيو شيكش

از رمان  يشد و چون بعد از خواب سرحال تر بود گفت كم داريعمه ب. دميچون حواسم نبود،بلند بلند خند دم،يكه همه در اب افتادند رس يقسمت

و بعد من حداكثر . ستيهم چ يم حياثر سبك كه من آن را بر اثر با ارزش و آموزنده بلشام ترج نيو به او نشان دهم كه ا نماو بخوا يرا برا

برگرد و دوباره از اول . ستياورم موضوع راجع به چ يمن سر در نم«:ام را در خواندن رمان كردم عمه از كتاب خوشش آمد، امافقط گفت يسع
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 ».بخوان دختر

كردم و در  يبار هم بار هم بدجنس كي. خواندم ييرايگ اريتوانستم با لحن بس يروز را تا آنجا ه م مياول خواندم و بخش خانواده پر از دوباره

 »است؟ يكاف.عمه،حتما حوصله تان سر رفت ديبخش«:صبور گفتم يحساس، رمان را قطع كردم و مثل آمها يجا

پررو نشو «:كوتاه گفت يليخ شهيبه من اداخت و مثل هم نكشياز پشت ع ينگاه تند. شترا كه از دستش افتاده بود، بردا شيبافتن عمه

 »!فصل را تمام كن!دختر

 از رمان خوشش آمده بود؟« : ديپرس مگ

را  ميبعد از ظهر امروز دوان دوان به خانه عمه برگشتم تا دستكشها ياستراحت كند و من وقت يكم ريفقط گذاشت تا بلشام پ. من، نه يآه خدا-

) تند و شاد يرقص(گيبه خاطر مرخص شدن در هال، ج يكه من از خوشحال يبود كه موقع يعصبان لديف كيو شيبردارم، عمه چنان از دست كش

 ينم ميبهش حسود اديالبته من ز. توانست داشته باشد يكه نم يلذت بخش يخواست چه زندگ يآه اگر فقط م. ديخنده مرا نشن يدم،صدايرقصيم

 .ثروتمند هم مثل فقرا هزارتا غم و غصه دارند يپول دارد، اما ادم ها نكهيبا ا چون. شود

امروز در خانه . راجع به آن فكر كدم يليآمدم خانه، خ ياما وقت. ستيالبته مثل داستان جو خنده دار ن. انداخت يزيچ اديمرا  هيقض يا«:گفت مگ

. كرده رونيكرده و پدرش او را از خانه ب يبچه ها گفت برادر بزرگشان كار وحشتناكاز  يكي. همه ناراحت و در تب و تاب بودند نگ،يك يآقا

را آن طرف كردند تا من چشمان  شانيمن رد شدند، رو ياز جلو يو الن هم وقت سيگرِ.زديم اديفر نگيك يكرد و آقا يم هيگر نگيخانم ك

به پا كنند  يسركش ندارم تا شر يبرادر ها نكهيدر ضمن از ا. سوخت شانيبرا يلياما دلم خ دم،ينپرس يزيالبته من از آنها چ. نميسرخشان را نب

 ».خانواده مان را ببرند، خوشحال شدم يبروو ا

است كه پسران  يدر مدرسه آزارنده تر از كار بد ييبه نظر من رسوا«:بعد گفت.دارد ياز زندگ يقيسر تكان داد كه انگار تجربه عم يطور يميا

خواست آن مال من بود  يآنقدر دلم م. قشنگ به مدرسه آمده بود يِقرمز جگر قيانگشتر عق كيبا  نزيپر ك يامروز سوز. دهند يشرور انجام م

 كي يو تو ديتخته كوچكش كش يداغ گنده و قوز رو كيرا با  سيويد يعكسِ آقا يسوز. اره.او بودم يجا يته دل آرزو كردم كه كاشك زكه ا

كه  ميديخن يو م ميديد يرا م سيويد يعكس آقا ميما داشت» .جوان، چشم من به شماست يخانمها« :كه از دهانش در آمده بود، نوشت يبادكنك

 ياز ترس فلج شده بود؛ اما رفت وآه،فكر م يسوز. او شيگفت تخته كوچكش را ببرد پ يچشمش افتاد به ما، و به سوز سيويد يدفعه آقا كي

ساعت آنجا  كيكالس و  يسكو يو بردش رو _چه قدر درد دارد ديفكرش را بكن!اَخ گوش_ه كرد؟ گوشش را گرفتچ سيويد يآقا ديكن

 و نگهش داشت تا همه او و تخته كوچكش را كه دستش گرفته بود، ستاديا

 ».ننديبب

 »دند؟يخند يبود م يكه دست سوز يدختر ها به عكس«:ناجور سر شوق آمده بود، گفت عتيكه از وض جو

نشد  ميبهش حسود گريآن موقع د. كرد هيكاسه گر كيبه اندازه  يو سوز. خورد يجنب نم شيكس از جا چيمثل موش ه. اصالً دند؟يخند يم-

عذاب  يسرافكندگ نيتوانستم بر چن يچون من هرگز نم.تواند خوشحالم كند يهم نم قيعالم انگشتر عق كيچون فكر كردم كه بعد از آن، 

كرد دوباره به كارش  يدر به كار برن دو كلمه بلند، احساس غرور م تشيكه از درستكار بودن خودش و موفق يبعد در حال و» .بشوم رهيچ يآور

 .ادامه داد
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. رفت ادمي يكنم، ول فيخواستم موقع ناهار تعر يو م دميرا كه دوست دارم د يزيچ كيمن امروز صب «:سبد وارونه جو را برگرداند و گفت بت

 نيزم لهيوس كيبا سطل و  ريز فق كيموقع  نيدر هم. بود يفروش يالرنس در مغازه ماه يحنا بخرم، آقا يبرا يسبد خوراك يمرفتم ك يوقت

ناهار  شيچون بچه ها. به او بدهد يماه يكاتر كم يو آقا ديدهد كف مغازه را بشو يكه اگر اجازه م ديكاترِ پرس يوارد معازه شد و از آقا ييشو

و زن كه گرسنه » .نه«:گفت تيبود كه با عصبان نيا. كارتر كار داشت يشده بود؛ اما آقا وسيآوردن كار ما رينداشتند بخورند و آن روز هم از گ

ال زن آنقدر خوشح. زن درازكرد يرا بلند كرد و به سو يگنده ا يماه شيعصا دهيخم يالرنس با سر يرفت و آقا د،يرس يبه نظر م نيمگو غ

به . را بپزد و زن خوشحال و خندان رفت يالرنس گفت برود و ماه يآقا.بار تشكر كرد نيآن را ر بغل گرفت و چند يشد و تعجب كرد كه فور

كرد كه خنده دار  يالرنس دعا م يآقا يبزرگ و لزج را بغل كرده بود برا يماه ينكرد؟ آه، آن زن طور يخوب يليكار خ نسالر يظر شا آقا

 ».بود

 :فكر كرد گفت يكند و مادرشان پس از لحظه ا فيتعر يزيبچه ها از مادرشان خواستند او هم چ دند،يداستا بت خند دنيهمه با شن يوقت

 يبرا ينگران پدرتان شدم و فكر كدم كه اگر اتفاق يليزدم، خ يفالنل سرِ كار برش م يآب يكاپشنها يرا برا ييمن داشتم پارچه ها يوقت امروز«

 اسفارش چندت يبرا يرمرديپ نكهيفكرها بكند، اما من همچنان نگران بودم تا ا نيآدم از ا ستيالبته خوب ن.ميشو يم چارهيتنهاو ب تد،فياو ب

كه او  يادداشتيو چون . آمد من شروع به صحبت با او كردم يخسته و مضطرب به نظر م ر،يمن نشست و از آنجا كه فق كينزد. لباس وارد شد

 »كنند؟ يدر ارتش خدمت م تانيپسرها«:دميمن نبود، از او پرس يآورده بود، برا

كه  گرشانيد يكي شيپ رومياست و اآلن دارم م ريهم اس يكيچهار تا پسر داشتم، اما دوتاشان كشته شدند و . بله خانم«:آهسته گفت رمرديپ

 ».واشنگتن است مارستانياست و در ب ضيمر يليخ

 ».ديخدمت كرده ا يليشما به وطنتان خ«:كردم، گفتم يترحم نسبت به او ،احساس احترام م يبار به جا نيكه ا يدر حال من

 ياما چون كار. رفتم جبهه يباشم م ديتوانستم مف ياگر خودم هم م.خدمت نكرده ام ديو شا دياز آنچه با شتريذره هم ب كي يحت«:گفت رمرديپ

 ».كار را انجام دادم نيهم ا ليو با كمال م. را فرستادم ميپسرها ديآ ياز دستم بر نم

من فقط . دميرا داده بود ،خوشحال بود كه من از خودم خجالت كش زشيهمه چ نكهيبود و از ا يميكرد و آن قدر صم يقدر با نشاط صحبت م آن

و تازه . حسرت بخورد،چهارتا پسرش را فرستاده بود نكهياانجام داده ام، اما او بدون  ياديكردم كار ز يشوهرم را به جنگ فرستاده ام و فكر م

و  نديبار او را بب نيآخر يبرا ديها آن طرف تر منتظر او بود، تا شا لومتريپسر او ك نيدهند، ما اخر يهستند تا مرا دلدار شميدختران من پ ههم

ساك قشنگ  كي شيبرا نيهم يبرا. ثروتمند و خوشبخت هستم يليخ دميكه داشتم فكر كردم، د ييبه نعمت ها يوقت نيبنابرا. با او وداع كند

 ».قلب از او تشكر كردم ميكه به من داده بود، از صم يپول بهش دادم و به خاطر درس يو مقدار ختمدو

بود و همه اش  يدوست دارم اگر داستانش واقع. آموزنده باشد يبگو كه مثل ا گريداستان د كيمادر، حاال «:سكوت گفت قهيدق كيبعد از  جو

 ».موعظه بود، بعداً راجع به آن فكر كنم

چگونه آن ها را  دانستيشنونگان كوچك قصه گفته بود و م يچون او سالها برا. كرد يگريشروع به گفتن داستان د يمارچ لبخند زد و فور خانم

و راحت و خوش  دندينوش يو خوب م دنديپوش يخوردند و خوب م يچهارتا دختر بودند كه خوب م. بود يكيبود،  يكي« :گفت. خوشحال كند

به  يچشم ريشنونده ها ز جايدر ا. (نبودند يراض شانيحال هنوز از زندگ نيداشتند كه عاشق آنها بودند با ا ينيمهربان و والد يانبودند و دوست



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥ 

هم  ياديمحكم ز يباشند و قول و قرار هادوست داشتند خوب  يليدخترها خ نيا.) كردند ياطينگاه كردند و بعد تند تر شروع به خ گريهمد

آن كار را انجام  ميتوانست يم يكاشك« اي »ميرا داشت نيا يكاشك«: گفتد يتوانستند به قولشان عمل كنند و فقط دائم م ينم ماگذاشته بودند، ا

 يكه از چه طلسم دنديپرس يرزنيبود كه از پ نيتوانند انجام بدهند و ا يم يجالب ييرفت كه چه دارند و چه كارها يم ادشانيو كامال  »ميبده

 خوشبخت شوند؟ تااستفاده كنند 

سرش را  يجو فور نجايدر ا(» .ديو شكر گذار باش ديفكر كن ديكه دار ييبه نعمتها د،يستين ياز وضع خود راض ديحس كرد يوقت« :گفت رزنيپ

 .)عوض شد مشيكه داستان هنوز تموم نشده، تصم ديچون د د،امايبگو يزيبلند كرد تا چ

چقدر وضعشان خوب است تعجب  دنديد يكه م نياز ا ياو را به كار ببندند و به زود حتيگرفتند نص ميبودند تصم يآنها چون دختران عاقل و

 نكهيگرفت كه با ا ادياز دخترها  يكيو باز را از خانه ثروتمندان دور نگه دارد  يتواند غم و سرافكندگ يكه پول نم دياز آنها فهم يكيكردند 

راحتش لذت ببرد خوشبخت تر است و دختر  يتواند از زندگ يكه نم يفيزن نق نقو و ضع رياست، اما چون جوان سالم و بانشاط است از پ ريفق

 ياست كه او انجام م يتر از كار غذا سخت يكردن برا ييكه گدا ديكرد تا غذا درست شود ،فهم يكمك م يتيبا نارضا شهيهم نكهيسوم با ا

غر نزنند و  گريگرفتند كه د ميتصم يبود كه آنها همگ نيا. ستيباارزش تر از رفتار و اخالق خوب ن قيانگشتر عق يكه حت ديفه يدهد، و چهارم

شود، همه آن ها را از  اديآنها ز ينعمت ها نكهيا يكه دارند لذت ببرند و نشان بدهد ك استحقاق آن نعمها را دارند تا مبادا به جا يياز نعمت ها

 ».نشدند مانيو پش وسيرا ب كار بستند ما رزنيپ حتينص نكهيو به نظر من آنها هرگز از ا. هنددست بد

 ».ديداد لمانيموعظه تحو ك،يرمانت يو عوض داستان ديخودمان به كار برد هيمارا عل يداستانها اديز يركيمامان شما با ز«:داد زد مگ

از همون جور . اديها خوشم م حتيجور نص نيمن از ا«:كرد گفت يراست در بالش جو فرو م كيكه در فكر بود و سوزنها را  يدر حال بت

 ».گفت يبود كه پدر م ييداستانها

به من  يهشدار ،يسوز ييچون رسوا. مواظب باشم شهياز هم شتريب ديبا گريكنم و حاال د يگله نم گرانيمن مثل د«:گفت ياخالق يبا لحن يميا

 ».هم بود

مادرش قرار گرفته  يصحبتها ريتحت تاث گرانيبكشد، و مثل د رونيب يبامزه ا زيموعظه كوتاه چ نيتوانست از ا يكرد نم يم يهر چه سع جو

ر رمان كلبه عمو تام به مثل عمه كلو د م،يفراموش كرد ديدي،اما مادر، اگر د ميكنيآن را فراموش نم ميداشت اجياحت حتينص نيما به ا«:بود گفت

 ».ديفكر كن ديكه دار ييبه نعمت ها د،يفكر كن ديكه دار يينعمت ها د،بهيفكر كن ديكه دار ييبچه ها به نعمت ها«:دييما بگو

 پنجم فصل

 مهربان ي هيهمسا

 

دست و  كيجارو ، در  كيباشلق و  كيكهنه و  نيخورج كيبه پا  نيپوت كهيچشمش به خواهرش افتاد در حال يمگ وقت يروز برف كي عصر

 يصورت بده يچه كار مهم يخواه يبند و بساط م نيجو با ا« : ديشد ، پرس يداشت ، با سر و صدا وارد هال م گرشيخاك انداز در دست د كي

 »؟

 »بروم ورزش كنم  خواهميم« :پاسخ داد  يبار طنتيبا چشمك ش جو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦ 

صبح به  يطوالن يرو ادهيكنم همان دوبار پ يمن فكر م« :ا بدنش به مور مور افتاده بود گفت از تصور سرم كهيحرف در حال نيا دنيبا شن مگ

،  يآتش گرم و نرم بمان نيكنم كه بهتر است كنار هم يم هيگرفته و سرد است و من توص يليهوا خ رونيب! باشد  يعنوان ورزش هم كه شده كاف

 ». كنم  يكه من دارم م يكار نيهم

پشمالو كنار  يگربه  كيحركت نشست و ضمنا هم دوست ندارم كه مثل  يجا ساكت و ب كي شهيتمام روز را كه نم! نكن  حتينص چوقتيه ـ

 .به تور بزنم  ييماجرا ديروم كه شا يو م ديآ يخوشم م يمن از ماجراجوئ. آتش چرت بزنم 

با حرارت تمام شروع به باز كردن جاده  زيادامه داد و جو ن»  وانهويا« ب كتا يمكالمه ، دوباره به گرم كردن پاها و خواندن دنباله  نيبعد از ا مگ

 جاديادور تا دور باغ  كيبار يجاده  كي شيبه كمك جارو يكه او براحت دينكش يبرف سبك بود و طول. خانه كرد  رونيب يبرفها يتو كيبار ي

بود كه منزل  يهمان باغ نيحاال ا. بدهد  يهواخور يخود را كم جيافل يباغ و عروسك ها يتو ديايآفتاب درآمد بت بتواند ب يچونكه وقت. كند 

 كيمذكور هنوز هم بصورت  ي هياز شهر قرار داشت كه ناح يا هيمنازل در ناح نيا يهردو. كرد  يجدا م» الرنس «  يمارچ ها را از منزل آقا

دو  نيكوتاه ا نيپرچ كي. آرام و ساكت  يها ابانيبزرگ و خ يدرخشان ، باغ ها ين هانسبتا انبوه ، چم يها شهيبا ب. آمد  يدهكده به نظر م

 يو پست به نظر م انيعر بايقرار داشت كه تقر يميرنگ قد يقهوه ا يخانه  كي نيپرچ نيطرف ا كيدر . ساخت  يجدا م گريكديمالك را از 

،  نيپرچ نيدر طرف مقابل ا يكردند ، ول يآنرا در خود غرق م يفرسوده  يوارهايكه د شديم ييها و گلها چكياز پ دهيآمد كه در تابستان پوش

 يپرده ها يبعض يكه از ورا ييبايز يايو اش هايچمنكار نيبزرگ آن و همچن يخانه  يقرار داشت كه از درشكه  يسنگ يانيمنزل اع كي

، هنوز هم  نهايبا وجود تمام ا يول. لوكس و راحت باشد  يليخ ديبا زيحدس زد كه داخل خانه ن شديم يشدند ، به آسان يم دهيدخانه  متيگرانق

و به سر و كول  دهيخانه دو يچمن ها ينبودند تا رو ييچون كه بچه ها. آمد  يروح بنظر م يتنها و كسل كننده و ب يخانه از آن نوع خانه ها نيا

آن و نوه اش فقط  ريمالك پ رازيخورد و به غ يبه چشم نم يت مادرانه اخانه ، صور ياز پنجره ها چكداميدر پشت ه نكهيا اي.  ندبپر گريكدي

 .نبودند كه در خانه رفت و آمد داشتند  شتريچند نفر ب

از  چكسيكه ه يبندگيپر از شكوه و جالل و فر يآمد ، خانه ا يافسون كننده بنظر م زيچ كي بايخانه ز نيجو ، ا يزنده  التيآن تخ يتو

خانه را از  نيبتواند شكوه و جالل پنهان در ا يجو بود كه روز ي نهيريد يجزء آرزوها نيبنابرا. كرد  ينم يباشكوه آن استفاده ا يزهايچ

دانست  يفقط كاش م. آشنا گردد  زياو را بشناسد ، ن يخواست كس يدلش نم يبود كه گوئ يكه رفتارش طور» الرنس پسر « و با  نديبب كينزد

شده بود و دائما  شتريجو ، صد درجه ب اقياشت نيا زيبه بعد ن ياز آن مهمان. كار را انجام دهد  نيا ديبا يچطور يعني،  ديشروع نما ديكه از كجا با

 يو جو داشت فكر م شدينم دهيد اديز» الرنس پسر « اواخر  نيا يول.  ديكش يخود م شيپ» الرنس پسر « آشنا شدن با  يبرا يمختلف يها هنقش

قهوه  ياز پنجره ها چشمش به صورت يكيروز از پشت  كي نكهيبه دل جو بود تا ا شهيآرزو هم نيبه سفر رفته باشد ، خالصه ا يو ديكرد كه شا

 گريبرف به طرف همد يكردند و گلوله  يم يداشتند با هم برف باز يميكه بت و ا ييجا يعنيبود كه با حسرت به باغ آنها ،  افتادهرنگ  يا

 .شده بود  رهينمودند ، خ يب مپرتا

و  خواهديدلش م يداند كه او چ يظاهرا پدربزرگش هم نم.  ديكش يرنج م حيو نداشتن تفر ييآن پسره از تنها« :جو به خودش گفته بود  بعد

.  اورديدرب يينفر كه او را از تنها كيحداقل  ايعده دوست پسر شاد دارد  كيبه  اجياو احت. كند  يمنزل حبس م يتمام روز او را تك و تنها تو

 ».گفت  ريپ يرا به آن آقا نيرفت و ا ديدارم كه با دهيعق نم
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 يمنزجر و عصبان بيو غر بيعج يكارها ياجرا يعنيآنها ،  يمگ را با اجرا شهيبود ، و هم زيتهورآم يعاشق كارها شهيفكر جو را كه هم نيا

كه عصر  يرفتن سر وقت الرنس پسر هرگز فراموشش نشده بود وقت ينقشه  كهيالصه از آنجائخ. كرد ، سخت به خود مشغول داشته بود  يم

 نيالرنس سوار بر اسب از خانه دور شده است بنابرا يبود كه آقا دهياو د. بكند  يامتحان كيگرفت كه  مي، جو تصم ديرس فرا يآن روز برف

كرد و شروع كرد به از نظر  يمكث نجايحد وسط ادامه داد و در ا نيشروع به پارو كردن برف درست كردن جاده كرد و آنرا تا پرچ يوقت

كه در  يفرفر اهيس يكله  كيجز  يجنبنده ا چينبود و خالصه ه نياز مستخدم يبود ، پرده ها افتاده بودند و اثر اكتهمه جا س. گذراندن خانه 

 .شد  ينم دهيكرده بود د هيتك كيبار يبه انگشتان ييپنجره باال

گلوله برف  كيمن االن ! شرم آور است . است  چارهيروز دلتنگ كننده تنها و ب نيا يچقدر تو!  چارهيخودش است ، پسرك ب نيا« : ديشياند جو

 ». خوشحال شود  يكم ديتا شا ميگو يم يو به زيكلمه محبت آم كيرا نگاه كند ، آن وقت  رونيكنم تا ب ياندازم طرفش و مجبورش م يم

 نكهيتا ا. شد  رهيخ رونيگنگ به ب يلحظه با نگاه كي ينرم برف به پنجره خورد ، پسرك فورا سرش را برگرداند و برا يگلوله  نكهيمحض ا به

 اديداد ، فر يرا تاب م شيجارو كهيو درحال ديسرش را تكان داده و خند زيجو ن. گشوده شد  يزده و دهانش به لبخند يچشمان درشتش برق

 »؟  يهست ضيمر ايچطوره ؟ آ التح« :زد 

خورده بودم كه مجبور شدم  يبد يليخ يبهترم، متشكرم سرما« :كه قارقار كند جواب داد  يگرفته مثل كالغ يپنجره را باز كرد و با صدا يالر

 ».شوم  يخانه زندان يهفته تو كي

 ؟ يكن يرا گرم م سر خودت يمتأسفم ، چطور يليخ ـ

 .گورستان دلتنگ كننده است  كيباال مثل  ني، ا يچيه ـ

 ؟ يخوان ينم يزيچ يكتاب ـ

 .دهند  ي، چون به من اجازه نم اديز يلينه خ ـ

 بخواند ؟ تيتواند برا ينم يكس ـ

» بروك « مجبور باشم تمام مدت از  نكهيومن متنفرم از ا ستندياو جالب ن يمن برا يكتاب ها يكند ، ول يكار را م نياوقات ا يپدربزرگ بعض ـ

 .خواهش كنم 

 ؟ نديتو را بب ديآ ينم يكس ـ

 .اندازند و من حوصله اش را ندارم  يو قال راه م ليق يليپسرها خ.  نميكه من دوست داشته باشم او را بب ستين يكس نجايا ـ

آرامتر از پسرها هستند و دوست دارند رل پرستار  يليدخترها خ. سرت را گرم كند  ايبخواند  تيبرا زيكه چ ستين كتينزد يدختر خوب چيه ـ

 .كنند يرا باز

 .شناسم  يرا نم ينه كس ـ

 ! يشناس يما را كه م يول ـ

 .نزد  يكرد و حرف يخنده ا جو

 ».  كنميخواهش م.  يائيمن ب يپهلو يتو حاضر ايآ يبله ، ول« :زد  اديفر يالر
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پسر  كيآن پنجره را ببند و مثل . روم تا از او بپرسم  يم. البته اگر فقط مادر اجازه بدهد . خواهم آمد  ي، ول ستميام و خوب نهم آر يليمن خ ـ

 . ميايخوب منتظرم باش تا ب

قول و قرار نوظهور ، چه  نياهل خانه از ا ي هيدانست كه بق يهنوز نم كهيدوشش نهاد و درحال يرا بر رو شيقول و قرار ، جو فورا جارو نيا با

طرف و  نيو ا ديگنج ي، در پوست نم جانيهم صحبت از فرط ه كيكردن  داياز تصور پ زين يالر. نشان خواهند داد ، به راه افتاد  يعكس العمل

با افتخار  ني، بنابرابود » جنتلمن كوچك «  كيآخر به قول خانم مارچ او . كرد  يحاضرشدن م يبرا ييكارها كيو تند و تند  دهيآن طرف پر

كردن  زيزد ، شروع به تر و تم راهنشيهم به پ يزيو تم ديسف ي قهي نكهيو بعد از ا ديكش يبرس حساب كياش را  يفرفر يمهمانش كله 

به گوش  يزنگ بلند يموقع صدا نيباالخره درا!  زياتاق تم كيبود جز  زيخانه ، همه چ نيا يمستخدم تو نيدوج كياطاقش نمود كه با وجود 

 يخانم جوان را اعالم م كيمستخدم كه ورود  كيرا گرفت به دنبال صورت تعجب زده »  يالر«  يمصمم سراغ آقا يصدائ نكهيو بعد از ا ديرس

 يمائراهن نجايخوب او را به ا اريبس« :، پاسخ داد  شديم كيكوچكش نزد منياستقبال از مهمانش به طرف در اتاق نش يبرا كهيدرحال يكرد ، الر

 ». جو است  زهياو دوش. كن 

 دهيظرف سرپوش كيكه ضمنا  ديراحت و خونسرد ظاهر گرد شهي، مثل هم ديرس يصورتش گلگون و مهربان به نظر م كهيهم جو در حال بعد

 . خوردند  يبه چشم م گرشيدر دست د زيبت ن يدست و سه تا بچه گربه ها كي يتو

انجام بدهم  تيبرا يمن بتوانم كار نكهيبه تو سالم رساند و از ا يليمادر خ« :بعد هم افزود »  لميهم من و بارو بند نيخوب ا« : شتابان گفت  جو

 زيكند و بت ن يخوب آنها را درست م يلي، او خ اورميب تيرا برا شيخرده از راحت الحلقوم ها كيمگ هم از من خواست تا . خوشحال شد 

نتوانستم خواهش بت را رد  ي، ول ديخند يدانستم كه حتما به من خواه يالبته م. سرت را گرم كنند  يبتوانند كم شيبچه گربه ها ديشا كركردف

 ». كرده باشد  يخواست او هم حتما كار ينگران تو بود و م يلياو خ. كنم 

كه سر بچه گربه ها در گرفت ،  يداشت ، چون با ان خنده و شوخ اجياحت يبود كه الر يزيبت درست همان چ يخنده دار موقت ي هيهد نيا اتفاقا

راحت  يچشمش به تعداد يظرف را برداشت و الر يجو دستمال رو يوقت نيبنابرا. شد  يخودمان يليرفت و با جو خ نيفورا از ب يالر يكمروئ

چقدر خوش  يوا« :كرد و گفت  يخنده ا يسيون رودربااحاطه شده بودند افتاد ، بد يخانگ يشمعدان يگلها انيخوش منظره كه در م مالحلقو

 ». هستند  يمنظره و خوردن

. نگه دار  تيموقع چائ يمگ گفت آنها را برا. نسبت به تو احساس محبت دارند خواستند آن را نشان بدهند  يليفقط چون آنها خ. ندارد  يقابل ـ

 ! ياست الر يچه اتاق دنج نجايا يراست.  نيپائ رونديكنند ، م تيرا اذ تيبدون آنكه گلو نينرم هستند و بنابرا يليآنها خ

 . ميوادار به كارشان نما يدانم چطور يتنبل هستند و من نم يليمستخدمه ها خ يول. اگر خوب نگه داشته شود ، بله  ـ

طاقچه  يرو ديبا زيدارد ، بعد هم همه چ يحساب يريگردگ كيبه  اجياتاق فقط احت نيچون كه ا. آن را خواهم داد بيترت قهيمن االن در دو دق ـ

 وشهگ نيكاناپه را هم ا نيها را هم آنجا و ا شهيو بعد آن ش يبگذار ديبا نجايكتاب ها را ا ني، بنابرا رديخودش قرار بگ يو سر جا يسربخار ي

 .رو به راه شد  تيخرده پف كنند ، حاال وضع كي ديو آن بالش ها هم با يپنجره بگذار يروبه رو

به آنجا  يديحالت متفاوت و جد كياتاق را مرتب جابه جا كرده و  يتو يزهايكرد ، چ يم يو خنده و شوخ زديجو همان طور كه حرف م بعد

كاناپه اش دعوت كرد  يرا به نشستن رو يالر يكه جو با اشاره ا يجو بود و موقع يمشغول نظاره كردن كارها زياحترام آم يبا سكوت يالر. داد 
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 شديعوض م شيجا ديكاناپه با نيحق با تو بود ، ا! جو  يچقدر تومهربان هست« :گفت  يآن نشسته و با حقشناس يرو تياز رضا يحاك يآه ا؛ او ب

دن همصحبتم سرگرم كر يبرا يبكش تا من هم بتوانم كار شيبزرگ را پ ياون صندل كنميخواهش م. بالش ها حاال چقدر راحت تر هستند . 

 ». انجام دهم 

 كتاب بخوانم ؟ تيبلند برا يتوانم با صدا يآمده ام تا سر تو را گرم كنم ، م نجاينه ، من ا ـ

 .به منظره دعوت كننده چند تا كتاب كه دم دستش قرار داشتند ، انداخت  ينگاه اقيجو با اشت بعد

 ».  ميصحبت كن ينداشته باشد بهتر است قدر ياگر اشكال يآنها را خوانده ام ، ول يمن همه . متشكرم « :پاسخ داد  يالر

 ديبا يكه ك دانمينم چوقتيدارد كه من ه دهيبت عق. حرف بزنم  تيشبانه روز برا كي توانميمن م يباش يخوب ينه ، ابدا ، اگر تو شنونده  ـ

 .دست از حرف زدن بكشم 

اوقات با سبد كوچك از خانه  يخانه است و بعض يتو شهيكه هم ستيرنگ ن يصورت يبت همان دختركوچولو ايآ« : ديپرس يبا عالقه مند يالر

 »د؟يآ يم رونيب

 .هم هست  يمنظم و خوب يليدختر خ كيبله او بت خواهر منست كه  ـ

 .باشد  يميهم ا هيمو فرفر يكيكنم ان خوشگله هم مگ و آن  يفكر م ـ

 »؟ يديرا فهم نهايچطور ا يول« :  ديبا تعجب پرس جو

از  ني، بنابرا نميبنش نجايا شهيعلت كه چون من عادت دارم هم نيبه ا« :سكوت صادقانه پاسخ داد  يبعد از لحظه ا يرنگش سرخ شد ،ول يالر

به  شهيكه هم مينما يدارزدن خانه تان خود ديتوانم از د يتنها هستم نم يليگرفته م و بعالوه من چون خ اديرا  تانيشما اسم ها يصداكردنها

وقت ها شما  يخواهم كه آنقدر پر رو هستم ، اما بعض يمن از تو معذرت م.  ديگذران يرا م يشما چهار تا دور هم اوقات خوش ديآ يم رنظ

 يچراغ ها روشن م كهيموقع نيو بنابرا ديندازيكه جلوش گلها قرار دارند ، ب يهمان پنجره ا يعنيپنجره را  يجلو يكه پرده  ديكن يفراموش م

صورت .  دينينش يكنار مادرتان م زيكشد ، همه دور م يزبانه م يآتش در جابخار كهي، در حال ديآ يتابلو به نظر م كي هيدرست شب اونشوند ، 

 يمن نم كهيبطور .رسد  يبه نظر م يو دوست داشتن نيريش يلياز پشت آن گلها ، خ شهيپنجره قرار دارد و هم يدرست روبه رو شهيمادرتان هم

 ». من مادر نداشته ام  يدان يم.  مينما يكردن به او خوددار گاهتوانم از ن

 .نمود  يجا بخار يرا كه قادر به كنترل آنها نبود ، از نظر پنهان دارد ، شروع به برهم زدن آتش تو شيلرزش لبها نكهيا يبرا يالر بعد

جو كه . به قلب رئوف و مهربان جو نشست  مايمستق شديكه در چشمانش خوانده م يو گرسنگ يي، آن حالت تنها زديداشت حرف م يالر يوقت

 ينداشت ، ول يمنظور چيكرده بود و ه يسوال را از الر نيا ارياخت يمعصوم و رك بود ، ب يليهمسال خودش ، خ يمثل هر بچه  يدر پانزده سالگ

 يو خوشحال يخودش چقدر از لحاظ محبت خانوادگ نكهيجو ، از تصور ا. شده بود  نياندوهگ يسخت به خاطر و ياعتراف الر دنيشنحاال با 

 يصورتش حالت ب كهيدر حال نيبنابرا.  دينما كيشر زيرا ن يالر هايشاد نيحاضر بود كه در ا ليو با كمال م ياست ، با خوشحال يدختر ثروتمند

 ميآن پرده را نخواه گريد نيما هرگز بعد از ا« :كرده بود ، گفت  دايپ يرعاديغ يو مالطفت ي، نرم زشيت ي، و صدا افتهي يادوستانه  تينها

تماشا كردن از  يكنم كه تو به جا ي، گر چه من آرزو م ييما را تماشا نما يخانه  يتو خواهديداشت هرچقدر دلت م يانداخت و تو اجازه خواه

اگر من از او  زيبت ن. تو را دوست خواهد داشت  يلياست و حتما خ يخوب اريبس مادر ، زن.  ييايما به خانه مان ب دنيد يپنجره ، برا يتو
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صحنه مان تو را از خنده روده بر  يرو يبا لباس ها ميتوان يم زيمگ و من ن.  ديهم خواهد رقص يميآواز خواهم خواند و ا تي، برا ميخواهش نما

 »اجازه را به تو خواهد داد ؟ نيپدربزرگت ا ايآ. داشت  ميخواه يكه اوقات خوش باشو مطمئن  مينمائ

كنم اگر مادر تو خواهش كند ،  يفكر م« :شود ، پاسخ داد  يكرد هر لحظه سبكتر و شادتر م يجو احساس م يحرف ها نيكه كم كم با ا يالر

دهد ، فقط  يشم ، اجازه اش را به من ممهربان است و هر چه را كه من دوست داشته با يليخ دهدياو اتفاقا برعكس آنچه نشان م. اجازه بدهد 

 ». ها باشم  بهيمبادا من مزاحم غر دترس يم

و من  ميخواهد با تو آشنا بشو يما دلمان م. بود  يكه مزاحم ما خواه يفكر كن ديو تو نبا ميهست هيهمسا گريما با همد.  ميستين بهيما كه غر ـ

 . ميها جز شما آشنا هست هيهمسا يو با همه  ميكن يم يزندگ نجايما سالهاست كه ا. آشنا بشوم  كيكنم با تو از نزد يم يمدتهاست كه سع

 

معلم سر » بروك «  يآقا. دهد  يگذرد نم يم رونيبه آنچه كه در ب يتيكند و اهم يزندگ شيكتاب ها يال شهيپدربزرگ عادت دارد هم نيبب ـ

 يجور كيخانه بمانم و  يتو شهيندارم كه هم نيجز ا يچاره ا نيرا ندارم كه با من باشد ، بنابرا چكسيكند و ه ينم يزندگ نجايمن هم ا يخانه 

 .را بگذرانم  ميزهارو

 ايكرد ،  يخواه دايپ ياديز يليدوستان خ ني، بنابرا يبرو يشويكه دعوت م ييو به جاها يبكن يهمت كيحتما  ديتو با. بد است  يليخ نيا ـ

 نياز ب يمطمئنا به زود يبه معاشرت ادامه بده ياگر كم. نده  يتياهم اديبودنت ز يبه خجالت.  يهستند كه وقتت را بگذران يخوب يليخ يجاها

 .رفت  اهدخو

وجود داشت كه امكان  ي، چون آنقدر در وجود و رفتار جو خوش قلب ديكه باعث خجالتش شده بود نرنج ياز علت يدوباره سرخ شد ، ول يالر

 .بربخورد  يجز محبت در آنها نبود به الر يتعارفش كه قصد يمالحظه و ب يان بنداشت سخن

 ديموضوع صحبت را عوض نما نكهيا يكرد ، برا يبه او نگاه م تيجو با رضا كهيشدن به آتش ، در حال رهيبعد از چند لحظه مكث و خ يالر

 »؟ يمدرسه ات را دوست دار ايآ« : ديپرس

 .كنم  يمواظبت م يتنها و عصبان ريپ يبانو كي يعنيبزرگم  يكه من از عمه  نستيمنظورم ا. ، چون من مجبور هستم كار كنم  روميمدرسه نم ـ

دور از  ديشا گرانيد يدر زندگ اديز يموضوع كه دخالت و كنجكاو نيبا به خاطر آوردن ا ي، ول ديبنما يگريدهانش را باز كرد كه سوال د يالر

 كيآمد كه پشت سر خانم مارچ  يدوست داشت و در ضمن بدش هم نم يليجو كه مواظبت از خانم مارچ را خ. انش را بست نزاكت باشد ، ده

 يولياش كه به اسپان يطوط نيچاق و چله و همچن» پودل«و  يعصبان رزنيپ نيا يدرباره  يدنيشن يليخ ليشرح و تفص كيبكند ،  يابحس يخنده 

جو  يها فيتعر دنياز شن يالر. داد  يالر ليخودش بود ، تحو ي انهيمخف يكه محل خوشگذران يجا يعنيو باالخره كتابخانه اش ،  زديحرف م

 سيشدن كاله گ دهيكش ي هيعمه مارچ آمده بود و قض يكه به خواستگار يريداستان آن جنتلمن پ يبود و مخصوصا وقت شدهاز خنده روده بر 

كاناپه افتاده و اشك از  يواقعا از فرط خنده ، رو گري، د ديرا شن چارهيو خجالت و پا به فرار گذاشتن مردك ب»  يولپ«طرف مربوطه توسط 

موضوع از چه  نديسرش را داخل اتاق كرد تا بب مهياز مستخدمه ها ، سراس يكيخنده ،  يسر و صدا نياز ا كهيبطورشده بود ،  ريچشمانش سراز

 .قرار است 

باز هم « :كرد ، خواهش كرد  يكوسن بلند م ي، از رو ديرس ي، گلگون تر و درخشان به نظر م يصورتش را كه از فرط خوش كهيدر حال يالر بعد
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 » كن  فيباز هم تعر. بگو جو 

و  شيدهاي، نقشه ها و امها  يادامه داد و درباره باز شيها فيباد كرده بود ، همانطور به تعر شياز پ شي، ب تشيموفق نيجو هم كه از ا نيبنابرا

بعد صحبت به كتاب . داستانها گفت  يالر يكردند ، برا يم يدر آن زندگ شيكه خواهر ها يكوچك يايدن عيوقا نيترس از پدرش و جالب تر

 .از او تا به حال كتاب خوانده است  شتريب يبرد و حت ياز كتاب لذت م يو يبه اندازه  زين يكه اتفاقا الر افتيدر يشد و جو با خوشحال اندهكش

پدربزرگ االن .  نيپدربزرگ را بب يكتاب ها ايپس ب ياگر تو آنقدر كتاب دوست دار« :گفت  شديبلند م شياز جا كهيدرحال يموقع الر نيا در

 ». نترس  چيراحت باشد و ه التيخ نياست ، بنابرا رونيب

 ». ترسم  ينم زيچ چياز همن  يول« : سرش را تكان داد و ر پاسخ گفت  جو

 ».  يترس ينم يزيكنم كه تو از چ يمن هم فكر م« :انداخت ، اظهار داشت  يبه جو م يزيآم نيكه نگاه تحس يدر حال پسرك

داشته  يحساب دنيترس يبرا يلي، دل ندياز مواقع مخصوص بب يجو پدربزرگ را در بعض ديداشت كه اگر شا دهيعق يپسرك بطور خصوص گرچه

 .باشد 

و امتحان  يرسد ، وارس يرا كه به نظرش جالب م يزيجو را به اتاق برده و گذاشت تا جو هر چ يتمام خانه ، مثل مواقع تابستان بود و الر يفضا

به هوا  يزده و از شاد را بهم شي، دست ها شديزده م جانيه يليكه خ يدخترك مثل مواقع نجاي، در ا دنديباالخره به كتابخانه رس نكهيتا ا.  دينما

،  ريبود از انواع تصاو يكوچك يموزه  قتيشده بود و به عالوه آنجا در حق دهيكتاب چ فيبه رد فيدور تا دور كتابخانه تا سقف رد. جست 

و باالتر از  يبرنز اءيو اش بيعج يزهايو م يراحت يهايصندل نيقرار داشتند و همچن يكوچك يجالب كه در قفسه ها اءيمجسمه ها ، سكه ها و اش

 .كه دور تا دور آن كار گذاشته شده بودند  يجالب يروباز با آجرها يجابخار كيهمه 

چه « :و گفت  دهيكش يشده ، آه رهيبه اطرافش خ ييايافسون شده و رو يرفت ، و با حالت يمخمل فرو م يراحت يصندل كي يتو كهيدر حال جو

 ».  يباش نيزم يپسر رو نيخوشحالتر ديتئودور الرنس تو با!  يثروت

تواند فقط با كتاب زنده باشد  يآدم كه نم يول« :داد ، پاسخ داد  يداده و همانطور كه سرش را تكان م هيبود ، تك يكيكه در آن نزد يزيبه م يالر

 .« 

من  يخدا يوا« :گفت  يو با ناراحت ديپر شيبه صدا درآمده و جو از جا ي، زنگ ديبنما يشتريبتواند صحبت ب يالر نكهيموقع قبل از ا نيدر ا يول

 »! پدربزرگته  نيا! 

 »؟ ستين نطوري، ا يترس ينم زيچ چيتو كه از ه يخوب ، ول« :به جو انداخته و در پاسخ گفت  ينگاه طنتيبا ش پسرك

ذره از  كي ديكنم شا يمن فكر م« : كرد خودش را آرام جلوه دهد ، گفت  يم يبه در دوخته شده بود ، سع ارياخت يچشمش ب نكهيا رغميعل جو

 »نه ؟. حال تو بدتر شده باشد  نجايكنم با آمدن من به ا يو فكر نم ميايب نجايا توانميگفت كه م يمارم. دانم چرا  ينم يول. ترسم  ياو م

 يليكنم حال نه تنها بدتر نشده ، بلكه خ ياوه ، نه من احساس م« :پاسخ داد  يكه از جمع و جور شدن جو خنده اش گرفته بود ، با حق شناس يالر

 يصحبت ها.  يخسته شده باش يليمن خ يترسم تو از حرف زدن برا يفقط م. به من خوش نگذشته بود  نقدريا چوقتيهم االن بهتر هستم و ه

 ». يرا خسته نكن توانستم از تو بخواهم كه آنقدر خودت يمطبوع بود كه من نم نقدرتو آ

 »، آقا  نديدكتر آمده شما را بب« :شده و گفت  دايپ يمستخدمه ا يموقع سر و كله  نيا در
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 ».  نمياو را بب ديكنم با يفكر م. ندارد كه من تو را چند لحظه تنها بگذارم  ياشكال« :گفت  يالر

 ». خوشحال هستم  ركيرجيج كي يبه اندازه  نجاينگران من نباش ، من االن در ا« :پاسخ داد  جو

خانه  ريرا كه متعلق به جنتلمن پ ياو داشت پرتره قشنگ.  ديكتاب ها و كتابخانه گرد يرفته و مهمانش با لذت مشغول بررس رونيب يالر نيبنابرا

 زا يستيمن حاال مطمئن شدم كه نبا« :گفت  يسرش را برگرداند با لحن مصمم نكهيكرد كه در كتابخانه باز شده و دخترك بدون ا يبود تماشا م

 ياراده  كيكه او صاحب  ديآ يعبوس است ، به نظر م يكه دهان او كم يدارد ، با وجود يمهربان يليچشمان خ ديآ يچونكه به نظر م. او بترسم 

 ». كنم او را دوست دارم  يمن احساس م ي، ول ستين افهيپدربزرگ من خوش ق يبه اندازه  نكهياست ، ضمنا با ا يترسناك يليخ

الرنس بزرگ افتاد كه درست  ي، جو چشمش به آقا ديو ترس شد يدستپاچگ انيو در م» ! متشكرم مادام « :شد  دهيخشن در پاسخ شن ييگصدا

 !بود  ستادهيپشت سرش ا

در . شد  يانده بود ، داشت از جا كنده مسرخ شدن نداشت و قلبش از آنچه كه بر زبان ر شتريب يبرا يجائ گريجو آنقدر سرخ شد كه د چارهيب

 ميتصم نيبنابرا.  دنديخند ينبود و دخترها حتما به او م ي، كار مردانه ا نكارياما ا. بر جو غلبه كرد  ختنيگر يبرا يديشد ليلحظه تما كي

الرنس انداخت متوجه  يكه جو به صورت آقا ينگاه نيبا دوم يول.  اوردياز خود درب» سالم «  هيشبب ييو اگر بتواند صدا ستديكه همانجا با رفتگ

 واند ،  دهيگرد يپرده نقاش يهستند كه رو ييرنگ ، مهربانتر از آنها يآن ابروان پرپشت خاكستر ريكه آن چشمان با نفوذ و زنده در ز ديگرد

 يول ديبنما ياحساس راحت يشده و كم ليزا يا خورد كه باعث شد ترس جو تا اندازه يدر آنها به چشم م يياز كمرو ينوع برق حاك كيبعالوه 

 »؟ يترس ياز من نم يهان پس گفت« :گفت  رمرديبعد از آن مكث ناراحت كننده پ يوقت

 .خشن تر بود  شهياز هم يو يصدا

 »! آقا  اديز يلينه خ «

 »؟ ستمين افهيپدربزرگت هم خوش ق يكه به اندازه  يكن يو تو فكر م «

 »! نه كامال ، آقا  «

 »و من صاحب اراده ترسناك هستم نه ؟ «

 ». كنم  يفكر م نطوريمن فقط گفتم كه ؛ ا «

 »، نه ؟ يتو با وجود آن مرا دوست دار يول «

 »بله آقا دارم  «

چانه  ريدستش را ز كيكه  ينمود ، و با جو دست داد و بعد در حال دنيبلند شروع به خند يبا صدا كهيرا خشنود كرد ، بطور رمرديجواب پ نيا

« :افسوس گفت  يپسرانه او را خوب برانداز نموده با نوع مهيدختر ، و ن مهيانده شكل ن يبا كم نكهي،صورتش را باال آورده و بعد از ا زديجو م ي

كه مهمتر است ، كه او  يزيچ ي، ول زميبود عز يخوب يلياو مرد خ.  ستياو ن هيشكلت شب ادي، گرچه ز يپدربزرگت را دار ي هيتو درست روح

 ». كردم  يافتخار م يبا و يمرد شجاع و شرافتمند بود و من به دوست كي

 .كرد  يكامال احساس راحت گريو حاال د دهيكش يهم به مذاقش خوش آمده بود ، نفس راحت يحرف كه كل نيا دنيبه شن جو

 ؟ ديكرد يچكار م نجايتو و پسر من ا ـ
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 . ديمطرح گرد يشكافبود كه با مو يسوال بعد نيا

 .، آقا  ميآورد يرا به جا م يگيفقط رسم همسا يچيه ـ

 .كرد  فيتعر رمرديپ يرا برا يمالقات با الر يهم جو داستان چگونگ بعد

 خوشحالتر باشد ؟ يدارد كه قدر اجيكه او احت يكن يپس تو فكر م ـ

البته ما همه . جوان حالش را بهتر كند  يمعاشرت با پسرها ديشا نيو بنابرا ديآ يتنها به نظر م يبله آقا ، چون او كم« :مشتاقانه پاسخ داد  جو

باشكوه  ي هي، چون كه ما هرگز آن هد ميخوشحال كردن او كمك كن يبرا ميتوان يم ميكه بتوان ييو تا آنجا ميمان متاسفانه دختر هست

 ». كرد  ميفراموش نخواه ديفرستاد مانيرا كه برا يسمسيكر

 زائو چطور است ؟ ي چارهيحال آن زن ب. خود پسره بود  شنهاديپ نيا يول.... ! آ... آ... آ ـ

كمك به  يمادرش برا شهيها كرده و گفت كه چطور هم» هومل «  يو صحبت درباره  فيبعد جو تند و تند شروع به تعر» ! خوبه ، آقا  يليخ «

 .آماده تر است تا دوستان ثروتمندش  رترشيدوستان فق

ما . زنگ عصرانه است  نيا نكهيرا به او بگو ، مثل ا نيا. مادرت خواهم آمد  دنيد يخوب برا يروزها نياز ا يكيمن در . درست مثل پدرش  ـ

 . ميبخور يبا هم چا هيو مثل دوتا همسا نيپائ ميبرو ايب.  ميخور يخرده زودتر عصرانه م كيخانه  نيدر ا

 .راهتان باشم ، آقا كه من هم هم ديداشته باش لياگر م ـ

 .كردم  ينبودم كه از تو دعوت نم لياگر ما ـ

 . به او عرضه داشت  يهمراه يرا برا شيجلو جو كرده و بازو يكوتاه مي، تعظ يميژست قد كيالرنس با نزاكت به عنوان  يآقا بعد

در  يجانياتفاق چه ه نيا فيكرد كه تعر يمجسم م اليداشت ، همانطور كه در عالم خ يالرنس قدم بر م يحال كه داشت همراه آقا نيدر ا جو

 »را بشنود چه خواهد گفت ؟ نيا يمگ وقت« :گفت  يبا خود م دنديرقص يم اليتصور و خ نيخانه به راه خواهد انداخت و چشمانش ازا

و  يپدربزرگ جد يكه بازو در بازو جو يو از مشاهده  ديدو يم نياز پله ها پائ يكيكه داشت چهار تا  يالر دنيبه د رمرديموقع پ نيا در

 »دنبالت كرده است ؟ طانيمگر ش!  يه« :آمد ، گفت  ياز دهانش در م يآه رتياز ح ارياخت يخشنش انداخته بود ب

 ».ديدانستم شما برگشته ا يآقا ، من نم خواهميمعذرت م« :زد ، پاسخ داد  يبه و يروزياز پ يحاك يجو چشمك نكهي، بعد از ا پسرك

 !آقا رفتار من  كيو مثل  فتيعصرانه راه ب يحاال برا. آمدنت معلوم بود  رجهيش نيچون از ا! واضحه  ـ

خنده دار  ياداها يسر كي يالر كهي، دوباره همراه جو به راه افتاد ؛ در حال ديكش يپسرك م يبه موها يكه با محبت دست يدر حال رمرديپ بعد

 ديبود از خند منفجر شود و از بس خودش را نگه داشته بود ، دائما صورتش بنفش و قرمز و سف كيآورد كه جو نزد يدر م رمرديپشت سر پ

 . شديم

 

دو جوان را كه  نيدر عوض ا يكرد ، ول ينم ياديصحبت ز دينوش ياش را م يفنجان چائ نيكه داشت چهارم يدر طول عصرانه در ضمن رمرديپ

نوه اش به چشم  ي هيكه در روح يمحسوس رييو تغ يكرد و آن سرخوش يصحبتشان گل انداخته بود ، در سكوت نظاره  يميدو دوست قد نيع

آن  نيو آن رفتار سرزنده و با نشاط و همچن شديم دهيد يزندگ تيدر صورت پسرك اكنون نور و شفاف. خورد ، از چشمش به دور نبود  يم
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 .و تحول بودند  رييتغ نيا يه نشان دهند ياز ته دلش ، همگ يخنده ها

حق با اوست ، « :گفت  يداد ، با خود م يرا گوش م شانيكرد و حرف ها يفكر بود و آنها را نگاه م نيهمانطور كه غرق در ا رمرديموقع پ نيا در

 ». پسرك واقعا تنهاست 

 رمرديتعارفش به مذاق پ يو ب بيچون كه آن رفتار عج. دخترك پسرنما را سخت دوست دارد  نيكرد ، جو ، ا يكم كم احساس م رمرديپ

 .كه انگار از وجود خودش است  دينما يپسرك را درك م يآمد او طور يخوش آمده بود و به نظر م

نبود » خودش «  نطوريبنامد حتما او االن ا» ق و بدعن ياز خود راض« عادت داشت آنها را  شهيبودند كه جو هم ييالرنس ها از آن دسته آدم ها اگر

 هب يلي، خ افتي يراحت و خودمان نطوريجو آنها را ا يوقت يول. شدند  يشدن جو م يو خجالت يباعث ناراحت شهيهم ييهمچو آدم ها كيچون . 

بلند شدند ، جو ظهار داشت  زيكه از سر م يباالخره وقت. گذارده بود  يدخترك بجا يرو يخوب اريبس ريموضوع تأث نياصطالح خودش بوده و ا

نشانش بدهد و بعد دست او را گرفت و بطرف  ديهست كه با يگريد يزهايباز هم اصرار كرده و گفت كه هنوز چ يالر يول. برود  ديكه با

پر از شكوفه  يارهايد دني، از د ديدو يو آنطرف م نطرفيا ياز شاد كهيبود و او در حال اهايرو نيبه نظر جو واقعا مثل سرزم نجايا.  دگلخانه بر

 ييايسرشان خم شده بودند ، همه و همه به نظر و رو يباشكوه كه رو يها چكيمرطوب و روح نواز و پ يهوا. در هر طرف غرق لذت شده بود 

و آنها را  ديآنها را چ نيقشنگتر بغل پر از كي نكهيكرد ، تا ا يو دسته م دهيگلها را چ نيمرتبا قشنگ تر زيكه دوستش ن يدر حال. آمدند  يم

كه  ييگلها را از طرف من به مادرت بده و بگو از دوا نيا كنميخواهش م« :، گفت  نديدوست داشت بب يليكه جو خ يدسته كرد و بست ، با نگاه

 ». متشكر هستم  اريبود بس تادهفرس ميبرا

 يانويجو حواسش ششدانگ متوجه پ ي، ول افتنديبود ،  ستادهيبزرگ خانه ا منياتاق نش يواريد يكه جلو بخار يالرنس را در حال يها آقا بچه

« : ديپرس يزيبرگشته و با لحن احترام آم يموقع جو به طرف الر نيدر ا. كرد  يم يياتاق خودنما يبود كه بحالت باز در گوشه  يباشكوه و بزرگ

 »؟ يزن يرا تو م انويپ نيا

 » يبله ، گاهگاه« :ع پاسخ داد و تواض يشكسته نفس يبا اندك يالر

 .كنم  فيبت تعر يبزن تا من بتوانم آنرا برا يزيچ كياالن  كنميپس خواهش م ـ

 ؟ يبزن يزيچ يستي؟ بلد ن يتو خودت چ ـ

 .آن هستم  يعاشق صدا ي، ول ديآ يگرفتن آن خوشم نم ادي، من از  ستمينه ، من بلد ن ـ

 يصدا دنيفرو رفته بود ، محو شن يزرد و ارغوان يرزها يتو يدماغش با حالت اشراف منشانه ا كهيشروع به نواختن كرد و جو در حال يالر بعد

 چيه كهينواخته بود ، درحال ي، چون كه واقعا عال دياضافه گرد شياز پ شيب» الرنس پسر « احترام و ارادتش به  بيترت نيشده و به ا يالر يانويپ

 نيرا تحس ينگفته و فقط آنقدر الر يزياما چ.  ديشن يرا م يزدن الر انويپ نيجو آرزو كرد كه كاش بت هم ا. هم به خرج نداده بود  يه افاد

 . ديايرا گم كرده بود و پدربزرگش مجبور شد كه به نجات او ب شيكرد كه پسرك دست و پا

كه او  دوارميو من ام ستيبد ن اديزدن او ز انويپ.  ستياو خوب ن ياز حد ، برا ادهيز يآب نبات شكر. جوان  يبانو هيكاف ني، هم هيكاف نيهم ـ

تو هستم ،  ونيمد يليخوب من خ. وقت رفتن است  گريخوب ، حاال د. و كوشش داشته باشد  ينسبت سع نيهم به هم گريمهم د يزهايدر چ

 !دكتر جو  ريشب بخ. برسان سالم  يليبه مادرت خ نميبب يكه باز هم تو را به زود دوارميام
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سرسرا رفتند  يكه بچه ها تو يوقت نينبود ، بنابرا يراض يزيبود كه انگار از چ يدر نگاهش حالت يدست جو را فشرد ، ول يبا مهربان رمرديپ بعد

او سر منست ،  ينه ،دلخور« :سر تكان داد و پاسخ داد  يالر يباشد ، ول دهيپر رونياز دهانش ب يعوض زيچ كيكه نكند  ديپرس ي، جو ، از الر

 ». بزنم  انويچون او دوست ندارد كه من پ

 ؟ يچرا الر ـ

 . ميايتوانم همراهت ب يخواهد كرد ، چون من خودم نم يجان ، تو را تا منزل همراه. خواهم گفت  تيآنرا برا ليدل يروز كي ـ

 ؟ يخوب الر. مواظب خودت باش .  ستين شتريقدم ب كي نجايو به عالوه منزلمان تا ا ستمين نخانم جوا كي، من كه  ستين ياجينه ، احت ـ

 ؟ يائيب نجايباشم كه باز هم ا دواريتوانم ام يم يباشد ، ول ـ

 .، بله  ييايما ب داريبه د يخوب شد نكهيبعد از ا ياگر قول بده ـ

 .حتما ، جو  ـ

 ! يالر ريشب بخ ـ

 . ريجو ، شب بخ ريشب بخ ـ

 اهل خانه نقل يكه تمام ماوقع آن روز عصر با آب و تاب توسط جو برا يوقت

را  يجالب زيچ كيچون هركدام .  ننديرا كه جو گفته بود بب ييزهايچ نيا كيدارند بروند و از نزد لي، هركدام احساس كردند كه سخت م ديگرد

او بود ،  اديبه  شهيكه هم رمرديداشت كه برود و با پ ليم يليخانم مارچ خ. بودند  افتهي،  نيآن طرف پرچ زيبزرگ و اسرار آم يخانه  نيدر ا

و باالخره  دياز ته دل كش يآه ارياخت ي، ب ديرا شن انويداستان پ يبت هم وقت. تماشا كند  كيمگ آرزو داشت كه گلخانه را از نزد. بزند  يگپ

 .شده بود  ابيز يو مجسمه ها ريآن تصاو دنيهم سخت مشتاق د يميا

 انويالرنس از پ يچرا آقا يمادر ، راست« : ديفكرش را به خود مشغول داشته بود ، از مادرش پرس انويپ يهنوز معما كهيموقع جو درحال نيا در

 »؟ ديآ يزدن خوشش نم

 نيازدواج كرده بود كه ا ييايتاليزن ا كيباشد كه با  يپدر الر يعنيموضوع به خاطر پسرش ،  نيكنم ا يفكر م يكه چرا ، ول ستميمن مطمئن ن ـ

و  يخوب و دوست داشتن يلياو زن خ. مغرور و مستبد بود ، شده بود  يالرنس كه مرد يزدن او باعث آزار آقا انويپ يبود ول دانيقيزن موس

زن و شوهر  نيا نكهيتا ا.  نديت ببازدواج نخواس نيالرنس اصال او را دوست نداشت و هرگز هم پسرش را بعد از از ا يآقا يول. بود  يرمندهن

 .خودش برد  شيرفتند و پدربزرگش ائ را پ ايكوچك بود ، هر دو از دن يليخ يالر يوقت

كه مبادا او را از  ديترس يالرنس م يآقا نينبود ، بنابرا يا هيبابن يبچه  يليمتولد شده و خ ايتالياو در ا.  Ĥورميم اديخوب به  يليبچه را خ نيا من

 رگشپدربز يدر خونش بود ول يقيمادرش بود ، عشق به موس هيشب يليكه خ يالر. امر باعث شد كه سخت مراقب او باشد  نيدست بدهد و هم

الرنس  ياآق اديمهارت و استعداد پسرك ، مادرش را به  نيچون ا.  دياياز آب درب دانيقيموس كيمسأله بود كه نكند پسرك  نيدائما نگران ا

« موضوع است كه به قول جو باعث  نيتعصبش را از دست نداده است و خالصه هم رمرديآورد و هنوز هم كه سالها گذشته است ، ظاهرا پ يم

 .شود  يالرنس م يآقا» اخم و تخم كردن 

 »!  يو شاعرانه ا كيچه داستان رمانت! من  ياوه خدا« :گفت  جانيبا ه مگ
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شود ، نه  دانيقيموس كي خواهدياجازه دهد آنطور كه دلش م ديو با رديرا بگ يجلو استعداد الر ديچون او نبا! چه احمقانه اتفاقا « :جو گفت  يول

 ». را به زور به كالج بفرستد  ياو از رفتن به كالج نفرت دارد ، و كهيو رو كند و در حال ريرا ز شيزندگ نكهيا

 يو قشنگ و رفتار اهيس يكه او صاحب چشمان نستيا يپس برا« :داستان پسرك اظهار داشت  دنيبود ، به شن ياحساسات هياز بق شتريكه ب مگ

 ». هستند  بايز يليها خ ييايتالياكثر ا. است  نيدلنش

؟ تو كه  يدان يچشمان و رفتار او م يدرباره  يزيتو از كجا چ يول« :ذوقش زده و پاسخ داد  ينبود ، تو يمگ احساسات يكه به اندازه  جو

 »!  يا دهياو را ند يليخ چوقتيه

 شيكه مادر برا يرفتار او را حدس بزنم ، موضوع آن دوائ يتوانم حساب يم يكنيكه از او م ييها فيتعر نيو با ا دميد يمن او را در مهمان ـ

 بود ؟ يفرستاده بود ، چ

 .فرستاده بود  يزيچ شيكنم مادر قبال برا يتصور م ـ

 . يمنظور او تو بود. نه احمق جان  ـ

 .فكر قبال به مغزش خطور نكرده بود ، چشمانش گشاد شد  نيا نكهيبعد جو از ا» ! جدا ؟ «

 ».  يفهم يكنند آنرا نم يم فيازت تعر يوقت يتو حت! ام  دهيند يدختر نيمن هرگز چن« :خانم جوان افزود  كي يمگ با افاده  بعد

خوب است و من  يليپسر خ كي يالر. نكن  عيمرا ضا يكنم خوش يخواهش م.  ديآ يخوشم نم زهايجور چ نيخانم و ا كيكردن از  فياز تعر ـ

او مادر  راي، ز ميهمه مان با او خوب و مهربان باش ديما با. آت و آشغال ها با او ندارم  نيو تعارف از ا فيتعر چيه ياو را دوست دارم ، ول يليخ

 ؟ ديايما ب داريبه د يه او به زودمادر ، ممكن است ك يراست. ندارد 

بچه  ديبا شهيبه خاطر داشته باشد كه بچه ها هم شهيهم زيكه مگ ن دوارميباز است و ام شهيدوست كوچك تو هم يخانه به رو نيه جو ، در ا ـ

 . اورنديآدم بزرگ ها را در ب يكه ادا ستيهم الزم ن اديباشند و ز

 » .  ستمين يچهارده سالگ زدهيدر سن س رايدانم ، ز يبچه نم كيخودم را  گريمن د يول« :از آن طرف اظهار داشت  يميا

 ششم فصل

 ابدي يدست م بايبه قصر ز بت

 

و بت عبور از مقابل  ديبه طول انجام ي، مدت يهمگ يكه ورود به آن برا يباشد ؛ البته با وجود يقصر م كيبزرگ واقعا  يخانه  نيشد كه ا معلوم

 يخبه شو يزياو به هركدام از دخترها چ نكهيبعد از ا يول. بود  رهايش نيا نياز بزرگتر يكي،  ريالرنس پ يآقا.  افتيمشكل  يليرا خ رهايش

 يتا اندازه ا جيالرنس بتدر يگپ زد ، ترس آنها از آقا يدور با مادرشان كل يليخ يزمانها يبا آنها صحبت كرد و درباره  يگفته و با مهربان

 ضوعمو نيثروتمند و به خاطر هم يو الر رنديكرد كه آنها فق يبود كه او احساس م قتيحق نيعبارت از ا يدوم ريش! ، البته همه بجز بت  ختير

 انيانبه آنها به چشم ب يكه الر افتندي، آنها در ياما بعد از مدت. ساخت  يثزوتمند ، دچار شرم م يخانواده  نيبود كه آنها را در مقابل قبول لطف ا

 يمتواضعانه  يخانه  دركه كه  يخانم مارچ ، اجتماع شاد آنها و راحت يخود را از استقبال مادرانه  يقدردان يتواند به قدر كاف ينگرد و نم يم ريخ

 .كردند  يغرور خود را فراموش كرده و شروع به رد و بدل كردن محبت و مهربان يدخترها به زود نيبنابرا. دارد  انيكرده ، ب دايآنها پ
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كه آب بخورد ، قوت  يسبزه بهار كيمثل  ي، در اندك مدت ديجد يرشته دوست نيچون ا. خوب اتفاق افتاد  عي، تمام وقا داريد نيطول ا در

معلم به  يمتقابال بعدا بطور خصوص زيعالقه مند شده اند و او ن يكردند كه به الر يهمه احساس م. تازه به خود گرفت  يگرفته و رنگ و جالئ

دخترها با آن . است  دهيهستند كه تا به حال د يدخترهائ نيو فوق العاده تر نيخانواده مارچ باشكوهتر ياش اظهار داشت كه دخترها هسرخان

 يدر سرگرم ساختن او م يبودند و هر كدام به نوع دهيرا به داخل جمع خود كش يپسرك منزو نيشان ، چنان ا يجوان نيآفر يحرارت شاد

را بخود  يخواهر ايكه هرگز وجود مادر  يالر. بود  افتهيخوش قلب  يدخترها نيمعصومانه ا يرا در همراه يجذاب يليز خيكه او چ ددنيكوش

نوع  نيا دنيگذاشت و د يم ريتأث يو يرو يلياالنتقال و آماده بود و خ عيسر يليشائبه خ يب يمحبت ها نيا رفتنيپذ يبرا نيبود ، بنابرا دهيند

جوان خسته از كتاب ، حاال با  يالر. خودش احساس خجالت كند  يدلتنگ كننده  يكه از زندگ شديآنها باعث م يشلوغ و دوست داشتن يزندگ

از  يمجبور شد چند تا گزارش بلند باال حاك» بروك  يآقا« جالب ، چنان سر به هوا شده بود كه معلم سرخانه اش  نيچن يشناختن مردم

كرد و دائما دنبال مارچ ها گرگم به هوا  يم يدرس خواندن شانه خال رياز ز گريكه حاال د يو از دست الر سديالرنس بنو يآقا يبرا يتينارضا

 .كند  تيكرد ، شكا يم يباز

 اديز يدارد كه الر دهيعق هيخوب همسا يآن بانو. داشته باشد  يليتعط كي يالر ديبگذار. ندارد  ياشكال« :در پاسخ معلم سرخانه گفت  رمرديپ

بچه  نيكنم كه حق با او باشد و من چنان ا يمن هم تصور م. و ورزش دارد  ياجتماع پرشور و جوان و سرگرم كيبه  اجيمطالعه كرده است و احت

قع كه خوشحال است كه دوست دارد تا هر مو يهر كار ديبگذار. لوس و بچه ننه بارآورده ام كه انگار من مادربزرگش بوده ام نه پدربزرگش  را

مخصوص سن خودش نزده و مطمئن  يكارها نجوريو ا طنتي، دست به ش كردهيم يكه زندگ يريد نيا ياو هرگز قبال تو. دارد انجام دهد  ليو م

 ». رسد  يبهتر از من و شما دارد به او م يليباش كه خانم مارچ خ

در آن اتاق  يمطبوع ي، چه بعد از ظهرها ييناژكردنهايها و ، چه پات يچه لوژسوار!  يهائيچه باز. داشتند  يهم كه بچه ها چه اوقات خوش واقعا

 نيگلخانه قدم زده و ب يراحت تو ليتوانست با خ يم گريمگ احاال د. شاد در منزل پدربزرگ  يها يهم دادن مهمان يو گاهگاه يميقد منينش

و با  دهيچر ديجد يكتابخانه  يخواهد تو يكه دلش م ييتا آنجا صانهيوانست حرت يجو هم م. و انبوه گلها خود را غرق كند  بايز يها ستهد

با  نيب نيهم در ا يالر. كند  يخود را راض باپرستيبرداشته و قلب ز يها كپ ياز نقاش زين يميا. را از از خنده روده بر كند  رمرديانتقادات خود پ

 .كرد  يم يرا باز»  يخانه ارباب يخدا« ، رل  يا وهيش نيآورتر حيتفر

را » خانه بركت « به قول مگ  نيجرأت رفتن با ا يپروراند ، ول يبزرگ را در دل م يانويپ يآرزو كهيفقط بت بود كه در حال نيب نيدر ا اما

به  نآن ابروان انبوهش چنا ريبت ، از ز تيخبر از ضعف و حساس يب رياما جنتلمن پ. به اتفاق جو به آنجا رفته بود  كباريالبته او قبال . نداشت 

 »!  يه« :و با خشونت گفته بود  ستهينگر رهيخ رهيدخترك خ

، دخترك دوان دوان به خانه بازگشته و اعالم كرده بود  داريد نيپس از ا كهيبطور. و زانوانش را به لرزه انداخته بود  دهيترسان ياو را حساب كه

چ نوع يه گريخاطره چنان در او اثر گذاشته بود كه د نيا! باشد  زيعز يانوياگر به خاطر آن پ يبه آنجا پا نخواهد گذشت ، حت گريكه هرگز د

و  دهيالرنس رس يبه گوش آقا زياسرارآم يقياز طر قتيحق نيا نكهيتا ا. ترس دخترك غلبه كند  نيهم ممكن نبود كه به ا يا زهيوسوسه و انگ

طول  ربه منزل مارچ ها زده و د يسر يالرنس روز يآقا نيبنابرا. د ، اصالح و رفع و رجوع كند را كه به آب داده بو ياو درصدد برآمد دسته گل

بود ،  دهيكه شن يبائيز يبود و ارگ ها دهيكه د يخوانندگان بزرگ يكشانده و درباره  يقيكوتاه ، با مهارت موضوع صحبت را به موس ديبازد نيا
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 ياز آن در گوشه  شتريو ب رديخودش را بگ يتواند جلو يم يكرد كه بت احساس كرد به سخت تيحكا يجذاب يها فهيداد سخن داد و چنان لط

و در  ستاديالرنس ا يآقا يو پشت صندل دهيجلوتر و جلوتر خز يافسون شده باشد ، كم يگوئ كهيدرحال نيبنابرا. بود بماند  ستادهيكه ا يكيتار

، گل انداخته بودند ، سراپا گوش  يعاد ريغ شينما نيا جانياز ه شيد شده بود و گونه هاداستانها كامال گشا نيا دنيچشمانش از شن كهيحال

باشد ، همچنان به سخنانش ادامه داده و صحبت را به دروس  يپروانه م كيكه او  ياعتنا به وجود او گوئ يظاهرا ب زيالرنس ن ياقا. بود  شده

 االاش را ح يقيپسر دروس موس نيا« :مقدمه به خانم مارچ گفت  يبه او الهام شده باشد ، ب يفكر يموقع گوئ نياو كشاند ، در ا يو معلم ها يالر

 نكهياز ا انويپ چارهيب يول. درس مزخرف بود  نيموضوع خوشحال هستم چون او واقعا عاشق ا نيسپرده ، من اتفاقا از ا يپاك به دست فراموش

 انويبه آن بزند تا كوك پ يسر كياوقات  يتو گاه ياز دخترها يكيشود كه  يماما نم يراست. كند ، در عذاب است  ياو را نوازش نم يكس

 »خراب نشود ؟

 نيآخر ا. فشرد  گريكدينزند آنها را سخت به  گريرا بهم د شيدست ها ياز خوشحال نكهيا يبه جلو نهاده و برا يقدم ارياخت يب نجايدر ا بت

خانم مارچ  نكهيقبل از ا. باشكوه بزرگ پاك نفس بت را بند آورده بود  يانويكردن با آن پ نيقابل مقاومت بود و تصور تمر ريغ يوسوسه  كي

را  ينخواهد بود كه آنها كس ياجياحت« :ادامه داد  يبيداد با لبخند عج يسرش را تكان م كهيدر حال يالرنس بدهد ، و يسوال آقا نيبه ا يسخپا

اوقات در  شتريچون من خودم را ب. به سراغ آن بروند  كراستيتوانند هر موقع كه دلشان خواست ،  يبلكه م. رندياجازه بگ ياز كس اي دهيد

در اطراف اتاق  9هم هرگز بعد از ساعت  نياست و مستخدم رونيهم كه اغلب ب يالر. كنم  يم يام كه در آنطرف ساختمان است زندان بخانهكتا

 ».  شوند ينم دهيد منينش

بزند ، چون  يگرفت كه حرف ميواقعا تصم گريبت د نيبنابرا. خواهد برود  يم يگرفت كه گوئ يبرخاسته و ژست شيالرنس از جا ي، آقا نجايا در

جوان بگو كه من چه  يبه خانم ها كنميخواهش م« :برده بود  نيرا از ب يتمام شك و شبهه و دودل گريكه الرنس گفته بود ، د يآخر بيترت نيا

 »ندارد  ي، ابدا اشكال ندياياگر دلشان هم نخواست كه ب تمگف

الرنس دوخت و با  ي، صورتش را به طرف آقا يمملو از حقشناس يو بت با نگاه دهيالرنس خز يدست آقا يدست كوچك تو كيموقع  نيا در

 »! شان خواهد خواست اوه ، آقا آنها حتما دل« :گفت  يحال خجالت نيدر ع يمشتاق ول يلحن

 »؟ يستين دانيقيتو همان دختر موس!  يه« :مهربان گفت  يكرد بت را رم ندهد و با نگاه يم يكه سع يالرنس با لحن يآقا

اگر شما مطمئن . باشم  يم انويمن بت هستم و عاشق پ« :، اضافه كرد  ديلرز يباشد و از شرم م يمبادا پرروئ ديترس يم كهيدر حال دخترك

 ». خواهم آمد  ليو مزاحم نخواهم شد ، با كمال م ديمرا نخواهد شن انويپ يصدا يكه كس ديهست

من . خواهد بزن  يو هرچقدر كه دلت م ايب نيبنابرا. است  يخانه نصف روز كامال خال. نفر هم مزاحم تو نخواهد شد  كي يمطمئن باش حت ـ

 .از تو ممنون خواهم شد  يليخ

 !، آقا  ديچقدر شما مهربان هست ـ

و آن دست بزرگ را با  ديترس ينم گرياو حاال د يرز قرمز ، سرخ شده بود ول كيكه به او دوخته شده بود ، مثل  ينگاه مهربان ريدر ز بت

دخترك را  يموها متيبا مال رمرديپ.  ديكه به او داده شده بود ، تشكر نما يبا ارزش هيهد يتا برا افتي ينم يچون كلمات. فشار داد  يحقشناس

 :بود ، گفت  دهيآنرا شن يكه كمتر كس ي، بعد با لحن ديكرد و خم شده صورت او را بوس ازشنو
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 »! مادام  ريروز بخ!  زميخداوند تو را حفظ كند عز. تو بود  هيشب يليدختر كوچولو داشتم كه چشمانش خ كي يموقع كيمن  «

 .بعد با شتاب دور شد  و

را  يياياخبار رو نيبرد تا ا ورشيباال  يشده شود و بعد به طرف طبقه  خودياز خود ب يبود ، از فرط خوش ستادهيهمانطور كه كنار مادرش ا بت

آن روز عصر در خانه چه خبر بود ،  يول. خانه نبودند  شياز خواهرها چكداميساعت روز ، ه نيچون در ا. برساند  جشيافل يبه اطالع بچه ها

خواب  يتو كهيبت در حال زينصف شب ن. از خنده روده بر شده بودند  هيو بق خوانديهرچه آواز بلد بود م يحالچون بت با خوش! داند  يم داخ

از  عدرفته اند ، ب رونيو هم مرد جوان از خانه ب ريبود هم جنتلمن پ دهيروز بعد بت كه د! كرده بود  داريرا از خواب ب چارهيب يميزد ، ا يم انويپ

موش ، از راهروها گذشته  كي نيسر و صدا ع يب. وارد آن منزل بزرگ شد  يزده و از در عقب ايكردن باالخره دل به در ينيدو سه بار عقب نش

بت .  تقرار داش انويپ يرو بايآسان و ز يقطعه  كينت  ياتفاقا كامال تصادف. كه محبوبش قرار داشت رساند  ييجا يعني،  منيخود را به اتاق نش

موقع  نيدر ا. را لمس كرد  انويپ يدهايباشد ، باالخره كل يدر آن حوال يتا مبادا كس كردياطرافش را نگاه م كهيو درحاللرزان  يبا انگشتان

صورتش را پوشاند  يو شعف ناگفتن يحالت خوشحال كياطرافش را فراموش كرده و شروع به نواختن كرد و  يزهايترسش ، خودش و همه چ

 .بود  زيعز اريدوست بس كي يبت مانند صدا يصدا برا نياچون 

 زيبه همه چ جانيو ه يو از خوشحال ندينداشت و فقط توانست بنش ييدخترك اصال اشتها يول. شام دنبالش آمد  يآنقدر آنجا ماند تا هانا برا بت

 . لبخند بزند 

روح خوش  كيبزرگ توسط  منيتاق نشو بعد آن ا دهيها خز نيپرچ ريرنگ آهسته به ز يباشلق كوچك قهوه ا كياز آن هر روز عصر  بعد

 ياوقات در اتاقش را باز م شتريالرنس ب يدانست كه آقا يدر واقع او هرگز نم يول.  شدي، جادو م ديد يآمدن و رفتنش را نم يصدا كه كس

داده و به  كيدر راهرو كش يدانست كه غالب اوقات الر ينم زيدوست داشت بشنود و ضمنا هرگز ن يليرا كه خ يميقد يزهاآوا نيگذارد تا ا

الرنس آن روز مخصوصا در منزلشان  يدخترك هرگز شك نبرده بود كه آقا رايز. نشوند  منياتاق نش كيدهد كه نزد يدستور م نيمستخدم

 يكه آقا كرد يقرار داده است و فقط فكر م انويپ يرا كه دوست داشته رو ينت آهنگ يدفترچه  مخصوصا زيكشانده و ن يقيصحبت را به موس

پشت پرده ، از  يخبر از ماجراها يدخترك ب نيبنابرا. بنوازد  انويپ نجايو ا دياياست كه به او اجازه داده تا ب يالرنس واقعا چقدر مرد مهربان

اوقات  يبرخ كهيبطور. است  دهياش رس نهيريد يآرزو نيكرد كه باالخره به ا يبرد و فكر م يروزانه اش لذت م يها نيتمر نيقلب از ا ميصم

 .ماند  يگرفت و ساكت م يرا با تمام وجودش در آغوش م انويو پ ديكش يداد ، دست از نواختن م يدست م يكه به و ياز فرط احساس سعادت

 :روز بت به مادرش گفت  كيالرنس  ياز گذشت چند هفته از مالقات آقا بعد

كار از او  نيخواهم با ا ينسبت به من مهربان بوده و من م يليكنم ، او خ الرنس درست يآقا يبرا ييجفت دمپا كيخواهم  يمادر ، من م «

 »كار را بكنم ؟ نيتوانم ا يم.  ستميتشكر بلد ن نيا يهم برا يگريتشكر كرده باشم و راه د

 ». باشد  يم يتشكر كردن و يبرا يقشنگ يليخوشحال خواهد كرد و راه خ يلياو را خ هيهد ني، ا زميالبته عز« :پاسخ داد  مادرش

 .لذت بخش بود  يليكوچك دخترك خ يخواهش ها نيبرآورده كردن ا يو يكرد كه برا يآنقدر كم از مادرش خواهش م شهيهم بت

شروع  ييشد و درست كردن دمپا دهي، لوازم آن خر ديانتخاب گرد ييدمپا نيا يبا مگ و جو ، باالخره الگو اديز يبعد از مباحثات جد نيبنابرا

 يليتمام تبادل نظرها و بحث ها بود كه خ ي جهيبنفش پر رنگتر ، نت ي نهيزم كي يحال شاد ، رو نيدر ع يدسته بنفش موقر ول كي . ديگرد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٠ 

 يمادرش م شي، پ ديرس يمشكلش م يبه جاها يوقت يمشغول كار بود و گاه روقتيزود تا د يليداده شده بود و بت از صبح خ صيتشخ بمناس

 كي يبعد و.  دندياز دستشان خسته شود حاضر و آماده گرد يكس نكهيها قبل از ا ييماهر بود و باالخره دمپا يگلدوز كوچولو كيبت .  ديدو

شدن پدربزرگ ،  داريزود قبل از ب يليروز صبح خ كيها  ييبه همراه دمپا ادداشتي نيا يو ساده نوشته و به كمك الر تاهكو يليخ ادداشتي

 .قرار داده شدند  منياتاق نش زيم يرو

 يافتاده است و عكس العمل آقا يصبرانه منتظر بود تا بفهمد چه اتفاق يدر شرف وقوع بود ، از آن طرف بت ب زيانگ جانيموضوع ه نيا كهيموقع

 .الرنس چه بوده است

مزاجش را از خود  يكرد كه نكند دوست دمدم يخود داشت فكر م شيو كم كم بت پ دينرس يشده و فردا هم خبر يتمام روز سپر يول

سر  زيبرد ، ن يرا به گردش روزانه م جشيعروسك افل» جوانا « چارهيب نكهيرفت تا ضمن ا رونيباالخره عصر روز دوم ، از خانه ب. رنجانده باشد 

ع سه تا نه ، چهار تا كله داشتتند از پشت موق نيگشت ، در ا يباغ به طرف خانه شان بر م يكه بت از تو يوقت. هم آب داده باشد  يو گوش

تو  ي، برا نجاستينامه او ا« :زدند  اديفر يشاد يرا تكان داده و با صدا شانيبت دست ها دني، به د دنديپائ يرا م رونيب منياتاق نش يپنجره 

 »! و آنرا بخوان  ايو ب باشنوشته ، زود 

نتوانست  نياز ا شتريب گريد يول» ...  كيتو  ياوه ، بت او برا« :گفت  يداد ، با اشاره سر و كله داشت م يبه خرج م ياز همه انرژ شتريكه ب يميا

 .او را خفه كرد  يپنجره صدا دنيكش نيبه حرفش ادامه بدهد ، چون جو با پائ

بردند و بعد هم با اشاره به  منياتاق نش يتا تو يباشكوه فاتياو را بغل كرده و با تشر شيو جلو در ،خواهرها ديشتابان داخل خانه دو بت

و تعجب به  يبت به طرف مورد اشاره نگاه كرد و رنگش از فرط خوشحال» ! را نگاه كن  نجايرا نگاه كن ، ا نجايا« :زدند  اديصدا فر كي گريكدي

 نيپاكت ا يكرد رو يم يداشت خودنمائ سطح شفاف و براق آن قرار يرو ينامه ا كهيدر حال فيظر يانويپ كيچون در آنجا .  ديگرائ يديسف

 »مارچ  زابتيال زهيدوش« :خورد  يعبارت به چشم م

: لب گفت  ريبدنش را ندارند ، فقط ز ينيكرد كه زانوانش تاب تحمل سنگ يداد ، احساس م يم هينفسش بند آمده بود و به جو تك كهيدر حال بت

 »من ؟ يبرا« 

 يليخ رمردياو پ ايآ!  زيعز يتو كوچولو يبله ، همه برا« :زد  اديداد فر يو نامه را به دستش م ديكش يخواهرش را به جلو م كهيدر حال جو

 ميريم يم ميدار يول.  ميما آن را از نكرد. نامه است  يتو نجايا ديباشد ؟ كل ايدن رمرديپ نياو مهربان تر يكرد يفكر م چي؟ ه ستين يباشكوه

 ». آن نوشته شده است  يتو يچ مينيكه بب

تو آنرا بخوان من « :جو پنهان كند ، پاسخ داد  شبنديكرد صورتش را در پ يم يناگهان حالش دگرگون شده بود و سع هيهد نياز ا كهيدر حال بت

 »! است  يعال يليخ هيهد نياوه ، ا. دارم  يبيمن احساس عج! توانم  ينم

 مارچ سيم« :بود  نيا ديكه د يكلمه ا نيد ، چون كه اولنمو دنيپاكت را باز كرد و شروع به خند جو

 » زيعز يبانو

من  ينفر هم برا كياست ، كاش  ندياوه ، چقدر به گوش خوشا« :سخت خوشش آمده بود ، گفت  يميطرز خطاب كردن مدل قد نيكه از ا يميا

 .» نوشت  يم ينامه ا نطوريا
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گل بنفشه ، گل . باشد نداشته ام  مياندازه پا نقدريكه ا ييتا به حال دمپا يول. ام داشته ام  يدر زندگ ياريبس يها يمن دمپائ« :ادامه داد  جو

خودم را ادا كرده  نيدارم كه د ليمن م. و كوچك آنها باشم  فيلط يدهنده  هيهد اديبه  شهيمحبوب من است و باعث خواهد شد كه من هم

با . تو بفرستد  يمتعلق به نوه از دست رفته اش بوده برا يرا كه زمان يزيداد كه چ يجازه خواها»  رمرديپ« دانم كه تو به  يم نيبنابرا.  اشمب

 آرزوها ، دوست حق شناس و چاكر شما نيو بهتر يتشكرات قلب

 »الرنس  مزيج

داشته است و  يالرنس آن بچه را كه مرده دوست م يبه من گفته بود كه چقدر آقا يچون الر. ، بت  يافتخار كن يليخ ديواقعا تو با« :گفت  جو

 ». تو بفرستد  يدخترك را برا يانويفكرش را بكن كه او چطور حاضر شده پ نيمتعلق به او را نگه داشته است ، بنابرا اءيچطور با دقت تمام اش

، آرام  ديرس يبه نظر م جانزدهيه ياديز يليخ و صورتش ديلرز يم جانيكرد بت را كه هنوز از ه يم يجو همانطور كه مشغول صحبت بود ، سع

 .سازد 

 نيا نطوريو هم نيرا بب شيبايز يدو تا شمعدان ها نياوه ، ا« :كرد گفت  يآنرا وصف م يها يبائيكرد و ز يرا باز م انويپ كهيدر حال زين مگ

آن  زيواقعا همه چ.  ييبايز ي هيو چهارپا ياوه ، چه جا نت. در وسط آن قرار دارد  ييگل رز طال كيخورده و  نيقشنگ سبزرنگ كه چ شميابر

 ». است  ليكمت

 نرايمن ا. نوشته ، بت  تيبرا يزيفقط فكرش رابكن كه چه چ! الرنس  مزيچاكر شما ، ج« :نامه قرار گرفته بود ، گفت  ريتحت تأث شتريكه ب يميا

 ». موضوع چقدر باشكوه است  نيتما فكر خواهند كرد كه اآنها ح. به تمام دخترها خواهم گفت 

آنرا امتحان « :كرده و پاسخ داد  دهيخانواده داشت اظهارعق يها يها و ناراحت يخوشحال نيدر ا يخود سهم يبه نوبه  شهيآنطرف هانا كه هم از

 مهه نجاينشسته و شروع به نواختن كرد و درا انويزان پشت پبت همانطور لر نيبنابرا» . بچه را بشنوند !  انوليپ ي، بگذار همه صدا زميكن عز

 .اند  دهياست كه تا به حال شن ييصدا نيتر يعال انويپ نيا ياعالم داشتند كه صدا

 شتريب ديشا يبود ، ول يجذاب يواقعا صحنه . خوشمزه را بدهد  بيس يپا كي بيصحنه هم كه شده ، هانا فورا ترت نيبود كه به افتخار ا الزم

را لمس كرده و به پدال  ديو سف اهيس يدهايبت عاشقانه كل كهيزده بودند در حال هيتك انويبود كه به پ يشاد يآن به خاطر صورت ها تيجذاب

 .آورد  يشفاف آن فشار م يها

 »، بت  يو از او تشكر كن يحتما برو ديتو با« :گفت  جو

 .گفته بود  يرا به شوخ نيرا داشته باشد ا يكار نيچن يرو چوقتيكرد بت ه يكه فكر نم جو

 .كار را بكنم  نيبترسم كه ا نكهيحاال بروم ، قبل از ا نيكنم هم يمن تصور م. قصد را دارم  نيبله من هم هم ـ

گذشته ، در  نيمصمم به طرف باغ رفت و بعد از پرچ ييجمع شده بودند ، بت با قدم ها يخانواده كه دور و ي رتزدهيدر مقابل چشمان ح بعد

 . ستاديالرنس ا يآقا يمقابل در خانه 

« :كردند ، گفت  يرا نگاه م گريكديمعجزه همه ساكت  نيمانده بود ، به دخترها گفت كه از وقوع ا رهيكه همانطور چشمش به دنبال بت خ هانا

چون در !دختر را عوض كرده است  نيا يپاك كله  انوليپ نيا. باشم نباشد  دهيكه تا به حال د يزيچ نيتر بيعج ني، اگر ا رميمن حاضرم بم

 ». كار رابكند  نيمحال بود كه ا شيحالت عاد
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 كراستيفكر كند  نكهيچون كه بت بدون ا! آورند  يشاخ در م دي، به قول معروف شا دنديد يداد م يرا كه بت بعدا انجام م ياگر آنها كار البته

 ميدخترك مستق» تو  ايب« از داخل جواب داد  يگرفته و خشن يكه صدا يبه آن نواخت و موقع يپدربزرگ رفته و ضربه ا يبه طرف در كتابخانه 

من آمده ام تا از « :، گفت  ديلرز يم ياندك شيصدا كهيكرده بود ، رفت و دستش را دراز كرده و در حال رتيالرنس كه كامال ح يطرف آقا به

 »..  شما تشكر كنم آقا ، بخاطر

 نيآوردن ا ادياش را فراموش كرد و با به  يالرنس چنان دوستانه بود كه بت سخنران يچون كه نگاه آقا. دخترك جمله اش را تمام نكرد  اما

الرنس حلقه زد  يرا دور گردن آقا شيدست ها ارياخت يداشته از دست داده ، ب يدوست م يليدختر كوچكش را كه خ يزمان رمرديموضوع كه پ

 . ديبوس راصورتش و 

و ! هم خوشش آمد يليكار خوشش آمد ، بله خ نيكرد ، اما او از ا ينم رتيرا دچار ح رمرديدرجه پ نيتا ا ديآمد شا يم نيسقف خانه پائ اگر

 نكهيشده و بعد از ا ديناپد كبارهيكه آن حالت خشن و پرغرورش به  ديگرد تيدچار تأثر و رضا شيآال يكوچك و ب يچنان از آن بوسه 

كوچكش دوباره به نزد او  يچسبانده و احساس كرد كه نوه  يرنگ و ياش را به گونه صورت دهيچروك ينشاند ، گونه  شيزانو يدخترك را رو

حرف  يدمانساعت ها خو يو يبود ، همانجا نشست و چنان برا ختهير رمرديترسش از پ يبه كل گريبت كه از آن لحظه به بعد د. بازگشته است 

ها را به عقب رانده و  يتوانند ترس ها و نگران يچون عشق و محبت م. شناخته است  ياو را م شياز اول زندگ گارزد و درد دل كرد كه ان

كرد و بعد  يخانه شان همراه ياو را تا دروازه  رمرديدخترك خواست به خانه بازگردد ، پ كهيوقت. تواند بر كبر و غرور غلبه كند  يم يحقشناس

 ياو بلند كرده و با نگاه يشد ، كالهش را به عالمت احترام برا ياو تكان داد ، همانطور كه بت داشت دور م يبرا تيميدستش را با صم نكهياز ا

 .او را بدرقه كرد  ليو اص افهيجنتلمن خوش ق كيموقر درست مثل 

شروع به جفتك انداختن نمود و  ينطور كه عادتش بود ، به عالمت ابراز خوشحال، جو هما دنديرا د شينما نيكه دخترها از پشت پنجره ا يوقت

خوب ، « :را به هوا بلند كرده بود گفت  شيدست ها كهيدر حال زيكله معلق شود و مگ ن رونيبود از فرط تعجب از پنجره به ب كينزد زين يميا

 » . رسد  يدارد به آخر م ايكنم كه دن يدارم باور م گريدمن 

 يميا ريتحق رهد

غول ( كالپسيسا كيپسرك  نيا« :گفت رفت،يداد و م يشالقش را تكان م اديز يكه بر پشت اسب نشسته بود و با سر وصدا يالر دنيبا د يميا

 »كامل است، نه؟) وناني ريچشم در اساط كي

او دو تا . يبزن يحرف نيهمچ يكن يچطور جرئت م« :شد، داد زد يزد، ناراحت م يراجع به دوستش م يحرف ناجور نيكوچكتر يكه اگر كس جو

 ».قشنگ هستند يليهم خ شيچشم دارد و چشما

 .كردم يم فياش تعر يمن فقط داشتم از اسب سوار ؟يشو يم يچرا عصبان.نگفتم شيراجع به چشمها يزيمن -

 »!است) مثل انسانها دارد يكه سر ياسب(سنتور  ست،ين كالپسيكوچولو ما سا يمن، منظور هالو يآه خدا« :خنده و گفت ريزد ز يپق جو

 كيفقط  سيويد يبه قول آقا. نباش جو تيترب يقدر ب نيا« :تمام كند، گفت نيخواست صحبت جو را راجع به كلمات الت يكه م يدر حال يميا

از آن  يمن هم كم يكاشك« :رانش هم بشنوند ،گفتكند، اما دوست دارد خواه يانگار دارد با خودش صحبت م يو بعد طور» .بود ياشتباه لپ

 ».كند داشتم يخرج اسبش م يالركه  ييپولها
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 »زم؟يچرا عز« :ديپرس يمياز ا يمگ با لحن مهربان د،يدوباره خند ،يميحرف اشتباه ا دنيجو با شن يبعد وقت و

 .ديا يدستم نم يهم پول گريماه د كيدارم و تا  اديقرض ز. الزم دارم يليخ-

 »ه؟يمنظورت چ ؟يقرض دار« :گفت يجد يبا حالت مگ

را از مغازه  دنيخر هيمادر هم نس. توانم پولش را بدهم ينم د،يايپول دستم ن يسوراخ شده بدهكارم و تا وقت يمويخب من حداقل دوازده تا ل-

 .قدغن كرده

» .ميتا از آنها توپ درست كن ميكرد يرا سوراخ م كهايه الستاست؟ ما آن موقع ها تك يها مد تازه ا مويل نيا ست؟يچ هيقض بنميبگو ب« :گفت مگ

 .بود يجد يليخ يميا افهيچون ق رد؛يكرد جلو خنده اش را بگ يو سع

 مويل يهر كس گريحاال د.بخرد ديبا ند،ينگو سيهم بخواهد بهش بد بخت و خس يخرند و اگر كس يترش م موي،دختر ها دائم ل يدانيخب م-

اگر . كند يعوض م گريد يها زيو چ يرنگ يهم آنها را با مداد و كاغد ها حيتفر يدر زنگ ها. زند يمك م مويكالس ل زيدستش است و پش م

را بهش  مويبار هم ل كي يخورد و حت يم مويل شيجلو رو د،يايبدش ب يو اگر از كس دهديم مويل كيبهش  د،يايخوشش ب گريداز دختر  يدختر

كه،  يدان يخب، م. اما من نتوانسته ام مهمانشان كنم.كنند و بار ها مرا مهمان كرده اند يرا مهمان م گريكديآنها به نوبت . دهد تا مك بزند ينم

 .بدهم ديو با ستمه ونيبهشان مد

 »؟ياوريتا دوباره اعتبارت را به دست ب يخرج كن ديچه قدر با« :پولش را در آورد و گفت فيك مگ

 ؟يترش دوست ندار مويل.هم بدهم به تو مويل كيماند تا  يكم هم م كي يبده سنت 25-

 ».ستين ياديچون پول ز.كم خرج كن يتوان يتا ان جا كه م يهم پول؛ ول نيا ايب. سهم من هم مال تو. ادينه ز -

دلم لك زده  نكهيبا ا. نخوردم مويهفته ل نيچون ا.اندازم يراه م يجشن حساب كي. داشته باشد يبيچقدر خوب است ادم پول تو ج! آه ممنون -

 .را مهمان نكرده ام يچون تا حاال كس رم،يبگ يشود از كس ينم ميترش، اما رو مويل يبود برا

دست و دلبز و مغرور آن را به  يبگذارد، مثل ادم ها زشيبسته مرطوب را ته جا م نكهيبه مدرسه رفت؛ اما نتوانست قبل از ا ريد يميبعد ا روز

) از آن ها را در راه خورده بود يكيكه او ( ترش خوشمزه  مويو چهار تا ل ستيب يميشد كه ا عهيدوستانش شا نيبعد ب قهيچند دق. رخ همه نكشد

 ياو را به مهمان يبراون فور يكت. لطف و محبت فراوان دوستانش نسبت به او شروع شد نيهم يبرا. را مهمان كند هايخواهد بعض يو م دهيخر

كه  يمتلك پران بود و موقع ياسنو كه دختر يجن. ساعتش را به او قرض دهد حياصرار داشت تا زنگ تفر ينگزليك يدعوت كرد و مر شيبعد

سخت او را حل  ياز مسئله ها يكرد كه بعض شنهاديبا او وارد شد و پ ياز در دوست ياو را دست انداخته بود، فور يليترش نداشت خ مويل يميا

 سيپر ف يرا بفهمند، و ادمها گرانيد يها مويل يكه بتوانند بو ستيها آنقدر پخ ن يدماغ بعض«او را كه گفته بود  شدارين يكه حرفها يمياما ا. كد

 نيرا از ب دشيفرستاد و ام شيبرا زيرآميتلگرام تحق كي يفراموش نكرده بود، فور» خواهند ينم مويل گرانيآن قدر مغرورند كه از د ادهو اف

 ».دهم يبهت نم يزيچ. يانقدر مودب شو كدفعهيندارد  يلزوم«: نوشت شيبرا. برد

افتخار، دشمن او  نيكرد و ا نيبود تحس دهيكش يميرا كه ا ينقشه قشنگ يو. كرد يم دنياز مدرسه د يبرجسته ا تيقضا آن روز صبح شخص از

و فخر بفروشد؛ اما افسوس، افسوس كه غرور باعث سقوط  رديدرسخوانها را بگ افهيق يمياسنو را ازرده خاطر كرد و باعث شد تا ا زهيبود، دوش

برجسته  تيشخص نكهيبه محض ا. را باعث شد يانتقامجو، وضع را به نفع خود عوض كرد و اتفاق ناگوار ياسنو زهيدوش يبه زود ونچ. است
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 مويمارچ با خود ل يميخبر داد كه ا سيويد يبه اقا يبه بهانه سوال مهم يرفت، جن رونيخم كرد و ب يجا اورد و سر احترامات معمول را به

 .زش گذاشته استيم يآورده و در جا

پا بگذارد، جلو همه  ريقانون را ز نيرا كه ا يكس نيبه كالس قدغن است و قسم خورد كه اول مويقبال اعالم كرده بود كه اوردن ل سيويد يآقا

را از  دنيعادت ادامس جو يو جنجال يطوالن يموفق شده بود كه پس از جنگ و دعوا زين نياز ا شيمرد سر سخت پ نيا. مجازات خواهد كرد

 نيبدل كردن نامه ببه عالوه رد و . دازديمصادره شده از بچه ها، جشن كتاب سوزان به راه ب يو با رمانها و روزنامه ها ندازديسر دانش اموزان ب

 يرا ممنوع كرده بود و خالصه دست به هر كار دنيكش كاتوريگذاشتن و كار يكس يبچه ها را سركوب كرده بود و شكلك در اوردن ، اسم رو

دخترها به مراتب  كند، اما يم زيكاسه صبر ادم را لبر شهيداند كه پسر ها هم يخدا م« :گفت يم. را منظم كند ياغيبتواند پنجاه دختر  ازده بود ت

 .سياستعداد در تدر يو ب مزيدكتر بل هيمستبدانه شب يبا اخالق يعصب يبخصوص نسبت به ادم» بدتر از پسر ها هستند

دانستند و به رفتار و اخالق  يم يهم او را معلم خوب نيهم يدانست برا يم يجبر و انواع و اقسام علوم را به خوب ن،يالت ،يونانيزبان  سيويد دكتر

روز  نچون صبح ا. دانست يرا م نيا يبود و جن يميا هيتنب يبرا يدادند؛ اما آن لحظه موقع ناجور ينم ياديز تيو احساست و راه و روشش اهم

به نظر او  زيدانش آموز ها نكرد و  يم شتريدرد اعصاب او را ب شهيكه هم ديوز يم زين يخورده بود و باد شرق يظيظاهرا قهوه غل سيويد ياقا

،  دوگرجا كيمثل «  سيويد ي،اقا هاياز دختر مدرسه ا يكيزشت  يول ايگو ريبه تعب نيبنابرا. دانستند ياو را نم سيقدر تدر د،يآن طور كه با

صورت زردش سرخ شد و چنان محكم . در انبار باروت بود يترش مثل جرقه ا مويجهت كلمه ل نيبه هم» .بود يخرس ،عصبان كيو مثل  يعصب

 .زد و نشست يجست يبيبا سرعت عج يزد كه جن زشيم يرو

 !ديجوان اطفا توجه كن يخانم ها-

 سيويد ياطاعت كنان به چهره ترسناك آقا يشيو م ،يخاكستز ،يمشك ،يفرمان قاطع، سر و صدا ها قطع شدو و پنجاه جفت چشم آب نيبا ا و

 :زل زد

 من زيجلو م ايمارچ، ب زهيدوش-

. مرموز نگرانش كرد يكرد، ترس يم ينيبر وجدانش سنگ موهايبرود، اما چون گناه ل سيويد زيم يبلند شد تا جلو ،يظاهرا با خونسرد يميا

 ».اوريب يگذاشت زتيم يرا هم كه در آنجا موهايل«: مواجه شد يديناگهان با دستور جد د،يايب رونيب زشياز م نكهيقبل از ا يميا

 ».همه اش را نبر« :به او گفت يواشكيداشت،  يي يكه حضور ذهن قو شيبغل دست دختر

 يقلب انسان يكرد كه اگر كس يدر آن حال احساس م. گذاشت سيويد يرا برداشت و جلو آقا هيرا از بسته در اورد و بق مويتا ل 6با عجله  يميا

ترش متنفر  مويل ياز بو سيويد يها به مشامش برسد، دلش به رحم خواهد امد؛ اما متاسفانه آقا مويمعطر آن ل يبو يداشته باشد، وقت نهيدر س

 :را دو چندان كرد تشيتنفر عصبان نيو ا بود

 است؟ نيهمه اش هم-

 ».باينه تقر« :من من كنان گفت يميا

 .اوريشان را هم ب هيبق يفور-

 .ها را هم آورد مويل هيو رفت و بق به دوستانش كرد دانهيناام ينگاه يميا
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 است؟ نيكه همه اش هم يمطمئن-

 .آقا ميگو يوقت دروغ نم چيمن ه -

 .رونيها را دو تا دو تا بردار و از پنجره پرتشان كن ب مويحاال ل. مينيب يخوب م اريبس -

 هيكه شب يآه دند،يكالس همزمان اه كش يارزومند همه رخت بربست، بچه ها يخوران از لبها مويهم بر باد رفت و جشن ل ديام نياخر يوقت

و هر بار . به طرف پنجره رفت و برگشت  يسرخ شده بود، شش بار به نحو عذاب اور تيكه از شرم و عصبان يدر حال يميا.وزش توفان بود

زجر و  ابان،ياز خ يصدا هلهله و شا. پرتاب كرد رونيبه ب يناراحتبا  - آه كه چقر درشت و آبدار بودند-محكوم به فنا را يمويلاو دو  يدست ها

از حد تحمل آنها  شيب نيو ا.كه دشمنان قسم خورده آنها بودند، به وجد امده اند يرلنديا يبچه ها دنديچون فهم. كرد ليعذاب دختر ها را تكم

 ديترش بغضش ترك موياز عاشقان پر شور ل يكي يحت. كردند ينگاه م سيويد يآقا كدندهيبه چهره  نيغمگ يبا حالت ايبودند،  يبانهمه عص. بود

 .افتاد هيبه گر

دختر « :گفت يبتيصاف كرد و با لحن پر ه نهيس يپر طمطراق» اوهوم«با  سيويد يانداخت ، آقا رونيرا از پنجره ب موترشيل نيآخر يميا يوقت

كه گذاشته ام  ياز قانون يدهم كس يوقت اجازه نم چيمتاسفم،اما ه شĤمديپ نياز امن واقعا . من چه گفتم شيكه هفته پ ديايم ادتانيخانم ها 

 ».ديريخانم مارچ دستتان را باال بگ. گردم يو هرگز از حرفم هم برنم. كند يطتخ

 يبه آقا اورد،يتواست بر زبان ب يبود كه نم يتر از هر حرف ايكه گو زيالتماس آم يدستانش را پشتش قائم كرد و با نگاه. خورد كهي يميا

 يآقا يجلو پا يراه يقابل كنترل دختر خانم ريشاگرد محبوب او بود و به اعتقاد من اگر خشم غ س،يويد يبه قول آقا يميا. نگاه كرد سيويد

را  يمرد جوش رينبود، پكه البته كم هم  يناراحت نيا. گرفت يم دهيكند، حرفش را ناد يخال يرا سر كس شيگذاشت تا ناراحت ينم سيويد

 .كرد يعصبان

التماس كند ، فقط  اي هيگذاشت گر يكه غرورش نم يميا. گرفت شيصدا ياز التماس ب يميبود كه ا يتنها جواب» !تانيمارچ دستها زهيدوش« اما

كف دست  يضربات سوزناك را رو اورد،يب شيخم به ابرو كهيسرش را باال گرفت و بدون ا زياعتراض ام يرا به هم فشر و با حالت شيدندانها

كتك  شيبار در زندگ نياول يچون برا. نداشت يفرق يميا يمحكم نزد؛ اما برا يليخ اي اديز يليخ سيويد يالبته آقا. كرد حملكوچكش ت

را  يحاال كه كار داشت ميكه تصم سيويد ياو را به قصد كشت زده است و بعد آقا سيويد يخورده بود و چنان سرافكنده شه بود كه انگار اقا

 ».ستيسكو با يرو حيخب حاال برو و تا زنگ تفر« :را ادامه دهد، گفت آنشروع كرده، تا آخر 

باز هم  ديد يخوشحال دشمنانش را م ايدوستانش  نينشست و چهره غمگ يم شيرفت و سر جاا يم ياگر حت.وحشتناك بود يليخ گريد نيا

تواند  يلحظه احساس كرد كه فقط م كي يبود ك برا نيا. ممكن بود ريغ شيدر جو كالس، برا ستادنيشرمنا ا يسخت بود ؛ اما با حالت شيبرا

اسنو، باعث شد آن وضع را تحمل كند و به آن  ياشتباهش و فكر جن ياما تلخ. فتديب هيقلبش بشكند و به گر ايشود  نيزم شاز حال برود و نق

 يميا دنيبا د زيدختر ها . از چشمها و صورتها بودندزل بزند ييايهمچون در نكيسر بچه ها كه ا باال يواريد يخفت بار برو و به لوله بخار يجا

 .توانستند درس بخوانند يم يبه سخت گريبود، د دهيبود و رنگش پر سادهيحركت جلوشان ا يب زيانگغم  يكه با حالت

 ديالبته شا. كه تا اخر عمر هرگز فراموش نكرد ديكش يبود، چنان خفت و خوار ستادهيكه آنجا ا يا قهيمغرور و حساس در آن پانزده دق يميا

گذشت فقط با  يم شيكه از زندگ يچون دوازده سال. بود نديتجربه نا خوشا يميا يپا افتاده بود، اما برا شيمضحك و پ گرانيآن وضع به نظر د
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 فيرا در خانه تعر هيقض نيا ديبا«فكر كرد  يبا ناراحت يوقت يميا. بود دهيرا نچش يهيتنب نيبزرگ شده بو و هرگز مزه چن يعشق و مهربان

 .سوزش دستانش و درد جانكاه قلبش را فراموش كرد» .شوند يم ديهمه از من ناام.كنم

 امدهين نيريگاه به ان اندازه به نظرش ش چيه حيكه زنگ تفر يساعت آمد، اما سرانجام تمام شد، طور كيبه نظرش  قهيهر حال آن پانزده دق به

 .بود

 ».ديبرو ديتوان يمارچ م زهيدوش« :كرد ،گفت يحس م زيمعذب كه خودش ن يبا حالت سيويد يآقا

ان را برداشت و چن شيها زيراست به اتاق انتظار رفت، چ كيبزند  يحرف يانكه به كس يب يميا. نرفت ادشيموقع رفتن تا مدتها از  يمينگاه ا اما

 يفور دند،ي،افسرده بود و بعدا كه دختر بزرگ ها از راه رس ديبه خانه رس يوقت. آنجا را ترك كرد »شهيهم يبرا« :گفت يبه خود م جانيكه با ه

و دختر كوچك و افسرده اش را با رفتار پر مهرش  ديرس يحرف نزد، اما ناراحت به نظر م اديخانم مارچ ز. شد ليدر خانه تشك يتيجلسه نارضا

 زشيعز يگربه ها يكرد كه حت يبت هم احساس م. و اشك چشم نرم و شاداب كرد نيريسيليرا باگ يميشده ا هيدستان تنب زيمگ ن. داد يتسل

 نيا يشود و حنا مشتش را برا ريدستگ سيويد يآقا يكرد كه فور شنهاديپ تيجو با عصبان. مرهم بگذارند ن،يچن نيا يتوانند بر غم يمهم ن

 .، در ان است سيويد يكه انگار آقا ديكوب يشام م يرا برا ينيزم بيداد و چنان س يدر هوا تكان م ديادم پل

ان روز بعد  سيويد يحس كردند كه آقا نشانيزبيحال دختر ها با چشمان ت نيبا ا. توجه نكرد يميبه فرار ا يكس ،يميا يها ياز هم شاگرد ريغ

مغرورانه و ناراحت به  يشود، جو وارد كالس شد و با حالت ليمدرسه تعط نكهيقبل از ا.مضطرب است يبيبه نحو عج زيمهربان و ن يلياز ظهر خ

كه  ديبه ان ام ييرا گو شيچكمه ها يرا برداشت و در استانه كالس ،گل ها يميا ليداد و وسا سيويد يرفت و نامه مادرش را به آقا زيطرف م

 .هرگز به انجا پا نگذارد، پاك كرد گريد

به  يبدن هيمن با تنب.يدرس بخوان يهر روز با بت كم نكهيبه شرط ا ،يبه مرسه نرو يمدت يتوان يبله م« :گفت يميروز غروب خانم مارچ به ا آن

و صالح تو  ريكنم دوستانت در مدرسه خ ياما فكر نم د،يا يهم خوشم نم سيويد يآقا سياز روش تدر. ستميخصوص در مورد دختر ها موافق ن

 ».كنم يبفرستم، اول با پدرت مشورت م يگريتو را به مدرسه د نكهيحال قبل از ا نيبا ا. خواستند يرا م

كردند تا آن مدرسه  يم مدرسه را ترك م گهيد يدختر ها يكاشك! ستيعال«:زنده است، گفت ديكرد شه يكه فكر م يو در حال ديكش يآه يميا

 ».شود يم وانهيكند د يفكر م نينازن يموهايادم به آن ل يواقعا وقت.خراب بشود يميقد

 يجور كي ،يچيسر پ نيبه خاطر ا ديو با يپا گذاشت ريچون تو قانون را ز. تلف شد تيها مويكه ل ستميالبته من ناراحت ن« :مادرش گفت اما

 ».يشد يمجازات م

 ميمن جلو كالس ابرو نكهيپس از ا«:كرد و داد زد ديكنند، ناام يبا او همدرد گرانيرا كه فقط توقع داشت د يميمادر، ا ظيو غل ديشد جواب

 »د؟يرفت، خوشحال هست

. باشد يمتريمال وهيكمتر از ش رشيكه تاث ستميگرفتم، اما مطمئن هم ن ينم شيروش رو پ نياشتباه تو ا حيتصح ينه، من برا«:مارچ گفت خانم

 يو لزوم يدار ياديخوب ز يها يژگيتو استعداد ها و و. يكه رفتارت رو درست كن دهيو حاال موقعش رس زميعز يمغرور شد يتو تا حدود

 يبه استعداد واقع يكه تا مدتها كس ستين نيخطر در ا.كند يم عياستعداد ها را هم ضا نيچون غرور بهتر. يبكش گرانيرا به رخ د هاندارد كه آن

به كار ببرد،  ياستعداد را در راه خوب نيدارد و ا ياستعداد نيكه ادم بداند چن نينبرد، هم يهم پ ياگر كس ينبرد؛ حت يآدم پ يهايخوب اي
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 » .در تواضع است ييجاذبه توانا. كند يت مياحساس رضا

داشت و  يقيدر موس يرينظ يكه استعداد ب شناختميرا م يدختر! طور نيكه ا« :با جو بود، داد زد يكه در گوشه اتاق مشغول شطرنج باز يالر

 ».شد يگفت باورش نم يبه او م يساخته است و اگر هم كس ينيدلنش يچه آهنگها ييكه در تنها ديدانست و هرگز به فكرش هم نرس ينم

 ادي يقيان وقت به من موس. شناختم يمن ان دختر ناز را م يكاشك« :كرد، گفت يگوش م شيبه حرفها اقيبه دقت و با اشت ستاديكه كنارش ا بت

 ».خنگم يليچون من خ. داد يم

 ».دهد يم ادي يقيبه تو موس يو او بهتر از هر كس. يشناس ياما تو او را م« :گفت يالر

منتظره اش قرار گرفته بود،  ريكشف غ ريبه بت كرد كه بت كامال تحت تاث يا انهيو موز يچنان نگاه معنا دار اهشيبا چشمان شاد و س بعد

 .ناگهان سرخ شد و بالش كنار كاناپه را جلو صورتش گرفت

تمام  يجهت الر نيبه هم. بزند انويآنها پ ينتوانست برا گريكه كرده بود، د يفيرا ببرد و بت از شدت خجالت از تعر يباز يگذاشت الر جو

خانواده مارچ  شيبه ندرت پ يآخر الر. آن ها خواند يبرا يگول بود، آواز شادسرحال و شن يليتالش خود را به كار بست و چون آن شب خ

پسر  يمادر، الر« :ديباشد، پرس دهيبه ذهنش رس يتازه ا زيكه آن شب دائم در فكر بود ، ناگهان انگار كه چ يميرفت، ا يالر يوقت. كرد ياخم م

 »است؟ يبا استعداد

 .نمونه خواهد شد يمر د،يايارد و اگر لوس بار ن يادياد زكرده است و استعد يخوب التيبله او تحص-

 »نه؟ ست،يو او مغرور هم ن« :گفت يميا

 .ميدوستش دار يلياست، و ما همه خ يجهت هم پسر جالب نيابدا به هم-

تظاهر نكند كه بهتر  اينكشد  گرانيهم باشد و خودش را به رخ د نيضمن داشتن كماالت،مت ديادم با.دميفهم«:كه در فكر بود گفت يدر حال يميا

 ».است گرانياز د

 ».ميبده شيكه آن ها را نما ستين ياجيو احت ننديب يما م يكماالت را در رفتار و صحبتها نيا گرانيد م،ياگر متواضع باش« :مارچ گفت خانم

 ».را با هم بزند تا همه بفهمند كه او آن ها را دارد شيرا بپوشد و همه روبانها شيرانهايدفعه همه كالهها و پ كيادم  نكهيمثل ا« :گفت جو

 بچه ها تمام شد يصحبتها با خنده و شاد و

 هشتم فصل

 كند يرا مالقات م نيآپول جو

 

 ي، حاضر م زيبه طور اسرارآم يرفتن به جائ يآنها كه ظاهرا داشتند خود را برا دنيوارد اتاق دخترها شد به د يميا يوقت كشنبهيعصر  كي

 »؟ ديرو يم ديكجا دار«: ديكنجكاو شده و پرس يليد ، خكردن

سواالت  ليقب نيبزرگتر ، از ا ياز خواهرها ديكوچكتر معموال نبا يچون دخترها.  يبدان ستين ياجيهم احت اديز« :پاسخ داد  يبا زبان دراز جو

 ». بكنند 

بدو « : نديگو يم نكهيا ايزنند  يبه او م يگردد ، مثال حرف يدار م حهياحساساتش جر يآدم جوان است و به نوع ياصوال وقت كهيچون از آنجائ اما
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 »!  زميكارت عز يبرو پ

كه به او شده بود  ياحترام يو ب نيتوه نيهم كه از ا يميا ني، بنابرا ديآ يدرصدد كشف ماجرا برم شتريتر شده و ب ي، جر ليقب نياز ا و

به طرف  ميتصم نيبا ا. كند  تيهم آنها را اذ كساعتياگر شده  يحت.  ابديراز دست  نياشده با  يگرفت هرطور ميحرصش گرفته بود ، تصم

كه  يكنم كه تو حتما بذار يمن فكر م! به من بگو مگ « :گفت  يآورد ، برگشته و با چاپلوس يدوام نم يليدر مقابل سواالت او خ چگاهيمگ كه ه

ندارم كه خودم را مشغول كنم و  ينازد سرش گرم كار خودش است و من هم كار يم انواشيبه پ يليچون بت كه خ.  ميايمن هم با شماها ب

 ». تنها هستم  يليخ

 ».  يچونكه تو دعوت ندار.  زميتوانم عز يمن نم« :پاسخ داد  مگ

آنقدر  نيبنابرا.  يميا ييايب يتوان يتو نم. كرد  يمگ ساكت باش واال تمام آنرا خراب خواه« :و گفت  ديحرف مگ دو يجو شتابان تو نجايا در

 »! بچه نباش و ناله سر نده

 ديديخند يو م ديكرد يكاناپه پچ پچ م يرو ديداشت شبيد يدانم ، وقت يرا م نيمن ا.  ديرو يم يجائ ديدار يدانم كه شماها حتما با الر يمن م -

 ؟ ديرو ينم يبا الر اي؟ آ ستين نطوريا.  ديآمدم حرف خود را قطع كرد يچون وقت.  دميآن را شن

 .و جوش بزن  ستيبا نجايا يحاال تو ه.  ميرو يم يبا الر ميبله ما دار -

 .كرد  ميقا بشيج يبادبزن را تو كيكه مگ آهسته  ديچشمانش را هم كار انداخته و د يآورده ول رونيزبانش را ب يميا

و من هم با شما خواهم  دينيرا بب» هفت قصر « به اپرا تا  ديرو يم دياها دارشم!  دميمن فهم!  دميمن فهم« :زد و گفت  ياديفر يميموقع ا نيا در

 ». ام بدهم  يبيخودم را از پول تو ج تيتوانم پول بل يمن م.  نميتوانم آن را بب يچون مادر گفته كه من هم م. آمد 

 ليمادر م. باش  يخوب يو بچه  يميبه من گوش كن ا قهيدق كيفقط « :كرد او را آرام كند ، گفت  يم يكه سع يبا حالت ميتصم دنيبه شن مگ

.  ستيمناسب ن يشينما نيچن كيجورواجور  يتحمل نورها يبرا يليچون چشمان تو هنوز خ.  يبرو شينما نيا دنيهفته به د نيندارد كه تو ا

 ». هم بهت خوش بگذرد  يليو خ يآن برو دنيبا بت و هانا به د يتوان يم ندهيآ يهفته  يول

من دوست دارم با  يول« :كه امكان داشت دوباره اصرار كرد و پاسخ داد  يحالت نيزتريبا ترحم انگ ختير يالتماس از نگاهش م كهيدر حال يميا

بودن در خانه حوصله ام سر رفته  يو زندان يسرما خوردگ نياز دست ا گريمن د. كنم اجازه بده ، مگ  يخواهش م. ان بروم  دنيبه د يتو والر

 »! خوب است  يليمن حالم خ! كنم مگ  يخواهش م. لك زده است  حيتفر كي يو دلم برا تسا

 ي، مادر حرف ميكنم اگر او را خوب بپوشان ي، من فكر نم ميفرض كن او را هم با خودمان ببر« :نرم تر شده بود ، اظهار داشت  يكه كم مگ

 ». داشته باشد 

خواهد  يم يپرروئ يليخ نيخوش نخواهد گذشت و ا يمن نخواهم آمد و اگر من هم نباشم به الر دياياگر او ب يول« :جو با خشم پاسخ داد  يول

 يجائ نكهيخجالت بكشد ، از ا ديكنم او خودش با يمن فكر م.  ميبكش دكيرا هم با خودمان  يميفقط ما دو تا را دعوت كرده ، ا يالر يكه وقت

 ». خودش را داخل كند  يخوديكه دعوت نشده ب

آرام و قرار را تر و  يب يبچه  كيكند مجبور باشد  حيخواست تفر يكه م يبود كه اصال دوست نداشت وقت نيجو ا تيدر واقع علت عصبان و

 .خشك كند 
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كرده و با خشم هر چه تمامتر  شيچكمه ها دنيشروع به پوش نيشود و بنابرا وانهياز حرص د يميلحن و رفتار جو باعث شد كه ا نيهم يول

 »چه مربوطه ؟ يپردازم ، پس به الر يمن پول خودم را م يوقت.  ميايتوانم ب يمگ گفت كه من م. من خواهم آمد « : ديبگو

ما  يها يچون كه صندل ينيبا ما بنش يتوان يتو نم يول« :زد  اديرا از جا بكند ، فر يميا يخواست كله  يكفرش در آمده بود ، انگار م گريكه د جو

 خواهدزهرمان  ينطوريرا به تو بدهد و ا شيمجبور خواهد شد كه جا يالر نصورتيدر ا ني، بنابرا ينيكه تنها بنش يقبال رزرو شده و تو مجبور

تو جرأت .  ستين حي، صح يكه تو اصال دعوت نشده ا ييدر جا نيو ا رديتو بگ يهم برا يگريد ياو مجبور خواهد شد صندل نكهيا ايشد و 

 ».  يستيبا يهمانجا كه هست ديپس با.  يقدم با ما بردار كي يندار

آورد كه  يم شيبرا لي، و مگ داشت دل هيگر رينشست و زد ز نيزم يلنگه از چكمه اش را بپا كرده بود ، رو كيهمانطور كه  يميموقع ا نيا در

و  دنديدو نييگذاشتند با عجله به طرف پا يدوتا دخترها همانطور كه خواهرشان را هق هق كنان تنها م نيآنها را صدا زد و بنابرا نياز پائ يالر

 رونيداشتند از درب كهيدرست موقع يول. بچه بد رفتار نكند  كيكردن برداشته و مثل  يگرفت كه دست از بچگ يم ادي يميا ديچون باالخره با

 ينشد اگر نيحاال بب! شد ، جو مارچ  يخواه مانيكارت پش نيتو از ا« :زد  اديفر زيآم ديتهد يشده و با لحنپله ها ظاهر  يدر باال يميرفتند ، ا يم

 .« 

 »! مزخرف  يبچه « : ، در پاسخ گفت  زديدر را بهم م كهيدر حال جو

كننده و باشكوه بود  رهيو خ يعال ي شنامهينما كي» الماس  ي اچهيهفت قصر در«  شيبردند ، چون كه نما يلذت م شيواقعا داشتند از نما آنها

 .آنرا داشت  دنيد يكه هركس آرزو

جو  يمجلل و باشكوه ، خوش يستاره دار و آن شاهزادگان و شاهزاده خانمها انيخنده دار سرخ پوش ، آن پر يطانهايبا وجود آن بچه ش يول

 اديب ارياخت يجو همه اش ب شيضمن نما نيانداخت و بنابرا يم يميا داياو را به  يموبور موفرفر يچون كه ملكه . به همراه داشت  يتلخ كي

 يكشمكش ها و كلنجارها يليخ شانيدر طول زندگ يمياو و ا» شد جو  يخواه مانيكارت پش نياز ا« :گفت  يافتاد كه م يم هرشحرف خوا

 گريمستعد به هم د يليگرفت ، خ يم تشانيعصبان يبودند و وقت يبه اصطالح جوش يليچون كه هر دوتا خ. داشتند  گريكديبا  يدوست داشتن

 يانفجار مهيحالت ن كي شهيهم نيآورد ، بنابرا ينمود و لجش را در م يم كيتحر يليكرد و جو هم او را خ يم تياذ اجو ر يميا. بودند  دنيپر

اش  يدار شتنيقدرت خو يجو ، كم يعنيالبته خواهر بزرگتر، .  دنديكش يبعدا هر دو از خودشان خجالت م كهيبطور.  وستيپ يبه وقوع م

. بكشد  ريبه زنج ي، كم شديخود را كه باعث آزار و دردسرش م نيروح سركش و مزاج آتش نيكرد كه ا يم يسع يبه سخت شهيبود و هم شتريب

كرد كه دختر  يم يشده و سع مانيكرد و از ته دل پش يبه گناه خود اعتراف م يشد و با شكسته نفس ينم يطوالن يليخشم جو هرگز خ نيبنابرا

 .باشد  يبهتر

 يجو ، جدا سع چارهيب.  شوديفرشته م كيكنند ، چون بعدش او مبدل به  يدوست دارند جو را عصبان بايگفتنند كه تقر يم شهيهم شيخواهرها

بود  دهيسال ها طول كش. مغلوبش سازند  ايآماده بودند تا آتش او را شعله ور ساخته و  شهياش هم يدشمنان باطن يكرد كه خوب باشد ، ول يم

 . ديفائق آ ياخالق مخصوص اش تا حد نيكه جو با صبر و حوصله به ا

به  يدل شكستگحالت  كي يميكه به داخل اتاق آمدند ، ا نيخواند هم يم زيچ منياتاق نش يداشت تو يمي، ا دنديكه آنها به خانه شان رس يوقت

بر حس  يميا ياگر بت در آنجا نبود حتما حس كنجكاو ديشا. كتاب اصال بلند نكرد و سوال هم ننمود  يچشمانش را از رو يخود گرفت ، ول
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 ييطال فيشرح و توص كيسوال كرد و آنها هم  شينما يخوشبختانه چون بت آنجا بود و درباره  يول. كرد  يغلبه م شيدار شتنيخورنجش و 

 . رديبگ يتوانست به اصطالح خودش را حساب يميا بيترت نيدادند ، بد لشيتحو شينما يرا درباره  ييايو رو

 ييپنج كشو زيكه نگاه كرد م يزيچ ني، به اول اورديكالهش را كه سر گذاشته بود ، از سرش درب نيرفت باال تا بهتر يهمان طور كه داشت م جو

بود كه  بيعج يول. كف اتاق ، دلش را خنك كرده بود  يجو رو يبا برگرداندن كشوها يداشت ، و يميه با اك ييدعوا نيچون در آخر. اش بود 

او را  يميها و جعبه ها ، خود را متقاعد كرده بود كه حتما ا فينگاه مردد به كشوها و ك كيجو بعد از  نيبود ، بنابرا شيمرتب سر جا زيهمه چ

 .و گناه او را فراموش كرده است  دهيبخش

 يميغروب مگ ، بت و ا روقتيد. به دنبال داشت  يتندباد طوفان كيكرد كه  يچونكه روز بعد ، جو كشف. را اشتباه كرده بود  نجايجو ا يول

كتاب مرا برداشته  يك« : ديپرسبود ، نفس زنان  جانزدهيه يليخ كهيو درحال دياتاق منفجر گرد ينشسته بودند كه جو شتابان تو گريهمد يپهلو

 »است ؟

. نگفت  يزيزده و چ خيآتش را س ياليخ يبا ب يميا يول» .  ميما برنداشته ا« :، فورا پاسخ دادند  دنديرس يمتعجب به نظر م كهيو بت درحال مگ

 .را گم كرده است  شيخرده دست و پا كيقرمز شده و  يميجو متوجه شد كه رنگ ا

 ؟ ياشته اتو آنرا برد يميا -

 .نه ، من برنداشته ام  -

 .كه من آن را كجا گذاشته ام  يدانست يتو م يول -

 .دانستم  ينه ، من نم -

 يول« :زد  اديترساند ، فر يم يمياز ا ريرا غ يشجاع يكه هر بچه  نيخشمگ يگرفت و با نگاه يرا م يميا يشانه ها كهيموقع جو درحال نيا در

 ». دروغ است  كي نيا

 .هم مهم نبود كه بدانم  ميو برا يدانستم كه آنرا كجا گذاشته ا ي، من آنرا برنداشته ام و نم ستيدروغ ن رينخ -

 ». كنم  يم تيواال حال يياالن آنرا بگو نيپس بهتره كه هم.  يدانيآن م يدرباره  يزيتو چ يول« :داد و دوباره گفت  يميبه ا يتكان مختصر جو

احمقانه ات را  يمياون كتاب قد گريبكش چون تو د غيج خواهديدلت م يهرچ« :آمد ، پاسخ داد  يم جانيبه ه واشي واشيكه داشت  يميا

 ».  ديد ينخواه

 چرا ؟ -

 ! چون من آنرا سوزاندم  -

؟ كتاب  يچ« :داد و گفت  يرا فشار يميا يعصب ي، چشمانش برافروخته شده و با حالت ديپر يم رمنتظرهيجواب غ نيرنگش از ا كهيدر حال جو

 يتو واقعا آنرا سوزاند! پدر به خانه بازگردد ، نوشتن آنرا تمام كرده باشم  نكهيخواستم قبل از ا يكوچك من كه آنقدر آنرا دوست داشتم و م

 »؟

 ... نيبنابرا. شد  يخواه مانيبهت كه گفته بودم از كارت پش! بله ، من آنرا سوزاندم  -

را تكان داد كه  يو تند به سراغش آمده بود چنان و نيآن اخالق آتش كهيش ادامه بدهد چون كه جو درحالنتوانست به حرف گريد يميا يول
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من هرگز !  يمي، ا يبدجنس يلي، تو خ يهست يتو دختر بدجنس« : گفت  تيفرو رفت و با لحن پر از غصه و عصبان يميا يكله  يتو شيدندان ها

 »؟  يدي، فهم ديو هرگز تو را تا آخر عمرم نخواهم بخش سميآنرا دوباره بنو انستنخواهم تو

شده بود  خوديدادنش به طرف او شتافت ، اما جو كامال از خود ب نيتسك يبرا زيرا از چنگال و خشم جو نجات دهد و بت ن يميتا ا ديجلو دو مگ

آن  يدوست داشته رو شهيكه هم يكهنه ا ياناپه و آن ك يروانيش ريدر گوش خواهرش نواخت ، به سراغ اتاق ز يليس كي نكهيو بعد از ا

 .بخشد  انيپا ييجنگ را در سكوت و تنها ي هيتا بق ديخلوت كند ، دو خودنشسته با 

 يليكرد كه در حق خواهرش خ يحال يميبه ا ديداستان را شن يفرو نشست ، چون كه خانم مارچ به منزل آمد و وقت يظاهرا طوفان به زود يول

 .انجام داده است  يكار اشتباه

احترام گذارده  يليو به آن خ شديم يتلق يادب يتازه  يجوانه  كيبه عنوان  زيخانواده ن يافتخارش بود و در نزد همه  ي هيما يليجو ، خ كتاب

 اكار ر  نيقلبش هم اآن كار كرده بود و با تمام  يرو يليجو خ ينبود ول شتريب انيكوتاه پر يداستان ها نيدو ج ميكتاب فقط شامل ن.  شديم

 يكرده بود و آن نسخه  پهيصفحات آنرا ك اديز يلياو با دقت خ. قابل چاپ باشد  ديكه شا دياياز آب درب يزيچ نكهيا ديانجام داده بود به ام

 .را به باد داده بود  يو يساله  ني، زحمات چند يميتلخ ا يشوخ نيا نيبنابرا. را هم دور انداخته بود  يميقد يخط

 يآمد و او احساس م يبه حساب م يفاجعه دردناك و فراموش نشدن كي نيدر عالم جو ، ا يفقدان كوچك بود ول كي،  هيبه نظر بق نيا البته

 .غصه را فراموش نخواهد كرد  نيكرد كه هرگز ا

بود و  دهيعجالتا دست كش يميا يعنياش ،  هياز تحت الحما زيو مگ ن ختير ياشك م ميتي يگربه  يبچه  كيبه خاطر اندوه جو ، مثل  بت

 دهيكه به خاطر كار نسنج يكرد تا موقع ياحساس م يميو خالصه ا ديرس يبه نظر م نيو اندوهگ يخانم مارچ هم عصبان. به كارش نداشت  يكار

 .داده است معذرت نخواهد ، همه از او متنفر خواهند بود  نجامكه ا يو بد

خواست  يكه م يميكه تمام شهامت ا ديرس يشدن به نظر م كينزد رقابليچنان عبوس و غ ي، نواخته شد جو ظاهر شد ول ييكه زنگ چا يموقع

 .از او گرفته شد » . متأسفم  يليخ يليخ يليمن خ. كنم مرا ببخش ، جو  يخواهش م« : ديبا تواضع تمام بگو

 . ديمن هرگز تو را نخواهم بخش -

 .كامال از نظر جو افتاده بود  يميجو بود و از آن لحظه به بعد ، اپاسخ عبوسانه و سخت  نيا

 چيجو در آن حالت باشد ، كلمات ه يبودند كه وقت افتهيچون همه به تجربه در. خانم مارچ  يحت. كرد  ينم ياتفاق صحبت نيا يدرباره  چكسيه

خشم جو را  نيخود جو ، ا يبخشنده  عتيبه كمك طب يكوچك يواقعه  ديبود كه صبر كنند تا شا نيراه ا نياو ندارد ، و عاقالنه تر يرو ياثر

بلند تكه  يظاهرا آنها مطابق معمول مشغول دوخت و دوز بودند و مادر هم با صدا نكهيخالصه با ا. ببرد  نيسازد و قهر و غضب او را از ب مآرا

خانه  نيريمزاحم آرامش ش يزيو خوشحال كننده نبود و چ ياز ظهر عادبعد  كي نيخواند اما ا يم» اجورث « و » اسكات « ، »  مريبر« از  ييها

 كي نينواخت ، جو هم ع يچون كه بت فقط م. احساس كردند  شتريحالت را ب ني، همه ا ديموقع آواز خواندن رس يمخصوصا وقت. بود  دهش

شاد بودن مثل  يبا وجود كوشش آنها برا يول. خواندند  ياز پا افتاده بود و تنها مگ و مادر آواز م زين يميبود و ا ستادهيسنگ ساكت و صامت ا

 .خواندند  يخارج م بايرا نداشت و هر دو تقر يشگيهم نيفلوت وارشان ، طن ي، صدا لهچلچ كي

 ديمن ، اجازه نده كه خورش زيعز« :ه كرد گوشش زمزم ريگرفت ، خانم مارچ آهسته ز يرا از مادرش م ريشب بخ يجو داشت بوسه  يوقت
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 ». باشد  يكيفردا دوباره  تانيو دل ها دييكمك نما گريو به همد ديرا ببخش گريكدي.  ديايباال ب نطوريخشمت ا

كند تا كه غصه و خشمش ، شسته شده و  هيمادرانه گذاشته و آنقدر گر يآن شانه ها يسرش را رو ارياخت يخواست ب يموقع جو دلش م نيا در

 .را ببخشد  يميتوانست ا يدار شده بود كه هنوز واقعا نم حهيجر قايبود و او چنان عم رمردانهيجور ضعف غ كي هيگر يول. بروند  نياز ب

) داد  يداشت گوش م يميون اچ( خشن و درشت  ييداد ، با صدا يسرش را تكان نكهيچشمانش را به هم زده و بعد از ا يجو به سخت نيبنابرا

 ».  ستيشدن ن دهيبود ، او اصال مستحق بخش يزشت و منفور يليكار خ كي نيا« : گفت 

 .بخش در كار نبود  يمحرمانه و شاد ياز پچ پچ ها يخبر گريتختخوابش رفت و ظاهرا آن شب د يتو كراستيجمله ، جو  نيا با

. گشتند  يو جواب رد رو به رو م ي، همه و همه با سرد يمجدد صلح و آشت يبرقرار يبرا شيشنهادهايكرده بود كه تمام پ يچنان كار خالف يميا

كرد كه احساستش  ياحساس م شياز پ شيب نيكرد كه كاش خودش را آنقدر پست و كوچك نكرده بود و بنابرا يآرزو م يميا كهيبطور

 رقابليو غ يجو را عصبان شتريموضوع ب نيداد كه ا ينشان م زگاريو پره يتقو خودش را با يطور گريحاال د ني، بنابرا نددار شده ا حهيجر

 يحرف يجرأت نداشت با و يو تمام روز هم اوقاتش مثل برج زهرمار بود و كس يابر طوفانزا عصبان كيجو هنوز هم مثل . ساخت  يم يآشت

 .بزند 

 كيآب انداخت و عمه مارچ آن روز را مجبور بود كه با  يجو يرا تو شيگرانبها ينيريبود و جو با غضب ، نان ش يتلخ يآنروز سرما صبح

و دائما متوجه جو  ديرس يغصه دار به نظر م يلي، خ ديجو به خانه رس يافسرده بود و بت هم وقت يليمگ خ. قرار و ناراحت سر كند  يموجود ب

كنند ،  يهرگز به آن عمل نم يدهند ، ول يخوب بودن داد سخن م از شهيكه هم يمردم يهم همانطور به اظهار نظر كردن درباره  يميا. بود 

 .داد  يادامه م

مهربان  يليخ شهي، او هم ديايب ناژيكنم كه با من به پات يخواهش م يمن از الر. هستند  زينفرت انگ يليهمه خ« :خود گفت  شيموقع جو پ نيا در

 » دانميمن م. آورد  يو سردماغ است و مرا سرحال م

 .رفت  رونيجو ، از خانه ب سپس

آنجا را ، او قول داده بود كه « :قرار اظهار داشت  يب يانداخت ، با لحن رونيبه ب ي، نگاه ديها به گوشش رس خي يسرخوردن رو يصدا يوقت يميا

ن يدارد كه از ا يا دهيچه فا يول.  مياست كه ما دار يزمستان خي نيآخر نيچون ا. خواهد برد  ناژيپات يمرا هم با خودش برا ندهيآ يدفعه 

 ». بخواهم كه مرا هم ببرد  يبداخم عصبان

تواند غصه از دست دادن كتاب  يم ياو به سخت. و او حق دارد  يشرارت كرد يليتو خ.  يميحرف نزن ،ا ينطوريا يول« :پاسخ داد  مگ

زمان  كيدر  يعنياگر تو به موقع ، . تو را ببخشد  يعنيكار را بكند ،  نيبتواند ا گرياالن د ديكنم شا يفكر م يول.  ديرا فراموش نما شيگرانبها

جو در اثر  نكهينگو تا ا يزيچ يخوب حاال پاشو برو دنبال آنها ، ول« :سپس مگ ادامه داد » . كار را بكند  نيزنم ا ي، حدس م ياز او بخواه سبمنا

 طمئنمو من م ليقب نيو از ا يكار توام با مهربان كي ايكن و سپس فقط او را ببوس سكوت  قهيدق كيبعدا . كند  دايپ يخوب هيبودن روح يبا الر

 ». كه و با تمام قلبش دوباره با تو دوست خواهد بود 

 مهيحاضر شد ، سراس يبا دستپاچگ نكهيو بعد از ا» خواهم كرد  يامتحان كيبله من « :با حالش موافق بود ، پاسخ داد  يليخ هيتوص نيكه ا يميا

به آنها  يميا نكهيآن دو تا قبل از ا ياز رودخانه دور نبود ول يليآنجا خ.  ديشدند ، دو يم يديتپه از نظر ناپد يدنبال دوستانش كه داشتند در باال
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 اطيبااحت يليچون كه خ. بود  دهيرا ند يميا يالر يو پشتش را به او كرد ول ديرا د يميجو آمدن ا. كردن حاضر شده بودند  ناژيپات يبرسد برا

كه خطر  اردنگذ ييجا يمواظب باشد كه پا رو يستيبا يكردند و او م يصدا م شيپا ريها ز خيساحل رودخانه بود و  يكردن رو ناژيمشغول پات

 .وجود داشته باشد  خي يشكستگ

« : زديم اديفر يكه خطاب به الر ديآمد ، شن يقزاق جوان روس به نظر م كياش همچون  يبا آن كت و كاله پوست كهيجو را در حال يصدا يميا

 ». گذاشت  ميرفت ، اگر اوضاع خوب باشد ، آن وقت مسابقه خواه ميجلو خواه چيپ نيما تا اول

زدن و  نيپا به زم يصدا نطوريو هم ديدو يرا كه دنبال او م يميا ينفس نفس زدن ها يرا محكم كند ، صدا شيخم شد تا بند كفش ها يوقت جو

و به طرف رودخانه ادامه داد و در  نيرفتن خود رو به پائ چيجو هرگز سرش را برنگرداند و همانطور كه به مارپ يول ديشن ياو را م يردن هاها ك

آنقدر احساس خشم خود را پرورش داد تا  جيكرد و به تدر يخواهرش احساس م تيتلخ در آزار و اذ تينوع رضا كيحال جو در خود  نيا

،  ديرس چيبه سر پ يكه الر يوقت.  طانيش كي، درست مثل افكار  ديوجودش مسلط گرد يبه تمام يشده و به كل رومندين يلياحساس خ نيا نكهيا

 ».  ستين نانيقابل اطم يليچون وسط آن خ. ساحل باش  كيمراقب نزد« :زد  اديبرگشته و فر

به  يخود نگاه يشانه  ي، جو از رو ديرا نشن يالر يكلمه از حرف ها كي يحتبود كه  شيپاها دنيچنان سرگرم كش يميا ي، ول ديرا شن نيا جو

نه ، بگذار تا او مواظب  اي دهينده كه او شن تياهم« :كوچك كه در وجودش النه كرده بود ، در گوشش خواند  طانيآن ش يانداخت ، ول يو

 ».  شدخودش با

 خيدور از او پشت سرش قرا داشت و درست داشت به طرف  يليهم خ يميو ا ديرس يم چيشد و جو هم داشت به پ دياز نظر ناپد چيدر پ يالر

 يدست داد ول يبه و يبيكرد و در قلبش احساس عج يلحظه جو مكث كي يبرا. آمد  يقبال هشدار داده بود م ينرمتر وسط رودخانه كه الر يها

 يميا كهيدرست در همان لحظه ا يعني. كرد كه به عقب برگردد  يمجبورش م او را نگاه داشته و يزيانگار چ يول. كه ادامه دهد  دبعدا مصمم ش

كه قلب جو را  ياديشدن آب و فر دهيپاش ياستقامت ، همراه با صدا يب خيتكه  كي يرا به هوا بلند كرده و در اثر شكستن ناگهان شيدست ها

 يميكرد به كمك ا ي، سپس سع امديدر ن شيصدا از گلو يرا صدا بزند ول يكرد تا الر ياو سع. فرو رفت  نيياز ترس از حركت بازداشت به پا

رنگ  يبه كاله آب كهيوحشتزده درحال يحركت با صورت ي، فقط توانست ب هيثان كي يبرا. او را نداشت  دنيقدرت كش شيانگار پاها يبشتابد ول

 .  ستدياب شيمانده بود ، سر جا رهيقرار داشت ، خ اهرنگيسآب  يكه در رو يكوچك

. ، عجله كن  اورينرده ب كيزود باش « :گفت  يكه م ديبه گوشش رس يالر ياز كنارش پرواز كرده باشد ، صدا يبه نرم يزيموقع انگار چ نيا در

« 

كه  يكوركورانه از الر يبه خودش آمده باشد ، با اطاعت نكهيچشم به هم زدن مثل ا كيدر  ي، ول ديكار را كرد ، خودش هم نفهم نيا يچطور جو

 ديوتكه نرده د كيرا باال نگه دارد ، جو هم به دنبال آوردن  يميا شيتا عجالتا به كمك بازو دهيها دراز كش خي يكامال به خودش مسلط بود و رو

 خي ريبود تا مجروح ، از ز دهيترس رشتي، بچه را كه ب گريبا كمك همد ييجدا كرده بود ، بازگشته و دو تا ينيتكه نرده كه از پرچ كيبا  نكهيتا ا. 

 . دنديكش رونيها ب

تا من  زياو بر ي، لباس ها را همه رو ميبه خانه برسان ديحاال او را فورا با« : زد  ادي، فر ديچيپ يم يميكتش را محكم به دور بدن ا كهيدر حال يالر

 ». كفش ها را باز كنم  نيدرهم برهم ا يبندها نيا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٤ 

 .بود ، پرداخت  امدهيتا به حال به نظرش آنقدر بغرنج و مشكل ن چوقتيكه ه ناژشيكفش پات يبا شتاب به باز كردن بندها يالر سپس

پتو  كي يتو كهيدرحال يمي، باالخره ا يو ناراحت جانيپر از ه يرا به خانه رسانده و بعد از مدت يميا انيو گر سيباالخره آنها لرزان ، خ نكهيا تا

 .فرو رفت  يقيقرار داده شده بود ، به خواب عم يبود ، و جلو آتش گرم شده دهيچيپ

از  شيپاره شده بودند و دست ها شيلباس ها كهيدر حال يكرده بود ، ول يو رفت و آمد ، جو به ندرت صحبت اهويعرض آن ساعت پر ه در

 يول.  ديرس يبه ظر م يو عصب دهيرنگ پر يليمشكل ، مجروح شده بودند ، خ يرودخانه و دست و پنجه نرم كردن ها يها خيكندن نرده و 

نشست جو را  يم يميكنار تختخواب ا كهي، خانم مارچ درحال افتيخود را باز يبه خواب رفت و خانه عجالتا آرامش قبل يراحتبا وضع  يميا يوقت

 .مجروحش كرد  يكنار خود صدا زده ، شروع به مرهم گذاشتن دست ها

از  رحميب يها خيآن  ريدر ز شهيهم يبالش قرار داشت و ممكن بود برا يكه رو يميرنگ ا يطالئ يبه موها يمانيبا افسوس و پش كهيدر حال جو

 »او حالش كامال خوب است ، مادر ؟ ايآ« :كرد ، نجواكنان سوال كرد  ينظر او پنهان شود ، نگاه م

 يبرا يليچون كه تو خ. سرما هم نخورده باشد  ديشا يو حت دهيند ياو صدمه ا.  زميبله ، كامال عز« :خوشحال كننده پاسخ داد  يبا لحن مادرش

 ».  يهم به موقع او را به خانه رسانده ا يليپوشاندن او مراقبت نموده و خ

مرد حتما همه اش  يمادر ، اگر او م. كند  ناژينامطمئن پات يها خين آ يگذاشتم كه او رو يمن فقط با سنگدل. كارها را كرد  نيتمام ا يالر يول -

 .من بود  ريتقص

 يرا كه اتفاق افتاده بود ، برا يتوبه كار ، تمام واقعه ا كي ينشسته و همراه با رنج و اشك ها نيزم ي، رو يمياعتراف ، كنار تخت ا نيضمن ا جو

و خود را  ختهيهق هق كنان اشك ر بيترت نيبه ا يطوالن ينمود و خالصه مدت يمانيز پشخود برا ياز سنگدل يكرد و به تلخ فيمادرش تعر

 .سخت دانست  هيتنب كي ستوجبم

هر  يكنم آنرا اصالح كنم ، ول يم يمن سع. دردناك است ، مادر  يلياخالق من واقعا خ نيا« :به مادرش اظهار داشت  يديجو با ناام چارهيب سپس

 »توانم بكنم ؟  يبكنم مادر ؟ چكار م ديمن چكار با. شود  يشوم ، بلكه بدتر م يكنم موفق نم يم يكار

 ديبوس يمادرانه م يمرطوبش را با مهربان يگونه ها يداد و طور يم هيدخترك را به شانه اش تك ي ختهيبهم ر يكه كله  كهيمارچ در حال خانم

نشو و  ديراه خسته و ناام نيكردن در ا ياز سع چوقتي، و ه زميدعا كن عز شهيمراقب باش و هم« :كه جو دوباره اشكش درآمد ، پاسخ داد

 »است  رممكنيغ ياز گناه و خطاكار ينكن كه خوب بودن و دور فكر چگاهيه

 نيتوانم خودم هم باور كنم كه من چطور چن ينم! من چقدر بد است  ياخالق ها نيكه ا يحدس بزن يتوان يهم نم چوقتيو ه يدان يتو نم -

انجام  يدردناك يليكار خ كي يروز ديترسم كه شا يمن م. آزار برسانم و از آن هم لذت ببرم  نقدرينفر ا كيتوانسته ام به  يبوده ام كه م يآدم

 .كنم  يگردان شوند اوه مادر ، به من كمك كن ، خواهش م يرا خراب كنم و باعث شود كه همه از من متنفر و رو ميدهم و زندگ

كه  ريبگ ميامروز را به خاطر داشته باش و با تمام وجودت تصم شهيهم ينكن و خودت را سرزنش نكن ، ول هيگر نطوريا! ، حتما  مزيحتما عز -

بزرگتر  يليهم خ ديشا.  ميشو يم يطانيش يدچار لغزش و وسوسه ها يما همه مان گاه زميجو ، عز.  دياين شيپ تيدر زندگ يروز نيچن گريد

كه اخالق تو  يكن يتو حتما فكر م.  ميبر آنها غلبه كن ميطول بكشد تا بتوان مانيو گناه امروز تو و ممكن است در تمام مدت زندگ سهاز وسو

 .تو بود  نياخالق من هم ع يو حال آنكه زمان استياخالق دن نيبدتر
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اخالق تو ، مادر ؟ « : دياش را فراموش نموده باشد ، پرس ينمايتعجب پش تيناگهان با نها نكهيحرف مادرش مثل ا نيا دنيموقع جو به شن نيا در

 »؟ يشوينم يعصبان چوقتيتو كه ه يول

 بايمن تقر.  ميكنم خودم را معالجه و اصالح كنم و فقط موفق شده ام كه آنرا كنترل نما يم يبله چون كه من االن چهل سال است كه دارم سع -

 نيباز  جيحالت را به تدر نيكنم كه اصال ا يم يگرفته ام كه آنرا نشان ندهم ، هنوز دارم سع ادي يهستم جو ، ول يرا عصبان ميهر روز از زندگ

 .هم طول بكشد  ميزندگ اني، تا پا يسع نيا نكهيرا احساس نكنم ولو ا»  تيعصبان« اصال  گريبرده و د

عاقالنه و سرزنش  يليخ يسخنران كياز  يجو درس بهتر يست داشت ، براكه جو آنقدر آنرا دو يچهره ا يو آن تواضع و فروتن يبردبار آن

كرد و دانستن  يو ارامش مطبوع ياحساس راحت كبارهيو اعتماد به نفس كه مادرش به او داده بود ، به  ياحساس همدرد نيجو از ا. كننده بود 

كرده كه آنها را جبران و اصالح كند ، قدرت تحمل موضوع  يبعدا سع ياست ، ول شدهيگناهان را مرتكب م نيا يزمان زيكه مادرش ن عموضو نيا

 يمثل او ، چهل سال مراقبت و سع ياحساس كرد ؛ گر چه به نظر دختر پانزده ساله ا تريآسانتر ساخته و خود را با اراده تر و قو يو يرا برا

 .كرد  يو دور ، جلوه م يطوالن يليخ يكردن زمان

عمه مارچ  كهيپس مادر وقت« : ديشده است ، پرس زتريو نزد او عز كياز همه به مادرش نزد شتريب گريكرد حاال د يماحساس  كهي، در حال جو

 »؟  يهست ي، عصبان يشو ياز اتاق خارج م نكهيا اي يده يفشار م گريرا به همد تيكنند و تو لبها يمردم تو را ناراحت م نكهيا ايزند و  يم غيج

 شهيگرفته ام كه هم اديبله من « :كرد ، پاسخ داد  يو نامرتب جو را صاف م دهيژول يزد و موها يم يو لبخند ديكش يم يآه كهيمارچ درحال خانم

كنم كه امكان دارد آنها  يكه احساس م يدهانم نگاه دارم و هر زمان يرا كه ممكن است از دهانم خارج شوند ، تو يتأمل يآن كلمات تند و ب

 ». كنم  يخرده سرزنش م كيو بدجنس هستم  فيضع نكهيروم و خودم را از ا يم رونيب قهيدق كير آن موقع است كه مرا بشكنند د اراده

 زيآن كلمات تند و ت يعني،  شوديباعث دردسر من م شهيموضوعست كه هم ني، چون هم يدهانت نگه دار يكه آنها را تو يگرفت اديتو چطور  -

،  شمداشته با يبدون آنكه مظور نكهيپرند و بدتر از همه ا يم روني، از دهانم ب رميكنم و بتوانم جلوشان را بگ يمبدانم چكار دارم  نكهي، قبل از ا

 يدار يدهانت نگاه م يتو چطور آنها را تو زيعز يبه من بگو مارم. برم  يلذت هم م گرانيدار كردن احساسات د حهياز گفتن آن كلمات و جر

 »؟

 ..كمك را به من  نيا شهيمادر خوب من هم -

 » .  يده يما انجام م يكه تو برا يهمان كار« :گفت  ياز حق شناس يحاك يجا جو حرف مادرش را قطع كرده و با بوسه ا نيا در

مبارزه را  نيا ييبعد از آن خودم به تنها يبزرگتر از االن تو و سالها يبودم ، كم ياز دست دادم كه دختر كوچك) مادرم را ( او را  يمن وقت يول -

 تلخ يرا پشت سر نهادم جو و اشك ها يمن اوقات سخت. به ضعف خود اعتراف كنم  يمغرورتر از آن بودم كه نزد كس يليادامه دادم چون كه خ

شد و  شيدايپدرت پ نكهيتا ا. آمد كه موفق شده باشم  يبه نظر نم ميچون كه با وجود تمام كوششها.  ختميخودم ر يشكست ها يبرو ياريبس

كه چهارتا دختر دور مرا گرفتند و در اثر فقر همان رنج  جيبه تدر يول. آسانتر شده بود  ميخوشحال بودم كه خوب بودن آنقدر برا يليمن خ

من  يبچه ها دميد يم نكهيو از ا ستمين يآدم صبور عتايمن طب يدان يچون م. كج خلق شده بودم  يباز هم موجود يعنيبه سراغم آمد  يميقد

 .داد  يرنج م يليمرا خ نيداشته باشند ، ا زيخواهد تا همه چ يدلشان م

 كمكت كرد ؟ يمادر ، خوب بعدا دوباره چ چارهيب -
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بود و  دواريفقط ام شهيكرد ، بلكه هم ينم تيگله و شكا يزياز چ چوقتيداد و ه يچون او هرگز صبر و حوصله اش را از دست نم! پدرت جو  -

تنها  نيبنابرا.  ديكش ياز رفتار او داشته باشد خجالت م ريغ يجلو او رفتار نكهيكه آدم از ا ديكش يكرد و زحمت م يكار م يآن چنان با خوشحال

. كنم  تيخوب را در خود تقو ليكنم تا تمام فضا يدائما سع ديو نشان داد كه چگونه با ديبخش يكرد و آرامش م يكمك م يلياو بود كه به من خ

 كي. كردن به خاطر خودم بود  يكردن به خاطر شماها آسانتر از سع يكه البته سع. بودم  يم يچهار دختر خود در زندگ يالگو ديبا يچون من م

توانست مرا  يم يو پاسخ ياز هر حرف شتريتند و نامناسب از دهان من خارج مشد ، ب يكه كلمه ا ياز جانب شماها وقت رهيخ اي زيتعجب آم نگاه

 .بود  ميو كوشش ها يسع نيا يپاداش ها برا نيتر نيري، ش ميبچه ها نانيعشق و احترام و اطمكند و آن  هيتنب

 ». بود  يمن كاف تيرضا يبرا نينصف تو خوب بودم ، هم ياگر من به اندازه ! اوه ، مادر « :زد  اديمتأثر شده بود ، فر شياز پ شتريكه ب جو

 نيا ري، چون در غ يباش) به قول پدر ( ات  يمراقب دشمنان باطن ديبا شهيتو هم ي، ول زميعز يبهتر از من بشو يليكه تو خ دوارميمن ام -

، آنرا به  يهشدار داشت كي؟ تو امروز  زمينه عز. سازد  يكه م نتريهم تمام نشود ، الاقل آنرا غمگ تيخراب شدن زندگ متيصورت ، اگر به ق

امروز  يمانياز پش يبزرگتر يمانياخالق تأسف و پش نيا نكهي، قبل از ا ياخالق تند غلبه كن نيكن كه به ا يقلبت سع ميداشته باش و از صم رخاط

 ». به وجود آورد  تيرا برا

كه  يو نگذار يندازيمن ب اديآنرا  شهيو هم يبه من كمك كن ديبا يول. خواهم كرد  يخواهم كرد مادر ، من واقعا سع يمن سع« :پاسخ داد  جو

موقر و مهربان به تو نگاه  يليخ يگذاشته و با صورت شيلبها يعادت داشت انگشتش را رو شهيكه پدر هم ديآ يم ادميمن . از دستم برود  راياخت

انداخت كه چكار  يتو م اديبه  شهيهم بيترت نياو بد.  يرفت يم رونيو ب يداد يفشار م گريكديرا به  تيجور مواقع لبها ني، تو هم در ا كند

 »، نه مادر ؟  يكن يم يدار

كوچك و آن نگاه مهربان  ياشاره  نيكرد و با ا يفراموش نم نرايبه من كمك كند و او هرگز ا ينطوريبله من از او خواهش كرده بودم كه ا -

 .داد  يو تلخ نجات م زيكلمات ت ياريدادن بس رونيمرا از ب

حرف زده باشد  ياديمبادا ز نكهياز ترس ا نيبنابرا. د و لبانش به لرزه افتادند حرف چشمان مادرش پر از اشك ش نيكه چطور بعد از ا ديد جو

 يدلم م يليخ ينداشتم ، ول ييسوال را از تو كردم مادر ؟ من قصد پررو نيبود كه مواظب تو بودم و ا يكار غلط نيا« :زمزمه كرد  ي، با نگران

 ». كردم  تيو امن يدر كنار تو احساس خوشحال نجايا يليچون خ.  اورميكردم بر زبان ب يرا كه احساس م يزيخواست چ

مرا محرم اسرار خودشان  ميو افتخار منست كه احساس كنم دخترها يخوشحال نيبزرگتر ني، چون ا ينكرد ييجايمن ، تو سوال ب زينه عز -

 .كنند و بدانند كه چقدر من آنها را دوست دارم  نانيبدانند و به من اطم

 .كردم مادر  نير كردم تو را غمگمن فك -

هستم و چطور با  ونياو تنگ شده و چقدر به او مد ياندازد كه چقدر دلم برا يم نيا اديشود ، مرا  يهروقت صحبت پدر م ي، ول زمينه عز-

 . ميحفظ نما شيو سالم و خوب برا حيكوچكش را صح يكنم تا دخترها يمراقب باشم و كار ديبا يوفادار

و  يكن ينم تيو حاال هم اصال شكا ينكرد هيگر شيهم كه رفت برا يبرود مادر ، و موقع يتو خودت به او گفت نيبا وجود ا«:گفت  رتيبا ح جو

 »؟ يبه كمك او دار اجيكه احت يده يظاهرا هم نشان نم

دارم كه كشورم را از  ينگه م يموقع يرا برا ميكنم و اشك ها يخودم را م يسع نيشتريكه دوستش دارم ، ب يكشور يجو ، من برا نيبب -
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 يتيشكا ديمن با ميخوش آن دار انيبه پا ديو ام ميانجام داده ا يخودمان را به خوب فيكه ما هر دو وظا يچرا وقت نيبنابرا. دست داده باشم 

بهتر از پدرت دارم و او است كه  يتدوست ح كيداشته باشم ، بدان علت است كه من  يبه كمك اجيكه من احت رسدي؟ اگر به نظر نم باشمداشته 

شروع خود هستند و  يتو در نقطه  يزندگ يدخترم اضطراب ها و وسوسه ها. كند  يم تيام را تقو هيبخشد و روح يبه من آرامش م شهيهم

 يتوان ي، آنوقت است كه م يرا احساس كن» خداوند «  يو رقت و مهربان يتوانائ يكه بتوان يريبگ ادياگر تو  يول. ممكن هم هست كه كم نباشند 

 يكيصورت احساس نزد نيو در ا يكرده و او را دوست داشته باش نانياطم» به او «  ديتو با نكهيبعد ا.  يبر آنها غلبه كرده و آنها را فرونشان

.  ابدي يم رييه كم شده و نه تغهرگز ن» او « عشق و توجه . بود  يخواه يمتك يكرد و كمتر به قدرت بشر و عقل و يخواه» او « را به  يشتريب

 ميرا از صم نيا.  ديو ام يآرامش و صلح ، خوشحال يشود برا يم يعشق سرچشمه ا ني، بلكه ا رديعشق را از تو بگ نيتواند ا ينم يكس چگاهيه

؛  يو به آنها اعتراف كرد يكه نزد مادرت آمد يو گناهان و تأسف ها ، به همان آزاد دهايكوچكت و ام يو با تمام كوشش ها جوقلب باور كن 

 »! برو » خداوند « نزد 

 نيتر مانهيآمده بود ، صم ديسخنان پد نيكه به دنبال ا يبود كه مادرش را تنگتر در آغوش بكشد و در سكوت نيموقع تنها پاسخ جو ، ا نيا در

تلخ  يحال شاد ، او نه تنها مزه  نيدر ع يآن ساعت توأم با اندوه ، ول چون در. دلش بر زبان آورد  يرا كه تا به حال كرده بود ، تو يدعائ

 كياز عشق  تريقو يرا با آغوش باز و با عشق يشده بود كه هر بچه ا كترينزد»  يدوست« بود و توسط مادرش به  دهيرا چش يديو ناام يمانيپش

 .كند  يمادر ، استقبال م كيعشق  فترازيپدر و لط

به مادرش  يمشتاق اصالح و جبران گناهان خود باشد ، نگاه كبارهيو جو انگار كه به  ديكش يهم آه م يخورد و گاه يخواب وول م ي، تو يميا

 .بود  دهيحالت را در چشمانش ند نيا يقبال و چگاهيانداخت كه ه

 ييكرد ، با صدا يلش گسترده شده بود نوازش مبا يمرطوب او را كه رو يموها يداده بود و به آهسنگ هيهمانطور كه به تخت خواهرش تك جو

توانستم او را ببخشم مادر  يدر خشم من پنهان شود ، من قبال نم قتيتوانستم آنقدر بدجنس باشم ؟ من گذاشتم تا حق يمن چطور م« :بلند گفت 

 »شده باشد  ريد يليخ گرينبود ، ممكن بود كه د يامروز اگر الر ي، ول

را به  شيكه تا اعماق قلب جو نفوذ كرد ، دست ها يباشد ، چشمانش را باز كرده و با لبخند دهيحرف جو را شن نينگار اكه ا يميموقع ا نيا در

و  دنديرا سخت در آغوش كش گريكديشده بود ،  دهيچيپ يميكلفت كه به دور ا يبا وجود آن پتو ينكردند ، ول يصحبت چكداميه. جلو دراز كرد 

 .  ديشده و فراموش گرد دهياز ته دل ، بخش يبوسه  كيدر  زيچ مهه

 نهم فصل

 رود يم» فر  يتيوان« به  مگ

 

 شيكرد و خواهر ها يم يبرد ، بسته بند يدر مسافرت همراه م يستيرا كه با يمگ داشت صندوق بزرگ ي، وقت ليماه آور يروز از روزها كي

 ». رنديبود كه اون بچه ها االن سرخك بگ ايدن يتو يخوش شانس نيبزرگتر نيكنم ا يمن فكر م« : دورش را گرفته بودند ، گفت 

و چقدر « :شده بود ، پاسخ داد  يباد ابيآس كي هيشب شتريدرازش ، ب يكه با آن دامن كه رو به باال جمع كرده بود و با آن بازوها ي، در حال جو

 »باشكوه  يزهايو چ حيتمام پر از تفر يسفر دو هفته ا كي. هم قولش را فراموش نكرد» موفت  يآن« خوب كه 
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گذاشت تا به مناسبت  يآبرومند م يجعبه  كي يسر و گردنش را منظم و مرتب تو يروبان ها نيهم از آن طرف همانطور كه داشت بهتر بت

 » يفوق العاده ا يو چه هوا« : آنها را به مگ قرض بدهد ، گفت  يياستثنا تيموقع نيا

 نيآرزو داشتم من هم به ا« :كرد ، اظهار داشت  يجاق و سوزن بود و هنرمندانه داشت بالش خواهرش را دوباره پر مكه دهانش پر از سن يميا

 ».  دميپوش يقشنگ را م يزهايچ نيرفتم و تمام ا يمسافرت م

من آرزو « :آمد ، گفت  يم يكامل يليافكند و اتفاقا به نظرش اتاق خ يداشت نظر م يساده و محقر ي هيكه اثاث يهمانطور كه به اطراف اتاق مگ

 شما يآنها را برا يبرگشتم همه  يكنم تمام ماجراها را به خاطر سپرده و وقت يم ي، سع ديتوان يچون نم يول.  ديآمد يشماها م يداشتم كه همه 

را به من  تانيزهايو چ دينسبت به من مهربان هست نقدريشماها كه ا يتوانم برا يكه م ستيكار نيكوچكتر نيمن مطمئنم كه ا. كنم  فيتعر

 ». كه حاضر شوم ، انجام دهد  ديكن يو كمك م ديده يقرض م

گذشته و باشكوهش را در آن نگاه داشته بود تا بعدا و  يها يادگاريكه در موقع باز شدن آن صندوق چوب سرو ، كه خانم مارچ چند تا از  يميا

 »به تو داد ؟ ياش چ نهيصندوق گنج يمادر از تو« : ديبدهد ، حضور نداشت ، پرس هيهد شيبه موقع خود به دخترها

 يخواستم ، ول يبنفش را م يشميابر ي متنهيمن آن ن. را  بايز يكمربند آب كي، آن بادبزن نقش دار قشنگ و  يشميجفت جوراب ابر كي -

 .خودم قانع باشم  يميتنها قد ميبه همان ن ديبا نيبنابرا. كه از مادر بخواهم دوباره صندوقش را باز كند  ستين ياديوقت ز گريد

 گريمن خواهد آمد و اون كمربند هم د ديجد نيبه دامن موسل يلياون حتما خ« : به مگ قرض بدهد ، گفت  يزيخواست چ يهم كه دلش م جو

جو  يزهايچ يول» . خورد  ياالن به درد تو م ديدستبند مرجان خودم را خراب نكرده بودم ، چون شاكاش من آن . خواهد نمود  لشيتكم يحساب

 .بودند كه معموال بدرد بخور نبودند  يآنقدر خراب و فكسن شهيهم

 يدختر جوان گلها كي ياو گفت كه برا يگنج مادر بود ، ول يجعبه  يتو يدوست داشتن يليخ يميقد ديدست مروار كي« :پاسخ داد  مگ

 يرو ادهيپ ديلباس جد نكهي، ا نميبب ديحاال بگذار. من بفرستد  يرا كه الزم دارم ، برا ييهم قول داده گلها يقشنگتر هستند ، الر يليخ يقيحق

اون  -كوچك  يهمانو م كشنبهيروز  ي، برا نميپوپل راهنيپ نهميخوب ا! خرده چروك داره ، بت  كيكالهم  يپر رو نكهي، مثل ا اوهمنست ، 

 ».  شديقشنگ م يليبنفش حتما خ يشميتنه تبر ميبا آن ن ي؟ ول ستين نطورياست ، ا نيخرده سنگ كيبهار  يبرا

 يبهت م يليات خ يمهمان راهنيهمان پ يول« :كوچك پر از خرت و پرت مگ غرق بود ، پاسخ داد  يآن مغازه  يكه نگاهش تو يدر حال يميا

 ».  ييآ يخوشگلتر به نظر م يليخ ديدر رنگ سف شهيتو هم.  ديآ

همان را  دي، با ستين يچاره ا يول. را جارو كند  نيكه زم ستي، و بعالوه آنقدرهم بلند ن ستيخوب ن چياش ه قهي يول« :و گفت  ديكش يآه مگ

كه  يتازه عوض شده است ، طور زين شيخوب پشت و رو شده و تورها يلي، چون خ ديآ يخوب به نظر م يليخ رنگميلباس منزل آب نيبپوشم ، ا

به نظر »  يسال« و دسته گلم هم مثل مال  ستيخرده مد روز ن كي يشميابر يتنه  مين نيا. شده ام  ديدست لباس جد كيصاحب  كنميماحساس 

دسته  كيبا  اهيچتر س كيمن به مادر گفته بودم . شدم  ديناام واقعا از چترم ي، ول ميبگو يزيمن دوست ندارم كه آه و ناله كنمم و چ.  ديآ ينم

 كهياست ، بطور زيمحكم و تم يليالبته اون خ. است  دهيزرد رنگ خر يدسته  كيچتر سبز با  كياو فراموش كرده و  يخواهم ، ول يم ديسف ي

 ». باشد ، از خجالت آب خواهم شد  ييو دسته طال يشميابر ديكه با»  يآن« چتر  يدانم كه حتما پهلو يم ينكنم ، ول يتيناچارم كه شكا

 .چتر كوچكش پرداخت  ديبه بازد يليم يو با ب ديكش يدوباره آه مگ
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 ».  يآن را عوض كن يتوان يم« :داد  شنهاديپ جو

 نيا. دار كنم  حهيجر،  دهيمن زحمت كش يزهايفراهم كردن چ يرا كه آنقدر برا يحماقت را نخواهم كرد كه احساسات مارم نيمن ا يول -

جفت دستكش تازه ام ،  كيو  يشميابر ياز بابت جوراب ها يول. آنرا ترك كنم  ستميمهمل خودم است كه حاضر ن ي دهيمربوط به عق يتينارضا

كنم  يكنم و فكر م يثروتمند احساس م يلي، جو ، من خودم را خ ديكه آنها را به من قرض داده ا ديمهربان هست يليشماها خ.  استراحت  الميخ

 .كرده ام  زشانيتم يمواقع معمول يكه برا يميجفت قد كيجفت دستكش تازه و آن  كيهستم ، با آن  كيهم ش يليخ

 .دستكش ها انداخت  يبه داخل جعبه  ينگاه دياياز تنش درب يآنكه خستگ يبار برا نيچندم يمگ برا بعد

كاله  يموفت رو يآن« : ديآورد ، مگ از او پرس ياتاق م ياز دست هانا گرفته بود ، تو را كه وسط راه يبرف نيبغل موسل كيبت داشت  يوقت

 »بت ؟  يمال منم بگذار يرو يتوان يم. دارد  يو صورت يآب يتور ونيشبش پاپ

 نيو از ا ونيتور و پاپ يليخ ديو نبا ديآ يساده جور در نم يليخ يبا لباس ها كيش ينه ، چون كه كالهها« :مصمم پاسخ داد  يبا لحن شيبه جا جو

 ».  نديارايخود را ب اديز دينبا ريمردم فق. داشته باشد  زهايچ

.  ريخ ايو كالهم داشته باشم  ونيلباس و پاپ ياصل رو يكه تورها ديخواهم رس ميآرزو نيدانم ، باالخره به ا ينم« :پاسخ داد  يحوصلگ يبا ب مگ

« 

موفت  يبه منزل آن يبود كه فقط بتوان يكامال خوشحال خواه ي؛ وقت يگفت يتو كه آن روز م يول« :اظهار داشت  يشگيبا همان حالت آرام هم بت

 ».  يبرو

رسد دلش  يم يرسد كه آدم به هر چ يبه نظر م يول.  ستميخاطر ن دهيخوب من خوشحال هستم و رنج اريبس. بله ، من گفتم : گفت  مگ

برداشته شده است ، جز  زيحاضر هستند و همه چ يچمدان همگ يتو يزهاي؟ خوب حاال چ ستين نطوري، اخواهد ، نه  يم يادتريز يزهايچ

 ». ام تا مادر آنرا تا كند  شتهام كه گذا يلباس مهمان

« شده بود و آنرا  ريكه بارها و بارها اتو و تعم درنگشيبه لباس بلند سف يمغرورانه نگاه يپر با حالت مهيصندوق ن ياز باال يمگ با شادمان بعد

 .، انداخت  دينام يم»  يلباس مهمان

سفر ، با اكراه  نيبا ا بايالبته خانم مارچ تقر.  ديو لذت بخش گرد ييايرو يدو هفته ا يمجهز عازم سفر يليبود و مگ خ يبعد ، روز خوب روز

به مادرش اصرار  يليچون دخترك خ يول. به خانه بازگردد تر از آنكه رفته بود ، يناراض يليكه مارگارت خ ديترس يموافقت كرده بود ، چون م

 رعاقالنهيهم غ اديبعد از آن زمستان كسالت آور ز حيتفر يكم كياز او مواظبت كند و به عالوه چون  يقول داد كه حساب زين»  يسال«بود و  كرده

 . مد روز را بچشد  يزندگ نيرود و مزه اولمسافرت ب نيمادرش موافقت كرده بود تا دخترش به ا ني، بنابرا ديرس يبه نظر نم

سحر  يداخل آن ، ابتدا حساب يبودن اهال كيشكوه خانه و ش دني، با د يدهات بايمد روز بودند و مگ ساده و تقر يليخ يليخ» موفت « ي خانواده

 دينكش يبودند و طول يانيحال مردمان مهر نيگرفته بودند اما در ع شيرا پ يمعن يپوچ و ب يزندگ يموفت ها هرچند كه نوع. و افسون شده بود 

 . دنديگرد يستيرودربا يو ب يخودمان يليكه با مهمانشان خ

 زهايو زرق و برق چ ستنديباهوش ن يليشده و خ تيكه آنها در واقع آنطورها هم ترب) بداند چرا  نكهيالبته بدون ا( كرد  يمگ احساس م ديشا

 ارك چيو ه دهيالبسه اش را پوش نيكه انسان بهتر يروزانه در حال يبه هر حال كالسكه سوار يول. بپوشاند  بودن آنها را يتوانست عاد يكامال نم
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 .از لطف نبود  يكردن نداشته باشد ، خال حيجز لذت بردن و تفر يگريد يجد

افاده  يكرد كم يمثال سع. كرد  انشيطرز رفتار و طرز صحبت كردن اطراف ديشروع به تقل يبه مذاق مگ خوش آمده بود و به زود يليكار خ نيا

مد و  يدرباره  شتريب شيداده و باالخره صحبت ها يشتريرا حلقه و دالبر ب شيتر و با نزاكت تر شده ، از لغات فرانسه استفاده كرده و موها يا

 .باشد رهيغ

. بود  يكرد كاش ثروتمند م ي، آرزو م ديكش يكه آه م يو در حال كرديم يبه او حسود شتري، ب ديد يرا م»  يآن« قشنگ  يزهايچ شتريهرچه ب او

تازه  يبا وجود آن دستكش ها يو حت شهيآمد و كارش به نظرش سخت تر از هم يو دلتنگ كننده م انيمنزل خودشان به نظرش عر گريحاال د

 .خاطر است  دهيو فوق العاده رنج ريفق يليخ يكرد كه دختر ياحساس م يشميابر يها رابو آن جو

 .بودند » اوقات خوش « و تدارك  هيبودن نداشت ، چون كه آن سه دختر جوان مشغول ته يناراض يبرا ياديهر صورت ، مگ فرصت ز به

رفتند دست آخر هم عصرها در باغ بزرگ خانواده  يبه تئاتر و اپرا م نكهيا اينموده و  يرفتند ، كالسكه سوار يكردند ، گردش م يم ديخر آنها

اصوال بلد بود كه از مهمانانش  نيداشت ، بنابرا ياديدوستان ز»  يآن« كه  ياز آنجائ. و خنده به راه بود  يو شوخ دنيموفت دنبال هم دو ي

 تينها ياز آنها نامزد داشت و به نظر مگ ب يكيبودند كه  ييبايز اريجوان بس ي، خانم ها يبزرگتر آن يخواهرها. كند  ييرايپذ ديبا يچطور

،  ريپ يبانو كيهم » موفت « خانم . داشت  يچاق و سرحال بود كه با پدر مگ آشنائ ريجنتلمن پ كي» موفت «  يآقا. آمد  يم كيجالب و رمانت

مگ گذاشته بودند  يبود كه آنها رو ياسم نيا( »  يزيد« كردند و  يلوس م يليو خالصه همه مگ را خ ديرس يبه مگ م يليزنده دل بود و خ يلو

 .كرد  يم ريداشت عرش را س گريبه قول معروف د) 

 يچندان هم كه قبال فكر م نشي، مگ متوجه شد كه لباس پوپل ديبرگزار گردد ، فرا رس» كوچك  يمهمان« كه قرار بود  يعصر آن روز باالخره

قشنگ درست كرده  يليو خودشان را هم خ دهيپوش ينازك يليخ يلباس ها گريد يچون كه دخترها ستيمناسب ن يمهمان نيا يكرد ، برا

 .بودند 

 يرنگ و روتر جلوه م يصد درجه كهنه تر ، وارفته تر و ب گريد»  يسال« و شكن و تازه  ني، در مقابل لباس پرچ چارهيمگ ب يلباس مهمان نيبنابرا

 متشيبا تمام مال يشروع به رنگ انداختن كرده بودند چون كه و شيشده بود ، گونه ها گريكديخترها به د ريسا يمگ كه متوجه نگاه ها. كرد 

 .مغرور بود  يليخ يلي، خ

 يخواهر نامزد دار آن» بل « هم كمربندش را ببندد و »  يآن« او را درست كند و  يكه موها شنهاديپ»  يسال«  يبه مگ نزد ول يكس حرف چيه البته

 .را احساس كرده بود  ريدختر فق كياز ترحم به  يا هيسا يها مگ به خوب يمهربان نيدرتمام ا يول. كرد  دشيسف يبازوها فيهم شروع به تعر

،  دنديپر يطرف و آن طرف م ني، به ا اليخ يو ب فيلط يو گپ دزدن بودند و مثل پروانه ها يمشغول خنده و شوخ نيريسا كهيموقع نيبنابرا

 .كرد  يم ياديز ينيدر قلبش احساس سنگ چارهيمگ ب

بتواند  نكهيقبل از ا يول. جعبه گل به جمع مهمانان وارد شد  كياز مستخدمه ها با  يكي نكهياحساس تلخ و سخت در اوج خود بود ، تا ا آن

آنها  يال به ال يسرخس ها نيكننده و همچن رهيو خ بايز يآن رزها دنيبا تعجب و عجله جعبه را باز كرد و همه از د»  يآن« بدهد ،  يحيتوض

 . دنديبلند كش يآه

 »!  ييخداوندا ، چه رزها يول. او گل بفرستد  يعادت دارد برا شهيجورج هم. بل است  يحتما برا نياوه ، ا« :بلند گفت  اديفر كيبا  يآن
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آن . مارچ است  زهيدوش يبرا نهايا يول« :داد ، گفت  يه مگ مآن را ب كهيدرآورد و درحال شبندشيپ بياز ج يموقع ، مستخدمه ، نامه ا نيا در

 ». را هم داد كه به شما بدهم  ادداشتي نيگفت و ا نطوريرا آورد ا نهايكه ا ييآقا

 يفرستاده است ؟ ما نم يآنها را ك. چه بامزه « :گفتند  كصداي يزدند ، با تعجب و كنجكاو يدور مگ حلقه م كهيتمام دخترها درحال نيبنابرا

 ».  يدار يكه تو هم عاشق ميدانست

مادرش او را فراموش نكرده است ، پاسخ  نكهيتمام از ا يحال با خشنود نيو در ع يكرد ، با سادگ يرا باز م ادداشتيهمانطور كه داشت  مگ

 ». باشد  يم يگلها از طرف الر ياز طرف مادرم است ول ادداشتي نيا« :داد 

چپ  هيو كنا شين نيتوجه به ا يمگ ب يول» !  ياوه ، راست« :كرد ، گفت  يم بشيج يرا تو ادداشتيبه مگ كه داشت  زيتمسخرآم يگاهبا ن يآن

دشمن دوست  يو صادقانه ، از هر چ زيمحبت آم يگذاشت كه انگار با خواندن همان چند كلمه  بشيج يرا خواند و تو ادداشتي يو راست طور

و از  ديرس يبه نظر م ي، دوباره شاد و راض بايز يآن گلها دني، بدش آمده بود و ضمنا با د يداشتن و غرور ساختگ يخوديبه دماغ ب دنما و با

 .نبود  يخبر گريقبلش د ياندوه چند لحظه 

خودش  يها و سرخس ها را براچند شاخه از آن رز نكهيكرد ، بعد از ا يخوشحال احساس م بايكه خودش را دوباره تقر يمگ در حال نيبنابرا

« داد كه  هيآنها را به دوستانش هد يدوستانش درست كرد و طور ي، موها و دامن ها قهي يبرا بايز يرا به صورت دسته گلها هيبرداشت ، فورا بق

وتوجه مگ  يخانم نيذوب او همه مج» . است  دهياست كه تا به حال د ييكوچولو نيتر نيرياو ش« :خواهر بزرگتر ، به مگ گفت كه »  راكال

 . دنديگرد

 يمگ شده و موقع يقبل يديو نوم يرفتن آن حالت دلسرد ني، باعث از ب ييو گل كذا ادداشتي دنيرس يعني زيكار محبت آم نيهر حال ، ا به

 يو شكنش قرار دهد ، تو نيپرچ يموها يخودش را تو يخانم موفت رفتند ، و مگ خواست كه گلها شينشان دادن خودشان پ يكه همه برا

 گريلباسش كه حاال د ي قهياز رزها را به  گريد ياز اندوه در آن نبود و بعد هم دسته ا ياثر گريكه د ديو روشن د شحالصورت خو كي نهييآ

 .زد  ديرس يهم رنگ و رو رفته به نظرش نم يليخ

 يگفت كه او صدا يآن. كرد  افتيهم در نديخوشا فيضمنا سه تعر. مهربان بودند  يليلذت برد و همه خ زياز همه چ يليعصر آن روز خ مگ

كرد  يم يموفت هم سع يو باالخره آقا» ؟ ستيك بايدختر كوچك تر و تازه با آن چشمان ز«  نيكه ا ديپرس»  نكلنيل جريم« دارد ،  يقشنگ يليخ

 كياز  يتصادفا قسمت نكهيخوش گذشته بود تا ا يليبه او خ همرفتهي، رو كهيطورب. به او خوش بگذرد  يليكند كه خ يمگ بوده و كار بكه مراق

از دخترها  يكينشسته بود تا  قيآالچ يقرار بود كه مگ تو نياز ا انيجر. او را منقص كرد  يبه گوشش خورد كه باز هم خوش يخصوص بتيغ

 »چند سالش است ؟ يالر نيا يراست« : ديپرس يكه م ديشن ييصدا قيآالچ واري؛ كه از آنطرف د اورديب شيبرا يبستن كي

 ».  شتريهفده ، نه ب ايحدود شانزده  ميتوانم بگو يم« :پاسخ داد  يگريد يصدا

 .آنها شده است  ي فتهيپاك ش رمرديشده اند و پ يميصم يليكه آنها حاال خ ديگو يم يسال!  يهمچو دختر كي يراي يچه شانس -

 يباز شيخوب هم دارد با ورق ها يلينقشه است و خ نيمن شك ندارم كه خانم مارچ طراح ا« :بود كه در پاسخ گفت خانم موفت  يصدا نيا بعد

 .شود  يسرش نم يزيو چ ستيخطها ن نيا يدخترك مطمئنا هنوز تو يطفلك يول. كند  يم

 چارهيب. رنگش سرخ شد  بايز يآن گلها دنيمادرش دروغ گفت و از د يرا خواند ، درباره  ادداشتي ياو وقت« :گفت  يقبل يهم صدا باز
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 يرا برا مانياز لباس ها يكيكه  ميبده شنهادياگر ما به او پ يكن يتو فكر م.  شديم يناز زيچ يليداشت حتما خ يدخترك ، اگر سر و وضع درست

 »كند ؟ ي، آنرا قبول م ميبه او قرض بده كشنبهيروز 

است كه دارد و آنقدر وضعش  يداشته باشد ، چون كه آن لباس رنگ و رو رفته تنها لباس يكنم اشكال يفكر نم يمغرور است ، ول يلياو خ -

لباس خوب به  كيقرض دادن  يبرا يموضوع عذر موجه ني، ا نيبنابرا.  اورديامشب دوام ب يتا آخر مهمان يكنم حت يخراب است كه گمان نم

 . داو خواهد بو

نخواهد  حياز تفر يموضوع خال نيخوشامد دخترك دعوت كنم و ا ياز الرنس جوان هم برا كشنبهي يدارم برا اليضمنا من خ.  ديد ميهخوا -

 .بود 

 يليچون مگ دختر خ. افتاد  يو شانيپر بايظاهر شد و چشمش به صورت برافروخته و تقر يبستن كيموقع بود كه دوست مگ با  نيا در

دار شدن احساسات و خشم و تنفر خود را  حهيغرور حاال به دردش خورد ، چون كمكش كرد تا ظاهرا بتواند جر نياتفاقا هم يبود ، ول يمغرور

توانست  يو خوش گمان بود ، نم گناهيب يكه او به راست ييچون كه از آن جا. كرده بود از نظر پنهان دارد  دايمكالمه ظالمانه پ نيا دنيكه از شن

هرچه  ي، ول ديرا فراموش نما هيقض نيكرد كه ا يم يمگ سع ني، بنابرا ديحرف زدن دوستانش را درك نما گرانيو پشت سر د بتيغ يمعن

« و خالصه آن » . نقشه ها را طرح كرده است  نيخانم مارچ ا« : كرديبود ، تكرار م دهيرا كه شن يمغزش جمله ا يتو ماكرد موفق نشده و دائ

كنان به  هيبود گر كيشد كه نزد يچنان دائما در مغز مگ كوچك تكرار م» لباس رنگ و رو رفته « و آن جمله » درش تهمت دروغ درباره ما

 .  ابدي يتسل يكم ديتا شا ديمادرش بازگو نما يدرد و رنجش را برا نيو ا دهيخانه شان دو

نشان دهد و چنان  اليخ ياش را كرد تا خود را خوشحال و ب يسع نيشتريمگ فعال ب نيبود ، بنابرا رممكنيغ ميتصم نيا يچون عجالتا اجرا يول

 يخوشحال و شاد بود كه مهمان يالبته مگ تا زمان. چه گذاشته است  يكرد كه به و يتصورش را هم نم چكسيكه ه ديكار موفق گرد نيهم در ا

 يرا كه سر مگ را به درد م يتوانست آن خشم و رنجش يمن يكس گريآرام بود ، چون در آنجا د يلي، خ ديو بعد كه به تختخوابش خز شدتمام 

حال توأم با حسن  نيظاهرا آن كلمات احمقانه و در ع.  ندينمود ، بب يبرافروخته اش را خنك م يررا كه گونه ها يقطرات اشك نيآورد و همچن

 يكه و ييايهمان دن يعنيشده بودند ،  شيقبل يايدن يمگ گشوده بودند و مزاحم آن آرامش و صلح و صفا يرا به رو يديجد ياين، در د تين

 . ستيز يدر آن م ياليخ يو ب يبچه با شاد كيهنوز مثل 

» موفت « كه توسط خانم  ييكامال با آن عبارت احمقانه خراب شده بود ، و اعتقادش به مادرش با نقشه ها يمعصومانه اش با الر يحالت دوست آن

متزلزل و درهم شكسته شده بود و آن طبع حساس و قانعش كه  ينسبت داده شده بود ، كم يدانست ، به و يرا هم مثل خودش م گرانيكه د

دوستانش  يرضروريو غ جايترحم ب لهيو دل خوش باشد ، بوس يبود ، راض ريمرد فق كيكه مناسب دختر  يتا از همان گنجه ساده ا شديباعث م

 يزندگ يفاجعه  نيلباس نخ نما بزرگتر كيكه  دنديشياند يم يكه با كوتاه فكر يدختر سطح مشت كي يعني. بود  دهيآلوده و خدشه دار گرد

 . باشديم

دوستانش ، و  دنيآزرده از د يميو ن -  نيو غمگ نيسنگ يرا پشت سر نهاد و صبح با چشمان يبد و بدون استراحت يليشب خ چارهيمگ ب خالصه

اوقات صبح آن روز  يهمه . از خواب بلند شد  -مثل اولش باشد  زيتواند با آنها با صداقت رفتار كند و همه چ ينم گريد نكهياز ا نيشرمگ يمين

 .كردند  داي، پ ننديشان بنش يگلدوز يسر كارها نكهيا يبرا يكاف يگذشت و تازه عصر بود كه دخترها انرژ هودهيب يگذران وقتبه 
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زد كامال عالقه و  يكه م يكردند و به هر حرف يرفتار م يبا احترام با و يليآنها خ. ر مگ اثر گذاشت بود كه فورا د يزيدر رفتار دخترها چ يول

 .آشكار بود  يبطور واضح كنجكاو شانيدادند و در نگاه ها يتوجه نشان م

 يبل سرش را از رو زهيدوش نكهي، تا ا ديفهم يو تملق گفتن ها را نم يچاپلوس نيا يحاالت ، مگ را متعجب كرده بود و معن نيتمام ا خالصه

دوست تو الرنس  يكارت دعوت هم برا كي كشنبهي ي، من برا زميعز يزيد« :گفت  ياحساسات ينوشت بلند كرد و با حالت يكه داشت م يزيچ

 ». باشد  يفقط به خاطر خوشامد تو م نيو ا ميكه با او آشنا شو ميدار ليم مافرستادم و 

شما « : پاسخ دهد  يوقار و شرم ساختگ يكردن دخترها باعث شد كه با نوع تياذ يبرا يتوأم با بدجنس اليخ كي يلرنگش سرخ شد ، و مگ

 ».  دياين يمهمان نيترسم كه او به ا يمن م ي، ول ديمهربان هست يليخ

 »؟ يچرا كه نه ، شر« : ديپاسخ پرس نيا دنيبا شن بل

 .است  ريپ يليآخر او خ ـ

 »! بدانم  خواهميمن م. ؟ او چند سالش است  ستي، مقصودت چ زميعز«:زد  اديكالرا فر زهيدوش

 ». كنم  يم اليهفتاد ، من خ كينزد« :داد ، پاسخ داد  يادامه م يچشمانش را پنهان سازد ، همانطور كه به شالل دوز يخوشحال نكهيا يبرا مگ

 »! البته كه ما منظورمان الرنس جوان است !  يلتاوه ، طفلك خجا« :بل خنده كنان پاسخ داد  زهيموقع دوش نيا در

 يرد و بدل م گريكدياو با  ياليمعشوق خ يدرباره  يو فيشرح و توص نيا دنيكه خواهران موفت با شن يبيعج يكه به نگاه ها يدر حال مگ

 ». بچه است  كيو اون فقط  ستيدر كار ن يالرنس جوان يول« :، پاسخ داد  ديخند يكردند ، م

 »همسن تو ؟« : ديپرس نن

 ». روم  يهفده سال م يمن در اگوست تو. نه ، همسن خواهرم جو « :سرش را تكان داد و گفت  مگ

 »؟ ستين نطوريگل فرستاده است ، ا تيكه برا هيعال يلياوه ، خ« : ديكرد پرس يدختر عاقل نگاه نم كيبه چشم  زيچ چيكه اصوال به ه يآن

با هم  ريالرنس پ يمادرم و آقا.  ميآنها غرق در گل است و ما هم عاشق گل هست يكند ، چون كه خانه  يما م يهمه  يبراكار  نيبله ، او غالبا ا ـ

 . ميكن يم يباز گريكدياست كه ما بچه ها هم با  يعيطب يليخ نيدوست هستند ، بنابرا

 .از او نپرسند  يزيچ گريجوابش آنها د نيبود كه با ا دواريام مگ

 ».  ستين ديبع چي، و ه يزيواضح است د نيا« :كالرا گفت  زهيبل سرش را تكان داده و خطاب به دوش زهي، دوش نجايا در

 ».  يدهات تيحالت معصوم كيكامال « :كالرا در پاسخ شانه اش را باال انداخت و گفت  زهيدوش

« : ديآمد ، پرس يو چاق با سر و صدا به داخل اتاق م نيسنگ ليف كيو ساتنش ، مثل  يشميآن لباس ابر يتو كهيموقع خانم موفت درحال نيا در

 »جوان ؟  يانجام دهم خانم ها تانيبرا يتوانم كار يم. شما دخترها بخرم  يبرا زيكه چند تا چ رونيب روميمن دارم م

 ». هم الزم ندارم  يزيام را دارم و چ يصورت شميهمان لباس ابر كشنبهي ي، من كه برا ينه ، متشكرم مام« :پاسخ داد  يسال

 .تواند آنها را داشته باشد  يالزم دارد كه نم زيكه چندتا چ ديبعدا حرفش را خورد ، چون به فكرش رس يمگ شروع كرد ، ول» ..  يمن هم نم «

 »؟ يپوش يتو چه م« : ديپرس يسال

همان لباس « :كرد ، پاسخ داد  يم يدر واقع احساس ناراحت يكند ول يكرد وانمود كند كه كامال دارد راحت صحبت م يم يكه سع يدر حال مگ
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 ». پاره شده است  يام را ، البته اگر بتوانم رفوش كنم ، چون كه شب گذشته بدجور يميقد ديسف

 »؟ اورنديب گريد يكياز منزلتان  يفرست يچرا نم« : ديمالحظه بود ، پرس يخانم جوان و ب كيكه  يسال

توأم با  يو با تعجب ديمتوجه آن نگرد يسال يبه خودش فشار آورد ، ول يليجواب خ نيدادن ا يمگ برا» . ارم ند يگريچون كه لباس د «

تكان داد و  يجمله اش را تمام نكرد ، چون بل سرش را به طرف و يول» ... چه خنده دار .  يدست را دار كيفقط همان « : اظهار داشت  يمهربان

؟  ستيرود چ ينم رونيب چوقتيكه او ه يداشتن در حال اديلباس ز ي دهيچون فا.  ستياصال مهم ن« :گفت  حرفش را قطع كرد و يبانبا مهر

رنگ دارم كه  يآب شميلباس ابر كيمن .  يلباس هم در خانه داشته باش نيدوج كياگر  ي، حت يزيد يكه به خانه تان بفرست ستين ياجياحت

 »؟ زميعز يپوش يآن را م. كرد  يخوشحال خواه يليمرا خ يخرده كوچك شده ، اگر تو آنرا بپوش كيمن  ي، چون كه برا مپوش يفعال آن را نم

البته اگر . دهم  يبه كهنه بودنش نم يتيهستم و اهم يخودم راض يمن به همان لباس كهنه  ي، ول ديمهربان هست يليشماها خ« :پاسخ داد  مگ

 ».است  ين و سال من ، لباس مناسببه س يدختر كوچك كي ياون لباس برا.  ديشما نده

خودم تو را لباس بپوشانم و درست كنم  ي قهيكه من به سل ياگر تو اجازه بده يول« :در پاسخ با همان لحن متقاعد كننده شوع كرد و گفت  بل

 اجياحت يو فقط كم يهست زيخوشگل و تر و تم يدختر كوچولو كيچون كه تو .  ديآ يكار خوشم م نياز ا يليمن خ. خوشحال خواهم بود  يليخ

و مادر فرشته اش كه او  ندراليمثل س ييو بعدش ما دوتا نديتو را بب يمن نخواهم گذاشت تا كارت را تمام نكرده ام ، كس.  يدار يبه دست كار

 ». شد  ميظاهر خواه كبارهيشاهزاده فرستاد ،  يرا درست كرد و به مهمان

 يدستكار يبا كم» كوچك  يبايز«  كيبه  ليضمنا وسوسه تبد.  ديبه او شده بود ، رد نما يبا مهربان نطوريرا كه ا شنهاديپ نيتوانست ا ينم مگ

اش را نسبت به رفتار خانواده موفت به دست  يقبل يها يرا قبول نموده و تمام ناراحت شنهاديپ نيتا مگ ا ديكه بل گفته بود ، باعث گرد يآنطور

 .سپرد  يفراموش

مگ  يآنها موها. كردند  بايز يليجوان خ يبانو كيبه  ليمگ را تبد يروز پنجشنبه بل خود و كلفتش را در اتاق حبس كرده و به كمك و عصر

اگر  سرخ تر كردند و يقرمز رنگ ريرا با خم شيبعد لبها. دادند  قلياو را ص يرنگ تمام گردن و بازوها يپودر صورت يرا فر زده و با كمك نوع

بر تن  يآسمان ياز ساتن آب يسپس آنها لباس. خرده روژ هم اضافه كند  كي ينفهم يخواست بفهم يكرد ، هورتنز م ينم يسركش آنقدرمگ 

خودش را  ياش باز بود كه مگ محجوب و كمرو وقت قهينفسش بند آمده بود ، ضمنا آنقدر هم  بايتقر يمگ پوشاندند كه آنقدر تنگ بود كه و

و گوشواره بود كه  نهيدستبند ، گردنبند ، گل س لياز قب رورآالتيز يكسريبعد نوبت . ، تا بناگوشش از خجالت سرخ شد  دنگاه كر نهييدر آ

كرد كه اصال  زانيمگ اندازه و آو ي نهيآنها را به سر و س يصورت يشميبا مهارت و به كمك نوار ابر يهورتنز طور. آنها هم فراموش نشدند 

 .نبود  دايپ

 شيبايو ز ديسف يحاضرش كرد تا بتواند شانه ها بايتقر گري، د ينيچ نيتور چ كيمگ زده شد و  ي نهيرز به س يدسته غنچه  كياز همه  آخر

.  دياش تحقق بخش يقلب يآرزو نيبه آخر زين يآسمان يجفت كفش پاشنه بلند ساتن آب كي،  نكهيبگذارد و باالتر از همه ا شيرا به معرض نما

بل  زهيحاضر كرد و آنگاه دوش شينما يصد در صد مگ را برا ينقره ا ي رهيدسته گل با گ كيبادبزن پردار و  كيدستمال ساتن ،  كي هباالخر

 .بلند شود  شيبرانداز نمود و اجازه داد كه از جا تيعروسك كوچك را با رضا نيبار ا نيآخر يرا برا

 اديكوفت و فر گريرا به همد شيو وجد هر چه تمام دست ها يفتگيشود با ش خودينمانده بود از خود ب يزيكه چ يموقع هورتنز در حال نيا در
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 »؟  ستين نطوريا ايشده اند ، آ] قشنگ  يليخ يعنيبه فرانسه [ يو تقه ژول] جذاب  يعنيبه فرانسه [ اوه مادموازل واقعا شارمانت « :زد 

 ». و خودت را نشان بده  ايحاال ب« :كرد ، گفت  يم تيدخترها در آن جمع بودند هدا هيكه بق يكه داشت مگ را به اتاق يدر حال زيبل ن زهيدوش

 يكردند ، حلقه ها يجلنگ و جلنگ صدا م شيرفت ، گوشواره ها يكه مگ با آن دامن بلند دنباله دارش خرامان خرامان دنبال بل م همانطور

به او گفته بود كه  يبه سادگ نهييچون كه آ. كوفت  ياست ، سخت م دهيرس شيباالخره به آرزو نكهيبش از تصور اخوردند و قل يتكان م شيمو

چند  يتكرار كردند و مگ هم برا يفتگيخشنود كننده را با شوق و ذوق و ش يمگ آن جمله  دنيبه د زيدوستانش ن. كوچك است  يبايز كياو 

در  يدسته كالغ زاغ كيمثل  گرانيبرد و د يخود لذت م يا هياز رنگ و روغن عار كهي، در حال يدروغ يافسانه ا كيدر  يلحظه مثل زاغچه ا

 .بود  ستادهيوسط آنها ا دندكر يم ياطرافش وراج

و  ياو را راه ببر يتوان ينن تا من لباسم را بپوشم تو م« :افزود  تشياز موفق تيرفت تا خودش هم لباس بپوشد ، با رضا يهمانطور كه م بل

حلقه  نيو ا اوريرا ب تيكالرا تو هم آن پروانه نقره ا. حتما كله معلق خواهد شد  يفرانسو يواال با آن پاشنه ها يپشت دامنش را بده بيترت

جود آورده است من به و يكه دست ها يدر اثر جذاب چكدامتانيلطفا ه يخرده عقب تر ببر ، ول كيدراز را كه طرف چپ صورتش افتاده ،  يمو

 ».  دينكن ي، دستكار

بروم و  نييترسم پا يمن م يول« :گفت  يبروند ، مگ به سال نييموقع زنگ در به صدا درآمد و خانم موفت دنبال دخترها فرستاد كه پا نيا در

 ». لخت هستم  مهين بايكننم كه تقر يمن احساس م

خوشگل  يليخ يول.  يرس يخودت به نظر نم هيذره شب كي يتو حت« :داده گفت  يباشد ، او را دلدار باتريمهم نبود مگ از او ز شيكه برا يسال

 نانيمن به تو اطم. درآورده است  يخانم فرانسو كيدارد و تو را كامال به صورت  قهيذوق و سل يليبل خ. تو هستم نترس  يمن پهلو.  يشده ا

 ». شد  يشان نباش و مطمئن باش كه كله معلق نخواهو آنقدر مواظب ريرا شل بگ تيگلها. دهم  يم

آمد و خرامان خرامان به طرف سالن  نيو سالم از پله ها پائ حيسفارش ها در ذهنش ، مارگارت باالخره صح نيا قيبا حفظ كردن دق نيبنابرا

موضوع را كشف  نيكه ا دينكش يو طول. بودند ، رفت و در آنجا جمع  دهيكه آقا و خانم موفت به اتفاق چند تا مهمان كه تازه از راه رس ييرايپذ

مثال .  زديانگ يو احترام آنها را بر م دينما يعده خاص از مردم را جلب م كيخاص نهفته است كه توجه  يتيجذاب دنيپوش بايكه در لباس ز كرد

 نچند تا از جنتلم نيقرار گرفته بودند و همچن ريتحت تأث يليبه مگ نداشتند ، حاال ناگهان خ يجوان كه قبل از آن توجه يچند تا از خانم ها

كردند ، بلكه اصرار داشتند كه به  يتر نگاه م صانهيبه او انداخته بودند ، حاال نه تنها به او حر ينگاه ميفقط ن يقبل يها يهمانيجوان كه در م يها

 هياز بق انتقادكاناپه لم داده و مشغول  يمسن كه رو يند تا از خانم هاباالخره چ. دادند  يم لشيتحو ياحمقانه ا يها فيشدند و تعر يمعرف يو

از  يكيكه خانم موفت در پاسخ  ديو او شن ستيدختر جوان ك نيكه ا دنديپرس يم گريكديكنجكاو و عالقه مند از  يبودند ، با حالت همانانيم ي

موجود .  سخانواده الرن يميضمنا دوست صم.  ريفق يخوب ول يها لياز فام يكي. پدرش كلنل ارتش است . مارچ  يزيد« :گفت  يآنها داشت م

 ». او شده است  ي وانهيمن كامال د» ند « . است  ينيريش

 »!  چارهياوه ، طفلك ب« :گرفت ، گفت  يدسته دارش را جلو چشمانش م نكيداشت ، ع يزيد دنيبهتر د يهمانطور كه برا زيها ن رزنياز پ يكي

بزند  دنيو خودش را به نشن اورديخود ن يكرد به رو يم يخانم موفت حالش دگرگون شده بود ، سع يها نيكه باز هم از توه ير حالمگ د البته

. 
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داشت  يبه خوب ني، بنابرا ديد يجوان م يبانو كينرفته بود و چون خودش را در قالب  نياز ب يدر و»  بياحساس عج« وجود هنوز آن  نيا با

كرد ،  يم ريگ شيپا ريبلندش دائما ز يآورد و دنباله  يرا درد م شي، پهلو يكه آن لباس كمر كرست يبا وجود( داد  يرل خود را ادامه م ي هيبق

 ) .شكستند  يم ايشدند  يگم م ايصورت  نيكه در ا فتندياز گوشش ب شيكه مبادا گوشواره ها ديترس يضمنا م و

بذله گو و خوش صحبت  ياديكردند ز يم يچند تا جنتلمن جواب كه سع يمزه  يب يها فهيو به لط زديمدائما خودش را با بادبزنش باد  مگ

، چشمش به  شي، چون كه درست رو به رو ديمضطرب و دستپاچه گرد يليو خ دهيكش دنيناگهان دست از خند نكهي، تا ا ديخند يجلوه كنند ، م

در چشمان  يزيو آن لبخند ، چ ميچون كه با وجود آن تعظ. شده بود  رهيبه مارگارت خ يآشكار و ناباور يبا تعجب يظاهرا الر.  بودافتاده  يالر

 دهيخودش را پوش يمگ احساس كند كه تا بناگوشش سرخ شده است و آرزو كرد كه كاش همان لباس كهنه  ديبود كه باعث گرد يالر بينج

 .بود 

زد ، در واقع به  يم»  يآن« كه به  يبا سقلمه و چشمك» بل «  ديبود كه د نيمگ افزود ، ا يدستپاچگ به اضطراب و شياز پ شيكه ب يزيعالوه چ به

 .، خوشحال شده است  ديآ يبه نظر م يبچه و خجالت يليپسرك كه خ نيا دنيچطور مگ از د نيگفت كه بب ياو م

ندارد  يبيع يول.  فتديمن ب يكله  يافكار ابلهانه تو نيآنها باعث شدند كه ا! موجودات احمق « :گفت  يكه در دل م يموقع مگ در حال نيا در

 .تاالر رفت تا دست دوستش را بفشارد  يو آنگاه به آنسو» . خرده مرا عوض كند  هيموضوع  نيبگذار ا

 ».  ييايكه ن دميترس يم.  يالر يخوشحالم كه آمد يليخ« :ت انداخت ، گف يخانم بزرگ م كي اديكه آدم را  ي، با لحن ديرس يبه الر يوقت

 شيو برا ميايجو ، از من خواست كه ب« :چشمش را به طرف مگ برگرداند ، گفت  نكهيبا همان لحن مادرانه اش بدون ا يلبخند مهيبا ن يالر

 ». من هم آمدم  ني، بنا برا يشده ا يكنم كه تو چه شكل فيتعر

 ينم ياحساس راحت يبار در حضور الر نياول يبرا كهيخودش و ضمنا در حال يدرباره  يالر ي دهيدانستن عق ي، برا يماالمال از كنجكاو مگ

 »گفت ؟ يتو به او چه خواه« : ديكرد ، پرس

و اصال  يبزرگ شد يليكه تو خ چون. خواهم گفت كه تو را نشناختم « :كرد ، پاسخ داد  يم يدستكشش باز يهمان طور كه با دكمه ها يالر

 ». من كامال جا خورده ام ، مگ .  يستيخودت ن هيشب گريد

 بايتقر زهايچ نيلباس ها را تن من كرده اند و من هم از ا نيا ميكن حيخرده تفر هي نكهيا يدخترها برا!  يالر يهست يمعن يچه ب« :گفت  مگ

 »، چشمانش گرد شود ؟ ندياگر جو مرا بب يك يفكر نم. آمد  يخوشم م

 .كرد  يم چياو را سوال پ يسر و وضع خودش بداند ه يرا درباره  يالر ي دهيواقعا عق نكهيا يمگ برا ظاهرا

 ».كنم چشمانش گرد شود  يبله فكر م« :در پاسخ با اندوه گفت  يالر

 »؟ يدوست ندار ينطوريتو مرا ا« : ديپرس مگ

 .بود  يخورنده الرجواب بر نيو ا» .نه ، دوست ندارم  «

 »؟ يچرا دوست ندار« :نگران گفت  يبا لحن مگ

و لباس فوق العاده پر  انيعر يبه سر فر خورده ، شانه ها ياش در آن نبود، نگاه يشگياز آن ادب هم يكه اثر يبا چنان حالت يموقع الر نيا در

 .، مگ را شرمنده ساخت  ياز هر جواب شتريانداخت كه ب يو تور و نيچ
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 . ديآ يخودآراستن ها خوشم نم نيو از ا ييمن از خودنما ـ

« :گفت  ي، به تند شديكه از آنجا دور م يدر حال نيهم رفته گران آمد و بنابرا يبود ، رو يمگ كه بزرگتر ازالر يبود و برا ينگاه الر يمعن نيا

 ». ام  دهيكه تا به حال د يهست يپسر نيتر حيتو وق

 يرا كم شيگونه ها ديرفت تا شا اهويدور از ه يپنجره  كيبود ، به طرف  دهياش به اوج خود رس ياب و آشفتگكه اضطر يمگ در حال بعد

آنجا  يدر همان حال كه و. بود  دهيبه صورت مگ بخش يبر علت شده و رنگ ناراحت كننده ا ديچون كه آن لباس تنگ هم مز. خنك كند 

 كيآنها از آن دخترك كوچك قشنگ !  فيح« :گفت  يكه او به مادرش م ديكرد و دخترك شن ياز آنجا عبور م زين نكلنيل جريبود ، م ستادهيا

 ».  ستيعروسك ن كيجز  يزيآنها كامال او را خراب كرده اند و امشب او چ.  يبود دهيخواست تو او را قبال د يدلم م. دلقك درست كرده اند 

تا مجبور نبودم  دميپوش يخودم را م يزهايتر بودم و همان چ دهيخرده فهم كيخواست كاش  يدلم م!  اياوه خدا« :به خودش گفت  يبا آه مگ

 ». بكنم و از خودم خجالت بكشم  يلباس احساس ناراحت نيا يآنقدر تو نكهيا اي رنيكه سوژه قرار بگ

 همانانيپنجره از چشم م يدر پشت پرده  بايكرد خودش را تقر يخنك پنجره چسبانده و سع يها شهياش را به ش يشانيحال مگ ، پ نيا در

سرش را برگرداند ، چشمش به  يبه پشتش خورد ، و وقت يدست نكهيتا ا. داد كه آواز محبوبش شروع شده است  ينم يتيپنهان نگاه دارد و اهم

 كنميخواهش م« :گفت  مشيتعظ نيز كرد و همراه با بهتر، دستش را به جلو درا ديرس يبه نظر م مانيپش يهمانطور كه كم يالر. افتاد  يالر

 ». با من بخور  يبستن كي ايوقاحت مرا ببخش و ب

 »باشد ؟ نديتو ناخوش آ يمن برا يهمراه يكن يفكر نم« :، پاسخ داد  ديايبه نظر ب ريخاطر و متغ دهيكرد كامال رنج يم يسع كهيدر حال مگ

 . يباشكوه شده ا يليكنم كه تو خ يجدا فكر م يلباس را دوست ندارم ، ول نيمن ا. باشم  يكنم پسر خوب يم يمن سع ايب. ذره  كي ينه ، حت ـ

 .را تكان داد  شي، دست ها نديننما شياري ي، به خوب نيتحس نيا يكه مبادا كلمات برا ديترس يم ييگو بعد

 يها بتياز مص يكي نيا. مواظب دامن من باش كه كله معلقت نكند « : نرمتر شده بود نجوا كنان گفت كهيزد و در حال يموقع مگ لبخند نيا در

 ». غاز احمق بودم كه حاضر شدم آنرا بپوشم  كيبود و من مثل  ميزندگ

اگر « :كرد ، پاسخ داد  يم نيرنگ او را تحس يآب فيدلش آن كفش ظر يانداخت و ضمنا داشت تو يم نييهمانطور كه چشمش را پا يالر

 ». عاقالنه تر بود  يليخ يزد يدامنت را دور گردنت سنجاق م

 »؟ يدر حق من انجام ده يلطف كيممكن است كه  يالر« :گفت  مگ

 »! البته مادام « :و رغبت پاسخ داد  ليبا م يالر

لباس را  نيا حيتفر يكنند كه من برا يآنها حتما باور نم.  ينزن يلباس امشب من ، به آنها حرف يدرباره  يبرگشت يكنم وقت يخواهش م ـ

 .نگران خواهد شد  يليام و مادر خ دهيپوش

 »؟  يديپس چرا آن را پوش« :جواب را داد  نيدر پاسخ آن خواهش ، چنان آشكارا ا يچشمان الر يول

 يول. بوده ام  يمادر اعتراف خواهم كرد كه چقدر دختر احمق آنها خواهم گفت و نزد يرا برا زيمن خودم همه چ« :اضافه كرد  ديمگ با ترد كه

 » ؟يالر ستين نطوريا. زد  ينخواه يتو حرف نيبنابرا. كار را خودم انجام بدهم  نيدارم كه ا ليم

 ؟ يچ دندياگر از من پرس يول! دهم مگ  يبه تو قول م ـ
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 .بهمان خوش گذشت  يليفقط بگو كه من قشنگ شده بودم و خ ـ

 ؟ ستين نطوريا. گذرد  يكه به تو خوش م ديآ ي؟ اصال به نظر نم يراجع به قسمت دوم چ يمن قسمت اول را با تمام قلبم بازگو خواهم كرد ول ـ

 يكرده باشم ، ول حيتفر يخواستم كم يمن فقط م. نه ، حق با توست « :به مگ نگاه كرد كه باعث شد نجواكنان پاسخ دهد  يطور يالر بعد

 ». از آن خسته شده ام  يليو خ ستياصال به من سازگار ن حينوع تفر نيشدم امتوجه 

جوانشان  زبانيم نيا ياصال برا ييانداخت و گو اهشيبه ابروان س يآمد ، گره ا يم شيكه داشت پ» ند موفت «  دنيبا د يموقع الر نيا در

 »خواهد ؟ ي، او چه م ديآ يطرف م نيند موفت دارد به ا« :قائل نباشد ، گفت  ياحترام

 . ديگرد يالر حيباعث تفر يرا ادا كرد كه كل نيا يحال يو ب يمگ با چنان سست» ! چه خسته كننده  يوا «

مثل دو تا ابله رفتار  يكه به قول الر»  شريف« به مگ نزد تا موقع شام كه چشمش به او افتاد كه داشت به اتفاق ند و دوستش  يحرف گريد يالر

از  تيبرادرانه نسبت به مارچ ها داشت و هر كجا كه الزم بود به حما رتياحساس غ ينوع شهيجوان هم يالر.  دندينوش يم ني، شامپاكردند  يم

 . ديجنگ يم يميمدافع صم كيآنان مثل 

آهسته به پشت  يخم شد ، الر نيبرداشتن بادبزن او از زم يهم برا شريمگ را دوباره پر سازد و ف السيكه ند رفت تا گ يدر فرصت نيبنابرا

مادرت دوست ندارد . نكن مگ .  دي، فردا سرت از درد خواهد ترك يآشغالها بخور نياگر آنقدر از ا« :زمزمه كرد  واشيزد و  هيمگ تك يصندل

 ».  يدان يهم م تخود. 

دهد  يرا انجام م يخل باز يتم كه تمام كارهاهس يعروسك كيمن .  ستميمن امشب مگ ن« :آهسته پاسخ داد  يو متأثر يكوتاه يبا خنده  مگ

 ». دختر خوب خواهم شد  كيرا كنار خواهم گذاشت و دوباره  ميها نيها و تور و چ ييخودنما نيا گريفردا د ي، ول

 »كاش االن فردا بود « : ديغر يالر

 . ديدور گرد يداشت از و ينديبود ، احساس ناخوشا دهيكه در مگ د يرييتغ نيكه از ا يبعد در حال و

رقص شده و  ستيتاز پ كهيبعد از شام هم .  ديو خنده گذران يو پچ پچ و راج يدختران ، به عشوه گر ريو مثل سا ديآن شب را رقص يتمام مگ

و  را منزجر كرده بود يكه پاك الر ديرقص يم يبود با دامن بلندش كله معلق شود ، و خالصه طور كيانداخت كه نزد يچنان شلنگ تخته م

 يبرا يفرصت چيمتأسفانه ه يول.  ديشياند يدهد ، م ليكه در نظر داشت به مگ تحو يسخنران كيبود ، داشت به  ستادهيا يهمانطور كه كنار

خورد ،  يكه همانطور حرص و جوش م ينشد و او را در حال يآفتاب يالر يگفتن اصال حوال ري، چون كه مگ تا موقع شب بخ افتين يسخنران نيا

 . ذاشتگ يبه حال خود باق

 يگوش الر ريآهسته ز)  شديظاهرا داشت شروع م ييچون كه سردرد كذا( كرد لبخند بزند  يم يكه سع ي، مگ در حال ريگفتن شب بخ موقع

 »! را كه گفتم به خاطر داشته باش يزيچ« :گفت 

 !) خفه شو  يعنيبه فرانسه ( » االمور  النسيس« : پاسخ داد ديشد تي، با خشم و عصبان شديهمانطور كه دور م يالر يول

داشته  يو وراج بتيغ يمگ خسته تر از آن بود كه حوصله  يبود ، ول ختهيرا برانگ»  يآن«  يكوچك گنگ و نامفهوم كنجكاو شينما نيا ظاهرا

مسخره شركت كرده است و اصال آنطور كه انتظار داشت به او  يهمانيمجلس م كيدر  يساختگ يكرد با نقاب يكه احساس م يباشد و در حال

كه  يهم به خانه شان بازگشت ، در حال كشنبهيناخوش بود و  بايآن روز مگ تقر يفردا. به رختخواب رفت  كراستي،  استخوش نگذشته 
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 .نشسته است » لوكس  يدامن زندگ يوت«  ياديز يلياشباع شده است و به قول جو خ يدو هفته ا حيتفر نيكرد كامال از ا ياحساس م

چقدر « :انداخت گفت  يبه اطرافش نظر م شيپر از آسا يبا حالت كهيكه مگ به اتفاق جو و مادرش نشسته بودند ، در حال يوقت كشنبهي روز

 ». است  يخوب يجاچه  ي، ول ستيكه باشكوه ن يخانه مان با وجود. ، لذت بخش است  يآرامش داشتن و دائما مجبور نبودن به همراه

مادرش پنهان  نيزبيصورت مگ از نظر ت راتييچون تغ( مگ انداخته بود  يبه سو ينگران يكه در عرض آن روز نگاه ها يدر حال مادرش

خانه به  ني، ا يكه داشته ا يحاتيتفر نيكه بعد از ا دميترس يچون م.  زميشنوم عز يرا م نيخوشحالم كه ا يليمن خ« :پاسخ داد ) نمانده بود 

 ».  ديايتر ب رانهيكننده تر و فق گنظرت دلتن

 يكرده و بارها و بارها اظهار داشت كه چقدر به او خوش گذشته است ، ول فيرا كه بر او گذشته بود ، تعر ي، تمام ماجراها يبا خوشحال مگ

متفكر در  يوانترش به رختخواب رفتند ، او با حالتج يكه خواهرها يآورد و باالخره موقع يمگ فشار م هيحالت و روح يرو يزيهنوز انگار چ

را نواخت و جو  9كه ساعت  يوقت.  ديرس يهم نگران به نظر م يكرد و اندك يچشم به آتش دوخته ، نشسته بود و كمتر صحبت م كه يحال

 شينشست ، آرنج ها يكوچك بت م ي هيچهارپا يكه رو ياش را ترك كرده و در حال يكرد كه به رختخواب بروند ، مگ ناگهان صندل شنهاديپ

 ». اعتراف كنم  خواهميمن م يمارم« :داد و با شجاعت اظهار داشت  هيكزانوان مادرش ت يرا رو

 ؟ ياعتراف كن يخواه يرا م يخوب چ. كنم  يفكر را م نيمن هم هم -

 »بروم ؟ ديمن با« :محافظه كارانه گفت  يجو با حالت نجايا در

خواهد تو از تمام  يدلم م يحرف بزنم ول دميكش يمن جلو بچه ها خجالت م.  ميگو يتو نم يرا برا زميهمه چ شهيمگر من هم. البته كه نه  -

 . يكه من در منزل موفت ها انجام داده ام با خبر باش يدردناك يزهايچ

 ».  مي، ما آماده هست زميبگو عز« :ود ، گفت نگران هم ب يحال كم نيدر ع يزد ، ول يم يكه لبخند يمارچ در حال خانم

نفس مرا بند آوردند ،  ينگفتم كه آنها به من پودر زدند و با آن لباس كمر كرست يكردم كه آنها به من لباس پوشاندند ، ول فيتعر تانيمن برا -

 يدانم كه تو يندارم من م يحيكرد كه من سر و وضع صح يفكر م يالر. درست كردند  شيعروسك نما كيمثل  نايرا فر زدند و مرا ع ميموها

و تملق ها كه مثال من  فيتعر نيا يكارها احمقانه است ول نيدانستم ا يمن م. آقا هم مرا عروسك خطاب كرد  كيفكر را كرد و  نياو ا شدل

 .احمق و لوده بسازند  كيكه اجازه بدهم از من  دنديباعث گرد گريد ي هودهيب يها يمشت چاپلوس كيهستم و  بايز

كوچك  يهاينداشت كه ندانم كار نرايدختر قشنگش داشت و دل ا يافكنده و افسره  ريكه با سكوت چشم به صورت به ز يمارچ در حال خانم

 »؟ زميبود ، عز نيهمه اش هم« :، پاسخ داد  ديرا سرزنش نما يو

هم  يهم نموده ام كه رو ي، حركات جلف و سبك كرده ، عشوه گر دهيهم نوش نينه ، من شامپا« :با حالت خود را سرزنش كردن پاسخ داد  مگ

 ». بودند  يزشت و منفور يكارها يليرفته خ

كنم  يمن فكر م« :كرد ، گفت  ينوازش م ينرم مگ را كه از فرط شرم و اعتراف گل انداخته بودند ، با مهربان يمارچ همانطور كه گونه ها خانم

 ».  ييخواهد آنها را بازگو نما يهست كه دلت م يگريد يزهايباز هم چ

مردم  نكهيچون كه من نفرت دارم از ا.  ميخواهد آن را هم بگو يدلم م يول! احمقانه  يليخ زيچ كيبله ، « :ادامه داد  يهم مگ به آهستگ باز

 ».  نديبگو يما و الر يدرباره  ييزهايچ نطوريا
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نمود ، جو  يكرد و همانطور كه داشت آنها را بازگو م فيبود تعر دهينم موفت راجع به خودشان شنرا كه از دهان خا ييها بتيمگ تمام غ سپس

ذهن مگ معصوم را آلوده كرده  نديگونه افكار ناخوشا نيا نكهياز ا يو ييگو. فشارد  يم گريكديرا سخت به  شيكه مادرش چگونه لبها ديد

 .و آزرده خاطر شده بود  نيخشمگ ختبود ، س

 شانيو حال يديچرا تو همان موقع حسابشان را نرس. ام  دهياست كه تا حاال شن يمزخرفات نيبزرگتر نياوه ، ا« :زد  اديجو با خشم فر نجايا در

 ».  ستين نطوريكه ا ينكرد

و  نيخشمگ يبعد طور توانستم آنرا گوش نكنم و يكننده و ناراحت كننده بود كه نم ريمن غافلگ يموضوع آنقدر برا نيا. توانستم  يمن نم -

 ». شدم  ياز آنجا دور م دياصال با ديرس يناراحت بودم كه به فكرم نم

داشتن نقشه و گرم . نشاند  شانيسر جا ديشرم را چطور با يب يآشغالها نيدهم كه ا يو نشانت م نميموفت را بب يفقط صبر كن تا من آن -

كه آنها چه  ميبگو يرا به الر نيا يوقت!  ياوه ، چه مزخرفات. !  ردياز ماها را بگ يكي يروز ديشا نكهيفقط به خاطر ثروتش و ا يگرفتن با الر

 .بپه خواهد كرد  يگفته اند ، چه قشقرق ريفق يما دخترها يدرباره  ياحمقانه ا يزهايچ

 .بود  دهيخنده دار رس يشوخ كي هيقسمت آخر اعتراف مگ به نظرش شب نيا ييكه گو ديخند يجو طور بعد

 »؟ يمارم ستين نطوريا.  ديبگو دياو نبا.  ديمن هرگز تو را نخواهم بخش ييبگو يرا به الر نياگر تو ا يول« :گفت  يموقع مگ با ناراحت نيا در

اصال  نيا.  ديآنها را فراموش كن دياحمقانه دوباره بازگو گردند و هر چه زودتر با يها بتيغ نيا دينه ، هرگز نبا« :مارچ با اندوه پاسخ داد  خانم

 يا انهيعام رطور افكا نيو ا ستنديخوش جنس و مهربان ن اديبفرستم كه ز يمردم انيرفتار كنم و تو را به م رعاقالنهيغ نطوريمن بود كه ا ريتقص

داده است ،  يفر روس نيكه در ا ييها يها و بدجنس طنتيش نيمن واقعا متاسفتر از آن هستم كه بتوانم تاسفم را از ا. جوانها دارند  يدرباره 

 ». دارم  انيب

 نيمن نخواهم گذاشت كه ا! متاسف نباش مادر « :، گفت  ديكش يكمتر خجالت م گريكه كرده بود ، د ياعتراف نيكه از ا يمگ در حال نجايا در

چون . خوبش را به خاطرم خواهد سپرد  يبد را فراموش خواهم نمود و فقط آن قسمت ها يتجربه  نيمن تمام ا. به من بزند  يموضوع لطمه ا

من . كه بروم  يسفر لذت بردم و تمامش ناراحت كننده نبوده است و ازت متشكرم كه به من اجازه داد نيهم از ا يمقدار كيواقع  ركه من د

 ينقدر با تو خواهم بود تا روزدختر احمق هستم و آ كيدانم كه  يمن م. باشم ، مادر  يو ناراض يدختر احساسات كيخواهم كرد كه  يسع گريد

. كه آنرا دوست ندارم  ميتوانم بگو يبكنند و من نم ديو تمج فيخوبه ، كه از آدم تعر يليخ نيضمنا ا يول.  مياز خود مراقبت نما نمكه كامال بتوا

« 

، به صورت حرص و شهوت در  ديو تمج فيو تعر دنيبه شن ليدوست داشتن و م نيالبته اگر ا. ضرر  يدخترم و كامال هم ب هيعيطب يليخ نيا -

را به خاطر داشته باش كه  نيبزند و ا ردخترانهياحمقانه و غ يآنها ، دست به كارها دنينكشاند كه به خاطر شن يدختر را به راه كيو  امدهين

 ».، مگ  يزي، توأم با حجب و متانت برانگ ييباياشخاص را با ز نيشه تحسيهم

را  يمغشوش و يكه هم مشتاق بود و هم كم يكه دستش را به پشتش زده بود و با نگاه يفرو رفته ، جو هم در حالبه فكر  يلحظه ا مارگارت

از  ييزهاي، مردان جوان و چ ييبايز نيتحس يدارد درباره  يمگ چطور با برافروختگ ديد يتازه بود كه م داديرو كي ني، چون كه ا ستينگر يم

بزرگتر و زنانه تر شده است ، و دارد از  يآور رتيدو هفته خواهرش به نحو ح نيكند ، و جو احساس كرد كه در عرض ا يصحبت م ليقب نيا
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 .را ندارد  ديجد يايدن نيبه دنبال كردن و رفتن به ا يليتما يشود كه اصال و يم دهيكش ييايبه طرف دن ينزد و

 »؟ يما دار يگفت نقشه برا يآنطور كه خانم موفت م مادر تو واقعا يراست«: ديو خجالت پرس ييبا كمرو مگ

من . خانم موفت فرق داشته باشد  يمن با نقشه  يكنم نقشه  يم اليمن خ يول. تمام مادرها دارند . دارم  ياديز ي، من نقشه ها زميبله عز -

 دينما رييتو را دستخوش تغ يكوچولو كيرمانت ي كله نيكلمه ا كيكه  دهيموقع آن رس گريچون حاال د. خواهم گفت  تياز آنها را برا يبعض

مادر  كي يو لبها ميگو يمن چه دارم م ينه آنقدر كه نفهم يمگ ، ول يتو جوان هست.  ابديخودش ب يبرا يمسائل جد يسر كي كوچكتقلب 

 يبه نقشه ها نيبنابرا.  ديجو ، نوبت تو هم به موقعش خواهد رس. مثل تو هستند  يسخنان به دختر جوان نگونهيگفتن ا يبرا لهيوس نيمناسب تر

 ».  مياگر خوب هستند مرا كمك كن تا آنها را اجرا نما ومن گوش بده 

 يهمم يليخ يخواهد صحبت ها يبه خود گرفت كه انگار م يمادرش نشست ، ژست يصندل يدسته  يرو نكهيجو جلوتر رفت و بعد از ا نيبنابرا

به آن دو صورت جوان بود ، با  زشيآم اقياز آنها را در بر گرفته بود و نگاه اشت يكي شيكه هركدام از دست ها يخانم مارچ در حال. را بشنود 

و احترام قرار  ني، با كمال و با هنر و خوب باشند و مورد تحس بايمن آرزو دارم كه دخترانم ز« :حال شاد خود گفت  نيو در ع يجد لحنهمان 

را اداره  يو مطبوع ديمف يزندگ كيو  نديرا داشته و عاقالنه ازدواج نما يشاد يتا به خواست خداوند دوران جوان. گرفته و دوست داشته بشوند 

و من زن است  كي ياتفاق زندگ نيتر نيريو ش نيمرد خوب ، بهتر كيدوست داشته شدن و مورد انتخاب قرار گرفتن از طرف .  ندينما

 ديام يعنياست ، مگ ،  يعيطب يليخ زهايچ نيفكر كردن به ا. گردد  بشانيو زبا نص نيريش يتجربه  نيكنم كه دختران من ا يآرزو م مانهيصم

آماده  فتيقبول وظا يكه برا ي، احساس كن ديفرا رس يزمان خوشبخت نيا يوقت كهيرفتار كردن ، بطور يعيو عاقالنه و طب نداشتن و منتظر بود

فقط دلم  نكهيا يعني،  ييخودنما يدر مورد شماها جاه طلب هستم ، البته نه برا يلي، من خ زميدختران عز.  يو ارزش لذت آنرا دار يهست

 يشگيمو ه يواقع يمنازل ، خانه ها نيچون كه ا. دارد  يمنزل با شكوه نكهيا اي، كه مثال پولدار است  ديازدواج كن ندمرد ثروتم كيبخواهد با 

 يم لياص زيچ كي گريو با ارزش است و هرگاه خوب و به جا خرج شود ، واقعا د ديمف زيالبته پول بك چ. و عشق فقط خواستن است  ستندين

 . ديدنبالش بود بدان ديكه با يا زهيتنها جا ايو  نيكه شماها پول را به عنوان اول دخواه يمن دلم نم يول. شود 

قصر ،  كيملكه  نكهيتا ا.  ديباش يكه خوشحال و مورد محبت و راض ي، به شرط نميبب ريدهم كه شما را همسر ك مرد فق يم حيترج شتريب من

 ».  زيشاد و صلح آم يزندگ كيبدون  يول

 ».  ندازنديخودشان را جلو ب نكهيمگر ا. ندارند  ياديشانس ز چوقتيه ريدختران فق گفتيبل م« :و گفت  ديكش يمگ آه نجايا در

 ». شد  ميخواه دهيخوب پس ما ترش« :با جرأت اظهار داشت  يبا لحن جو

 .دوند  ياست كه دنبال شوهر م ييايحجب و ح يدختران ب ايدختر ازدواج كرده بدبخت  كيخوشبخت بهتر از  ي دهيترش كي يدرسته جو ول -

و با  نياز بهتر يبعض. ترساند  يرا م يعاشق واقع كيبه ندرت  مضطرب نباش مگ ، فقر« :باز هم ادامه داد  يخانم مارچ با لحن مصمم سپس

. نشدند  دهيترش چكدامشانيرا داشتند ، ه يعشق واقع كي يستگيشا يليبودند كه چون خ يريشناسم دختران فق يكه م ييزنها نيشرافت تر

متعلق به خودت خواهد بود ،  يزمان كهيخانه ا يبرا يتا بتوان يو خوشحال باش يخانه راض نيهم يكن تو يسع. را به زمان واگذار كن  زهايچ نيا

حاضر است كه محرم شما باشد و پدر هم دوست  شهي، مادر هم ديرا به خاطر داشته باش زيچ كيدختران من ، .  يو استحقاق داشته باش يآمادگ

 ». خواهد بود  مانيما در زندگ يمجرد شما باعث افتخار و راحتچه شوهر كرده ، چه .  ميدار ديبه دختران خود اعتماد و چشم ام وتان و ما هر د
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آنها از ته  ي، هر دو ديبوس يشان را م يشانيو پ گفتيم رياش ، به دخترها شب به خ يسخنران نيا انيخانم مارچ داشت بعد از پا يوقت نجايا در

 » .داشت  ميحتما به خاطر خواه.  يداشت ، مارم ميشما را به خاطر خواه يحرف ها نيما ا« :دلشان پاسخ دادند 

 خوام يشد معذرت م ريد نكهيواقعا از ا زميجون عز يل يها و ل بچه

 و اداره پست كيو كيپ باشگاه

 ديباغبا.كرده بود ريرا امكان پذ يو كار يهر نوع باز يطوالن يبلند و بعد از ظهر ها يروزها.با خودش اورد يتازه ا يگرم د،سريبهار رس يوقت

دانم  يم« :گفت يحنا م.خواهد در آن بكارند يباغ را برداشتند تا هر چه دلشان م يها نيچهارم از زم كيشد و هر كدام از دختر ها  يمرتب م

نهال  كيبهار، مورد و  شهيمگ گل رز، گل هم.كرديبا هم فرق م شانيهر كدام از دختر ها مثل خلق و خو قهيچون سل» .ستيهر قسمت مال ك

آ سال قرار بود گل افتاب گردان بكارد ،چون عمه كاكل تاپ .و تجربه بود شيعالقه نداشت و دائم مغول ازما يخاص زياما جو به چ.كاشتپرتغال 

 شهيو حش صوميق ،يبنفشه فرنگ مون،يگل م خك،يو خوشبو مثل نخود عطر، گل م يميقد يبت گلها.آن بودند يعاشق تخمه ها شيو جوجه ها

كه  ميرا عوض كرد مانيقشنگ داشت و بعد جا يليكوچك و خ قياالچ كي نشيدر زم يميا.كاشت شهايپ يپرندگان و علف گربه برا يالقزاز برا

سوسن بلند،  ديسپ يو گل ها ختندياو يو رنگارنگشان از هر طرف م بايز يها،كاسه گلها و تاج گل ها پوريكه ش ييها لوفريو ن چكهايدر آن پ

 .دادند كاشت يكه شكوفه م يگريباشكوهد ييتماشا ناهايطناز و گ يسرخسا

هم  يباران يروزها.كرد يخوب سرگرم م يگل ها ، آن ها را در تمام طول ان روزها دنيدر رودخانه و چ يقرانيقا ،يرو ادهيپ ،يباغبان

 ليچون تشك.بود كيو كيباشگا پ هايسرگرم نياز ا يكي. بو يابتكار باياما همه تقر ،يميقد يو بعض ديجد يداشتند كه برخ يگريد يهايسرگرم

بودند، اسم انجمن خود را  كنزيد فتهيش يو چون همگ.انجمن داشته باشند كيمرسوم بود ،دختر ها فكر كردند خوب است  يخفم يانجمن ها

برپا  يروانيش ريهشان در اتاق زشب ها جلسات باشگا كشنبهيدوبار وقفه در تمام طول سال  ،يكياز  ريغ بايآنها تقر.گذاشتند كيو كيباشگاه پ

چراغ و سه نشان  كي زيم يرو.دادند يقرار م زيم كيدر جلو  فيرد كيدر  يسه صندل: بود بيترت نيبه ا بايروز تقر نيمراسم ا فاتيتشر.بود

پورت  كيو كيهفته نامه به نام پ كي، و )p.c»(pickwick club«رنگ و با حروف درشت نوشته شده بود  كيهر كدام از آنها با  يكه رو ديسف

ساعت هفت، .هم بود ريداشت ،سر دب يسندگيبه نو ياديهفته نامه مطلب داشتند كه جو چون عالقه ز نيدر ا هاهمه خواهر .داشت و،قراريفول

مگ كهاز .نشستن يم شانيها يصندل يرو يبستند و با وقار خاص يرا دور سرشان م شانينشانها.رفتند يچهار عضو به اتاق باشگاه در طبقه باال م

 يسيگرد و ترگل ورگل بود، تر يداشت ، اگستس اسناد گراس، بت چون دختر ياستعداد ادب زيجو ن ك،يو كيهمه بزرگتر بود، ساموئل پ

بود، هفته نامهرا پر از قصه ها و  سيچون رئ كيو كيپ.بود نكليئل و يواند انجام دهد، ناتان يكه نم يداشت كار يسع شهيچون هم يميثاپمن و ا

 .خواند يداد ،م يرا دوستانه تذكر م يگريد وبيبود كه در آن هر كدام خطا ها و ع ييها نكتهبا مزه و  يها ياگه ،يمحل د،اخبارياشعار جد

اسنادگراس  يبه اقا يصاف كرد و نگاه تند نهيزد و س زيم يرو يزده بود، مشت شهيبدون ش نكيكه ع كيو كيپ يجلسات آقا نياز ا يكي در

 .نشست، شروع به خواندن هفته نامه كرد يصندل ياسنادگراس درست رو يآقا ياش لم داده بود كرد و وقت يصندل يكه رو

 ويپورت فول كيو كيپ

 �18،يم20

 شعر ستون
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 سالگرد دهيقص

 ميجشن گرد امد يما امشب برا دوباره

 يرسم فاتينشان و تشر با

 سالگردمان نيپنجاه و دوم در

 كيو كيسالن پ در

 ميهست نجايخوش و خرم ا يهمگ ما

 كس گروه كوچكمان را ترك نكرده چيه

 مينگر يرا م گريكدياشنا  يچهره ها دوباره

 .ميفشار يرا م گريدست همد يبه گرم و

 است شيسر جا شهيما هم كيو كيپ

 مييگو يما با احترام به او خوش امد م و

 خواند ياش م ينيب يرو نكيبا ع يوقت

 نامه پر از مصالب جالب ما را هفته

 چه سرماخورده است اگر

 ميبر يلذت م شيصحبتها دنيشن از

 كالم او خردمندانه است چون

 .زند يكند و حرف م يم ريج ريچه خس خس و ج اگر

 مانند ليف يشود و با وقار يظاهر م بتيبا ه ،ياسناد گراس دو متر يآقا

 زند يبه دوستان لبخند م و

 سبز و شاد يچهره ا با

 درخشد يشعر در چشمانش م شعله

 جنگد يبا سرنوشتش م و

 او بنگر يشانيرا بر پ يپرواز بلند

 لك را بر دماغش و

 شود يبعد تاپمن آرام ظاهر م و

 ورگل و تپل و ناز ترگل

 خندد يبه جناسها فقط م كه

 شود يواژگون م شيصندل و
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 نجاستيا زيكوچك و اراسته ن نكليو

 مرتب يموها با

 نمونه ادب است و

 چه از صورت شستن متنفر است اگر

 ميشو يگذشت و ما دوباره متحد م زين امسال

 ميو بخوان ميو بخند مييبگو فهيلط تا

 ميكن يرا ط اتيراه ادب و

 شود يم يبه افتخار منته كه

 هفته نامه پر رونق ما دراز باد عمر

 گزند باد يباشگاه ما ب و

 توام با نزول بركات ندهيسال ا و

 ما باد ديباشگاه شاد و مف بر

 اسنادگراس.آ

 با نقاب ازدواج

 زياز ون يداستان

كه  يكردند تا بر ازدحام پر شكوه مهمانان يم ادهيجذاب خود را پ نانيرفتند و سر نش يم نيپلكان مرمر يبه سو يگريپس از د يكي هايكرج

و خدمتكا ها، راهبها و دختران گلفروش همه شاد  انيها و بانوان، پر هيشوال.نديفزايقصر با شكوه كنت دو آدلون را پر كرده بودند ب يسالنها

 .ادامه داشت يقيو موس يدلنواز آكنده بود و رقص بالماسكه توام با شاد يو آهنگها نيدلنش يفضا از آواز ها.ندبود

 »دند؟يرا ند اليواالحضرت امشب بانو وا«:ديپرس انياز ملكه پر شهيعاشق پ هيشوال

مجبور است با كنت  گريدو هفته د يكيلباسش را هم خوب امتحان كرده چون تا . است نياگر چه غمگ ست؟يبه نظرت جذاب ن.دميبله د-

 .كه از او به شدت متنفر است ازدواج كند ويانتون

كه  ديد مياز البته آن نقابش كه اگر بردارد خواه ريغ. خودش را مثل داماد هااراسته است ينيب يم.برم يبر او رشك م ديباور كن«:گفت هيشوال

 ».نگرد يكرده است، م هيكند، اما پدر سنگدلش او را به كنت هد ريتواند قلبش را تسخ يرو كه نم بايز زهيچگونه به دوش

 ريكنند، اما كنت پ يم دارياست و دائم با هم د يسيهنرمند انگل كيق است كه او عاش عهيشا«:بانو گفت وستنديپ يم گرانيكه آنها به د يهنگام

 ».او را رد كرده است

شده بود  نييتز يارغوان يظاهر شد و زوج جوان از جمع جدا شدند و به طرف صدر تاالر كه با مخمل ها شيبودند كه كش يدر اوج شد همه

 رياز صدا اب فواره ها و خش خش شاخه درختان پرتغال كه در ز ريكه غ ير.ط. ساكت شدند يهمه فور. زانو زدند شيرفتند و با اشاره كش

 لهيشما را با ح نكهيسروان و بانوان، مرا به خاطر ا«:و بعد كنت دو آدلون سكوت را شكست و گفت. شد ينم دهيشن ييصدا دند،بو دهيمهتاب ارم
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 ».ميما همه منتظر مراسم هست يپدر روحان.دييبفرما عفو ديجا جمع كردم تا شاهد ازدواج دخترم باش كيدر 

خود را  يچون عروس و داماد نقاب ها. زده شروع به پچ پچ كردند ررتيچشم ها به طرف عروس و داماد برگشت و مهمانان ح همه

ور كنت حلقه زدند و  اقينان با اشتو بعد مهما. همه كنكاو و متعجب بودند، اما همه به احترام، ساكت شدند تا مراسم مقدس تمام شد.برنداشتند

 .خواستند حيتوض

 

و حال . رفتميمن است و من آن را پذ يكمرو ياليكه خواسته وا دانمياما فقط م.خواهم داد حيتوض ليتا آنج كه بتوانم با كمال م«:گفت كنت

 ».ديشو رايمرا پذ ريخ يو دعا ديرا بردار تانينقابها.ميده انيپا شينما نيبه ا دياجازه بده.فرزندانم

 ينقاب برداشته شد، همه چهره واال يچون وقت. خوردند كهي دنشيجواب داد كه همه از شن يزانو نزدند و داماد جوان با لحن كي چيه اما

شته بود و چهره اش بود گذا انينما يسيانگل يكه نشان كنت ييجا يعنياو  نهيسر بر س زين اليوا.دنديرا د اليدورو هنر مند و دوستدار وا نانديفرد

 .ديدرخش يم ييبايو ز يخوشحال از

اما . داشته باشم ويهمچون كنت آنتون يكنم كه نام و ثروت يتوانم از دخترتان خواستگار يم يوقت ديسرورم، شما به من گفت«:دورو گفت ناليفرد

و  يكنت دورو اند دور را كه تمام لقب خانوادگ يتواند خواستگار يروح جاه طلب شما هم نم يچون حت.وانم انجام دهم يم نياز ا شيب يمن كار

 ».كند رد كند يم ميتقد بايز يبانو نيا يحد و حصر خود را در برابر دوست يب ثروت

 فقط. و اما شما دوستان عاشق من« :گفت يروزياز پ يحاك يمبهوت كرد و با لبخند تيرو به جمع نانديفرد.مثل مجسمه خشكش زده بود كنت

 ».شود بتانينص بايز يو چون من عروس ديارزو كنم كه در عشقتان همچون من موفق شو تانيتوانم برا يم

 كيو كيپ.س

 ٭

 .سركش است يمثل برج بابل است؟ چون پر از اعضا كيو كيباشگاه پ چرا

 ٭

 كدو كي سرگذشت

بعد .كدو بر آن ظاهر شد ياديدانه جوانه زد و كم كم بزرگ شد و تعداد ز يدر باغش كاشت و پس از مدت يدانه ا يكشاورز يروزگار يروز

. و در مغازه اش گذاشت ديآن را خر زين يفروش يسبز.و به بازار برد دياز انها را چ يكي يبود، كشاورز دهياكتبر كه كدو ها رس ياز روز ها يكي

پهن داشت، رفت و آن را به خانه آورد و خرد كرد و در قابلمه  يرد و دماغگ يو صورت يو لباس اب يكه كاله قهوه ا يهمان روز دخترك حو صب

، دو تا تخم مرغ، چهارتا قاشق شكر  ريش تريل ميرا با ن هياز آنها را پوره كرد و نمك و كره زد و بق يشام مقدار يبعد برا. بار گذاشت يبزرگ

به نام مارچ ان را  يو روز بعد خانواده ا. و ان را پخت تا برشته و خوشمزه شد ختيظرف توگود ر كيو فندق مخلوط كرد و در  يهند ز،جو

 خورد

 تاپمن.ت

 ٭

 كيو كيپ يآقا
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با  يگاه زيكند و ن يكه م يياست كه با خنده ها نكليبه نام و يخواهم درباره گناه با شما صحبت كنم منظورم از گناهكار مرد يم نجايا در

 كيكه فقط  ديو اجازه ده دياو را ببخش يشما بد دوارميكند ام يباشگاهش دردسر درست م يبرا نيه وزروزنام نيا يننوشتن مطلبش برا

 يمغز گرياست و د اديز فشيآخر او درسها و تكال سديبنو يزيو چ ندازديتواند كله اش را به كار ب يشما بفرستد چون نم يبرا يسوافسانه فران

 .بروم مدرسه ديمن عجله دارم با ديكنم سر فرصت چند تا مطلب خوب آماده كنم ببخش يم يماند من سع ياو نم يبرا

 نكليو.شما ن ارادتمند

 

 .)رديبگ ادي زيرا ن يدرباره اشتباهات گذشته است؛ اما خوب است دوت جوان ما نقطه گذار يمطلب باال اعتراف مردانه و جالب(

 ٭

 زيغم انگ يتصادف

 يما كه م زيعز سيرئ ميديو در انجا د ميرفت نيزم ريبا شتاب به ز. ميو تكان خورد ميديشن نيزم رياز ز ياكوحشتن اديجمعه گذشته فر روز

 كيپ يچون آقا.ميبود يكامل يبه عالوه شاهد خرابكار.افتاده اند نيزم يخورده اند و رو يبردارند، سكندر زميه يخانه مقدار يخواسته اند برا

 زيو لباسشان ن.چهره مردانه شان واژگون شده بود يآب صابون رو كيك هنگام افتادن سر و شانه شان در لگن آب فرو رفته بود و چليو

 شانينشده اند بلكه فقط چند جا يزخم شانيكاشف به عمل آمد كه ا م،يرا از آن وضع خطرناك در آورد شانيا يوقت.پاره شده بود يبدجور

 .هم اكنون خوب است شانيكه حال ا مييفزايب زيرا ن نيا يبا كمال خوشحال ديو با. كبود شده است

 ٭

 يعموم عهيضا

 ،يگربه ملوس و دوست داشتن نيا. مياسنوبال پت پو را به اطالع برسان يآقا زمانيو مرموز دوست عز يشدن ناگهان دينا پد ديكمال تاثر با با

او را محبوب همه قلب ها  شيكرده بود و وقار و درستكار رهيچشمان همه را خ شييبايچرا كه ز. پر شورش بود شگرانيمحبوب ستا وانيح

 .متاثر كرده است قايفقدان او همه انجمن را عم نكهيا وكرده بود 

 با نقاب ازدواج

 زياز ون يداستان

كه  يد تا بر ازدحام پر شكوه مهمانانكردن يم ادهيجذاب خود را پ نانيرفتند و سر نش يم نيپلكان مرمر يبه سو يگريپس از د يكي هايكرج

و خدمتكا ها، راهبها و دختران گلفروش همه شاد  انيها و بانوان، پر هيشوال.نديفزايقصر با شكوه كنت دو آدلون را پر كرده بودند ب يسالنها

 .ادامه داشت يقيو موس يدلنواز آكنده بود و رقص بالماسكه توام با شاد يو آهنگها نيدلنش يفضا از آواز ها.ندبود

 »دند؟يرا ند اليواالحضرت امشب بانو وا«:ديپرس انياز ملكه پر شهيعاشق پ هيشوال

مجبور است با كنت  گريدو هفته د يكيلباسش را هم خوب امتحان كرده چون تا . است نياگر چه غمگ ست؟يبه نظرت جذاب ن.دميبله د-

 .كه از او به شدت متنفر است ازدواج كند ويانتون

كه  ديد مياز البته آن نقابش كه اگر بردارد خواه ريغ. خودش را مثل داماد هااراسته است ينيب يم.برم يبر او رشك م ديباور كن«:گفت هيشوال

 ».نگرد يكرده است، م هيكند، اما پدر سنگدلش او را به كنت هد ريتواند قلبش را تسخ يرو كه نم بايز زهيچگونه به دوش
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 ريكنند، اما كنت پ يم دارياست و دائم با هم د يسيهنرمند انگل كياست كه او عاشق  عهيشا«:بانو گفت وستنديپ يم گرانيكه آنها به د يهنگام

 ».او را رد كرده است

شده بود  نييتز يارغوان يظاهر شد و زوج جوان از جمع جدا شدند و به طرف صدر تاالر كه با مخمل ها شيبودند كه كش يدر اوج شد همه

 رياز صدا اب فواره ها و خش خش شاخه درختان پرتغال كه در ز ريكه غ ير.ط. ساكت شدند يهمه فور. زانو زدند شيرفتند و با اشاره كش

 هليشما را با ح نكهيسروان و بانوان، مرا به خاطر ا«:و بعد كنت دو آدلون سكوت را شكست و گفت. شد ينم دهيشن ييصدا دند،بو دهيمهتاب ارم

 ».ميما همه منتظر مراسم هست يپدر روحان.دييعفو بفرما ديجا جمع كردم تا شاهد ازدواج دخترم باش كيدر 

خود را  يچون عروس و داماد نقاب ها. زده شروع به پچ پچ كردند ررتيچشم ها به طرف عروس و داماد برگشت و مهمانان ح همه

ور كنت حلقه زدند و  اقيو بعد مهمانان با اشت. حترام، ساكت شدند تا مراسم مقدس تمام شدهمه كنكاو و متعجب بودند، اما همه به ا.برنداشتند

 .خواستند حيتوض

 

و حال . رفتميمن است و من آن را پذ يكمرو ياليكه خواسته وا دانمياما فقط م.خواهم داد حيتوض ليتا آنج كه بتوانم با كمال م«:گفت كنت

 ».ديشو رايمرا پذ ريخ يو دعا ديرا بردار تانينقابها.ميده انيپا شينما نيبه ا دياجازه بده.فرزندانم

 ينقاب برداشته شد، همه چهره واال يچون وقت. خوردند كهي دنشيجواب داد كه همه از شن يزانو نزدند و داماد جوان با لحن كي چيه اما

بود گذاشته بود و چهره اش  انينما يسيانگل يكه نشان كنت ييجا يعنياو  نهيسر بر س زين اليوا.دنديرا د اليدورو هنر مند و دوستدار وا نانديفرد

 .ديدرخش يم ييبايو ز يخوشحال از

اما . داشته باشم ويهمچون كنت آنتون يكنم كه نام و ثروت يتوانم از دخترتان خواستگار يم يوقت ديسرورم، شما به من گفت«:دورو گفت ناليفرد

و  يكنت دورو اند دور را كه تمام لقب خانوادگ يتواند خواستگار يروح جاه طلب شما هم نم يچون حت.وانم انجام دهم يم نياز ا شيب يمن كار

 ».كند رد كند يم ميتقد بايز يبانو نيا يحد و حصر خود را در برابر دوست يب ثروت

فقط . و اما شما دوستان عاشق من« :گفت يروزياز پ يحاك يمبهوت كرد و با لبخند تيرو به جمع نانديفرد.مثل مجسمه خشكش زده بود كنت

 ».شود بتانينص بايز يو چون من عروس ديارزو كنم كه در عشقتان همچون من موفق شو تانيتوانم برا يم

 كيو كيپ.س

 ٭

 .سركش است يمثل برج بابل است؟ چون پر از اعضا كيو كيباشگاه پ چرا

 ٭

 كدو كي سرگذشت

بعد .كدو بر آن ظاهر شد ياديدانه جوانه زد و كم كم بزرگ شد و تعداد ز يدر باغش كاشت و پس از مدت يدانه ا يكشاورز يروزگار يروز

. و در مغازه اش گذاشت ديآن را خر زين يفروش يسبز.و به بازار برد دياز انها را چ يكي يبود، كشاورز دهياكتبر كه كدو ها رس ياز روز ها يكي

پهن داشت، رفت و آن را به خانه آورد و خرد كرد و در قابلمه  يگرد و دماغ يو صورت يو لباس اب يكاله قهوه ا كه يهمان روز دخترك حو صب

، دو تا تخم مرغ، چهارتا قاشق شكر  ريش تريل ميرا با ن هياز آنها را پوره كرد و نمك و كره زد و بق يشام مقدار يبعد برا. بار گذاشت يبزرگ
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به نام مارچ ان را  يو روز بعد خانواده ا. و ان را پخت تا برشته و خوشمزه شد ختيظرف توگود ر كيو فندق مخلوط كرد و در  يهند ز،جو

 خورد

 تاپمن.ت

 ٭

 كيو كيپ يآقا

با  يگاه زينكند و  يكه م يياست كه با خنده ها نكليبه نام و يخواهم درباره گناه با شما صحبت كنم منظورم از گناهكار مرد يم نجايا در

 كيكه فقط  ديو اجازه ده دياو را ببخش يشما بد دوارميكند ام يباشگاهش دردسر درست م يبرا نيروزنامه وز نيا يننوشتن مطلبش برا

 يزمغ گرياست و د اديز فشيآخر او درسها و تكال سديبنو يزيو چ ندازديتواند كله اش را به كار ب يشما بفرستد چون نم يبرا يسوافسانه فران

 .بروم مدرسه ديمن عجله دارم با ديكنم سر فرصت چند تا مطلب خوب آماده كنم ببخش يم يماند من سع ياو نم يبرا

 نكليو.شما ن ارادتمند

 .)رديبگ ادي زيرا ن يدرباره اشتباهات گذشته است؛ اما خوب است دوت جوان ما نقطه گذار يمطلب باال اعتراف مردانه و جالب(

 ٭

 زيغم انگ يتصادف

 يما كه م زيعز سيرئ ميديو در انجا د ميرفت نيزم ريبا شتاب به ز. ميو تكان خورد ميديشن نيزم رياز ز يوحشتناك اديجمعه گذشته فر روز

 كيپ يچون آقا.ميبود يكامل يبه عالوه شاهد خرابكار.افتاده اند نيزم يخورده اند و رو يبردارند، سكندر زميه يخانه مقدار يخواسته اند برا

 زيو لباسشان ن.چهره مردانه شان واژگون شده بود يآب صابون رو كيك هنگام افتادن سر و شانه شان در لگن آب فرو رفته بود و چليو

 شانينشده اند بلكه فقط چند جا يزخم شانيكاشف به عمل آمد كه ا م،يرا از آن وضع خطرناك در آورد شانيا يوقت.پاره شده بود يبدجور

 .هم اكنون خوب است شانيكه حال ا مييفزايب زيرا ن نيا يبا كمال خوشحال ديبا و. كبود شده است

 ٭

 يعموم عهيضا

 ،يگربه ملوس و دوست داشتن نيا. مياسنوبال پت پو را به اطالع برسان يآقا زمانيو مرموز دوست عز يشدن ناگهان دينا پد ديكمال تاثر با با

او را محبوب همه قلب ها  شيكرده بود و وقار و درستكار رهيچشمان همه را خ شييبايز چرا كه. پر شورش بود شگرانيمحبوب ستا وانيح

 .متاثر كرده است قايفقدان او همه انجمن را عم نكهيا وكرده بود 

را وسوسه  يديرود كه افسون او فرد پل يآن م مياند و ب دهيقصاب زل زده بود د ينشسته بود و به گار يكه دم در قصاب يبار او را موقع نيآخر

را از  دمانيتمام ام گرياست و ما كه د امدهياز اسنوبال به دست ن يهفته ها گذشته و اثر نكيا. باشد دهياسنوبال را ناجوانمردانه دزد يكرده و و

 .ميه است سوگواراز دست رفت شهيهم يبرا يياو كه گو يو در عزا ميو كنار ظرفش كذاشته ا ميبر سبد او بسته ا ياهيروبان س م،يدست داده ا

 :را سروده است ريدر غمش قطعه ز زياو ن شگرانياز ستا يكي

 اسنوبال پت پو يبرا يا هيمرث

 ميكش يو از سرنوشت بر او آه م ميهمه در فقدان ان محبوب كوچولو سوگوار ما
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 نخواهد نشست يهرگز كنار بخار گرياو د چون

 نخواهد كرد يباز يميدر كنار در سبز قد و

 خوابند يدر كنار آن م شيكوچك او كه بچه ها گور

 درخت شاه بلوط است ريز

 مييگر يما بر گور او نم اما

 كجاست ميدان ينم چون

 او يتوپ باز ،يخال بستر

 ديد مياو را نخواه گريد و

 تق تق آرام و خر خر ناز او را يصدا گريد و

 ديشن مينخواه منياتاق نش در

 دياو خواهد دو يدنبال موشها يگريد گربه

 زشت يبا چهره ا يا گربه

 ما، موش شكار نخواهد كرد زيمثل گربه عز اما

 نخواهد كرد يبا وقار باز و

 رود يدر راهرو راه م يدزدك شيپنجه ها با

 كرد يم يكه گربه ما باز ييجا

 !ختيگر يشان مكه گربه محبوب ما شجاعانه از برابر ييخر خر خواهد كرد سگها تيفقط به سگها با عصبان اما

 كند يخود را م يو خوب است و تمام سع نيمت اگرچه

 ستين بايز اما

 .كرد مينخواه ششيو چون تو ستا زيتو را نخواهد گرفت گربه عز يجا و

 .س.آ

 هايآگه

Jكيدر پ» او گاهيزن و جا«درباره  يشگيدر موعد هم ندهيمشهور خود را شنبه آ يسخنران شمند،يسخنران ززبردست و اند جيبالگ يارانت زهيدوش 

 خواهند كرد راديهال ا كيو

Jاز همگان . جلسه با خانم حنا براون خواهد بود نيا استير. به بانوان جوان در آشپزخانه برگزار خواهد شد يآموزش آشپز يجلسه هفتگ

 جلسه شركت كنند نيشود كه در ا يدعوت م

Jهمه اعضا موظف اند با . خواهند داد شيساختمان باشگاه نما ين خواهد شد و اعضا در طبقه باالانجم ليانجمن خاك انداز در روز دوشنبه تشك

 حضور به هم رسانند 9دسته بلند راس ساعت  يفرم و جارو يلباس ها
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Jاست و سفارش  دهيرس سياز پار ديجد يمدلها. افتتاح خواهد كرد ندهيعروسك خود را هفته آ يمجموعه كاله ها شگاهيخانم بت باونسر نما

 شود يم رفتهيبا كمال احترام پذ زين

Jنينام ا. خواهد ربود ييكايمر يشهايسلقت را از همه نما يصحنه خواهد رفت و گو يبه رو ليدر تئاتر بارنو يديجد شينما ندهيدر چند هفته آ 

 .است» انتقامجو نيكنستانت اي يوننيبرده « رينفس گ شينما

 ها نكته

. سوت نزند ابانيشود در خ يتقاضا م. س.از آ. شد يصبحانه به موقع حاضر م زيسر م شهيشست، هم يرا با صابون نم شيدستها. پ. س اگر

 .ندارد غر بزند نيلباسش نه تا چ نكهيبه خاطر ا دينبا. و.آ. ديرا فراموش نكن يميلطفا دسمال سفره ا. ت.ت

 يهفتگ گزارش

 خوب-مگ

 بد-جو

 خوب يليخ-بت

 متوسط-يميا

 ينوشتند، خواند، حضار كف زدند و آقا يان را م يبود و چند دختر مبتكر گاهگاه ينسخه اصل كيجلسه هفته نامه را كه فقط در  سيئر يوقت

! انيآقا س،يرئ يآقا« :كرد،، گفت يمجلس صحبت م ندگانيكه با لحن و حركات نما يبكند و بعد در حال يشنهادياسنادگراس برخاست تا پ

سپاسگزار خواهد بود و بر شور و نشاط باشگاه و  اريافتخار است و بس نيكه كامال سزاوار ا يكس. ديريرا بپذ يديكنم عضو جد شنهاديپ لميما

 كيباشگاه پ يتئودر الرنس به عنوان عضو افتخار يكنم آقا يم شنهاديپ.خواهد بود يشاد و خوب اريروزنامه خواهد افزود و عضو بس يارزش ادب

 ».ديريبپذ االيخوب . دشو زفتهيپذ كيو

 ينشست كس شيصندل ياسنادگراس رو يو وقت دنديرس ينگران به نظر م باياما همه تقر. جو خنده شان گرفت يلحن نگهان رييها از تغ دختر

 .نگفت يزيچ

 موافقند ، موافقت خود را با گفتن بله ، اعالم كنند شنهاديپ نيكه با ا ييلطفا آنها. ميريگيم يرا« :گفت سيرئ

 دياز طرف بت به گوش رس زين يهمه ، پاسخ خجوالنه ا رتيح انيشد و سپس در م دهيشن» اسناد گرس  يآقا« توسط  يموقع پاسخ بلند نيا در

. 

 !، نه  نديمخالفان بگو -

 يپسر چيكه ه ميواهخ يما نم« :و فصاحت تمام گفت  يبرخاست و با سخنور شياز جا»  نكليو يآقا« مخالفان بودند و  يجزء دسته  يميو ا مگ

كه  ميخواه يباشگاه زنانه است و ما م كي نجايا. گرفته و مرتب الف و گزاف بزنند  يرا شوخ زيآنها فقط بلدند كه همه چ. عضو باشگاه ما بشود 

 ». باشد  يو درست و حساب يباشگاه خصوص كي نيا

 يعادت مگ بود كه هروقت متفكر بود ، انجام م نيا(  زديعقب م يشانيپ يكوچك رااز رو يحلقه مو كي كهيدر حال»  كيو كيپ«  يهم آقا بعد

 ».  ندازديما بخندد و بعدا ما را دست ب يكه او به روزنامه  ترسميمن م« : اظهار داشت ) داد 
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كه  ليقب نياز ا ييكارها يكه الر دهميزاده به شما قول م لياص كيمن به عنوان  انيآقا« :اظهار داشت  اقياسنادگرس به پا خاست و با اشت يآقا

 تالمان يسانت نكهيدر نوشتن روزنامه به عهده خواهد گرفت و ضمنا وجود او ما را از ا يو سهم سديبنو زياو دوست دارد چ. نخواهد كرد  ديگفت

فكر . كمك خواهد كرد  يلياو در عوض به ما خ ي، ول ميده يانجام م يدر حق و يكوچك يلي؟ ما كار خ ستين نطوريا. ، حفظ خواهد كرد  ميبشو

 ».  ميو اگر وارد باشگاه ما شود ، از او استقبال نمائ ميبه او بده ييجا زيم نيكه در كنار ا نستيا ميكن يكه م يكنم تنها كار يم

 رتيته بشد ، در كمال حخودش را گرف ميانگار كه تصم» تامپن «  يموقع آقا نيچون در ا. استادانه و ماهرانه ، ظاهرا كارگر افتاد  ي هيكنا نيا

داخل  واندت يكه او م دوارميمن اعالم ام.  مياگر ترس داشته باش ي، حت ميريكه او را بپذ ميبله ما مجبور« : ، بپا خاسته و اظهار داشت  نيريسا

 ». البته اگر دوست داشته باشد . باشگاه ما بشود ، هم او و هم پدربزرگش 

 كهياش را ترك كرد و درحال يصندل» اسنادگرس «  ياقا نيآنهم از طرف بت ، انگار باشگاه را برق زده كرد و بنابرا رانهيدل يسخنران نيا

همه به خاطر داشته باشند كه او الرنس خودمان است و .  ديبده يحاال دوباره رأ: اظهار داشت  جانيداد ، با ه يتكان م دييدستش را به عالمت تأ

 »!  يآر نديبگو ديبا

 ! ي، آر ي، آر يآر -

 . ديبود كه بافاصله از همه طرف به گوش رس يجواب سه

را  ديعضو جد دياجازه بده»  ميريتپق زمان را بگ« فرمودند  دهيهمانطور كه اظهار عق نكليو يبه قول آقا نكهيا يحاال برا!  ستي، عال ستيعال -

 . مينما يمعرف

لباس كهنه  خداني كي يكه رو يرا باز كرد و آنها چشمشان به الر يروانيرشياتاق ز يباشگاه ، جو در پستو ياعضا هيترس بق ختنير يبرا بعد

 .، قرمز و كبود شده بود  ديايخنده اش در ن ينشسته بود ، افتاد كه از بس به خودش فشار آورده بود كه صدا

كرد ، و  يبه او تعارف م. P.C ينشانه  كيو  يصندل كيكرد و  يم تيهدا رونيدوستش را به ب» اسناد گرس «  يموقع همانطور كه آقا نيا در

جو ، تو ! دغل حقه باز  يا« : زدند  اديفر كصداي رتيكرد كه دخترها با ح يمستقر م دشيجد يچشم بهم زدن ، در جا كيخالصه داشت در 

 »؟  يكار را بكن نيا يتچطور توانس

» . آور است  رتيشما دو تا حقه بازها واقعا ح يخونسرد« :شروع كرد  رديبگ ياخم آلود ي افهيكرد ، ق يم يسع كهيدر حال»  كيو كيپ«  يآقا

 .بزند  يريكه لبخند دلپذ ديفقط موفق گرد يول

 سيرئجلو  ياز قدرشناس يحاك ميتعظ كي نكهياش برخاسته و بعد از ا يصندل يموقع از رو نيشناس بود ، در ا تيعضو تازه كه خوب موقع اما

خودم را به شما  دياجازه بده - انيخواهم ، آقا ياوه ، معذرت م -و خانمها  سيرئ يآقا« :اظهار داشت  يطرز نيبه عمل آورد ، با مفرح تر

 ». باشگاه  نيوفادار ا اري، سام والر مستخدم بس كنم يمعرف

 »! ستيعال!  ستيعال« :زد  ادي، فر ديكوب يم زيكهنه به م تابهيماه كي يبا دسته  كهيموقع ، جو در حال نيا در

 نيبه خاطر ا ديكرد ، نبا يمرا معرف يبا چرب زبان نطوريمن كه ا ي بزادهينج بانيدوست وفادار و پشت« :با تكان دادن دستش ، ادامه داد  يالر

 ». و او فقط آنرا اجرا كرد  ختمينقشه را ر نيمن ا. كه امشب بكار برد ، سرزنش شود  يجنگ ي لهيح

من .  يريرا بگردن بگ رهايتمام تقص ستيحاال الزم ن« :غرق لذت بود ، حرف او را قطع كرد و گفت  يشوخ نياز ا كهياسنادگرس در حال يآقا
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 ». كردم  شنهاديپستو را پ انيبودم كه جر

كار را دوباره تكرار نخواهم كرد  نيبه شرافتم سوگند ، ا يول« :اظهار داشت »  كيو كيپ«  يبطرف آقا ييغرا ميباز هم با تعظ ديعضو جد يآقا

 ». خواهم ساخت  يشگيو هم ريباشگاه فناناپذ نيپس ، خودم را وقف منافع ا نيو از ا

 ». موافقم . موافقم « :زد  اديو فر ديكوب زيم يرا رو تابهيماه يباز هم دسته  جو

 ». ادامه بده ، ادامه بده « :داد ، افزودند  يو دوستانه سرش را تكان م يربانبا مه سيرئ يآقا كهيدر حال زيو تامپن ن نكليو يآقا

همجوار ، در نظر دارم  يدو خانواده  نيا نيب يروابط دوست ميافتخار و به عنوان تحك نياز ا يبه عنوان قدرشناس ميهستم بگو ليمن فقط ما -

.  هاو خانم انيآقا يبرا يقفل دار و هر نوع راحت يبا درها. و جادار  بايساختمان ز كي.  مينما ريباغ دا نيپائ نيپست در قسمت پرچ ياداره  كي

باارزش باشگاه را  يزهايتمام چ مياست كه من در آنرا عوض كرده و سقفش را هم مرمت نموده تا بتوان يميقد يساختمان همان كبوترخانه  نيا

 ديجد حلم ني، ا كنميمن تصور م. خواهد داشت  ديكل كي، و بسته ها ، و هر خانواده  يخط ينامه ها ، كتابها ، جزوه ها.  مينمائ يدر آن نگاهدار

 يمحترم ، رو يو با تشكر فراوان از لطف شما اعضا مينما ميپست را تقد ياداره  نيا دي، كل دياكنون اجازه ده نيبنابرا. خوب خواهد بود  يلي، خ

 ».  نميام بنش يصندل

كهنه با شدت  ي تابهيو ماه ديبگوش رس يو كف زدن فراوان نيگذاشت ، تحس زيم يكوچك را رو ديكل كي» والر «  يآقا يموقع وقت نيا در

پست در گرفت و همه  يراجع به اداره  ياديبحث ز. تا نظم جلسه به حالت اول خود بازگشت  ديطول كش يآمد و مدت يفرود م زيم يتمامتر رو

 اديو سپس با سه فر دياز معمول طول كش شتريهم ب كساعتيبود و  يدوست داشتن يليخ يجلسه  كي نيچونكه ا. ر شده بودند يغافلگ يليخ

» سام والر «  يآقا رفتنياز اعضا ، هرگز از پذ چكدامي، ه ديموكول گرد ندهيموضوع بحث جلسه به وقت آ ي هيبق ديشاد به افتخار عضو جد

عضو . بود  دهيآن را بخود ند رينظ يباشگاه چيبود كه ه يو وفادار يميچنان عضو خوش رفتار ، خوش صحبت ، صم چونكه او. نشدند  مانيپش

كرد  يجالبش ، شنوندگان را از خنده روده بر م ينطق ها رايز. روزنامه كمك كرده بود  يجلسات و آبرو نيا ي هيبه روح يتازه بطور محسوس

مانتال و جو ارزش  ينه سانت يدار بودند ول هيگر اي، خنده دار  يپرستانه ، ادب هنيم يليمقاالتش خ زيبود و ن ارزنده يليبه روزنامه خ يو كمك و

 .داد  يخودش آنها را مدل قرار م يكارها يدانست و برا يم ريشكسپ اي»  لتونيم« ، »  كنيب« آثار  فيآنها را هم رد

، درست  يبيمكاتابات و مراسالت عج يليچونكه خ. شده بود  نيتزئ يكوچك مهم بود كه بنحو جالب يموسسه  كي، ( پست ياداره . )P.O نيا

جات ، بسته تخم گل ، دعوت  يترش شهي، بسته كراوات ، نامه شعر ، ش يمكاتبات تراژد لياز قب. داشت  اني، در آن جر يقيحق ياداره  كيمثل 

 حيتفر نيبه ا يليهم ، كه خ ريضمنا جنتلمن پ.  رهيو غ رهيكوچولو و غ يها و سبد سگ ها يتلخاز گله و اوقات  يحاك يها ادداشتينامه ها ، 

سر خود را  يلياداره پست خ نيخنده دار ، به ا يمرموز و تلگرام ها يها غامي، پ بيو غر بيعج يعالقه داشت ، با فرستادن بسته ها. P.O يعني

نامه و  نيپست فرستاده بود و سر ا يعاشقانه به اداره  ينامه  كيشده بود ، » هانا « باغبانش هم كه سخت خاطرخواه  يكرد و راست يگرم م

 .داند  يبودند ، خدا م دهيكرده و خند حيتفر. P.O يالرنس و اعضا يبود ، چقدر آقا دهيراز ، كه توسط جو كشف گرد نيبرمال شدن ا

 .خواهد كرد  افتيدر يعاشقانه ا ي، چه نامه ها. P.O نيهم يكه روز دنديد يخواب هم نم يآنروزها تو البته

 ازدهمي فصل

 تجربه چند
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 يم رونيرا ب يو يخاك يكاناپه فرو رفته بود و بت داشت چكمه ها يتو يبر كيتمام  يجو با خستگ كهيگرم درحال ياز بعد از ظهرها يكي در

 :به خانه اعالم كرد  دنيهمه بود ، مگ موقع رس يبرا موناديهم سرگرم درست كردن ل يميگذاشت و ا

 ».، اوه ، چقدر لذت بخش خواهد بود  يليسه ماه تمام تعط. رند و من آزاد خواهم بود  يم ايبه كنار در نگيك يفردا ، خانواده  يعنياول ژوئن ،  «

خواست  ياگر م. كه او از من بخواهد كه همراهش بروم  دميرست يمن جدا م. خوشحال بود  ديبا. عمه مارچ هم امروز رفت « :در پاسخ گفت  جو

خالصه تا . آوردم  يعذر و بهانه م ديبا نيبنابرا.  سايكل اطيح كياست كه  يشاد يهمان قدر جا لدياما پالمف. رفتم  يم ديكنم حتما با يفكر م

راه افتادنش عجله  يشدم و خالصه چنان برا يكرد ، من زهر ترك م يم يچون هروقت كه دهانش را باز. ، من جانم باال آمد  فتديراه ب رزنيپ

او سخت كرده و  يموضوع جدا شدن از من را برا نيهم دميترس يم كهيبطور. فرز و خوش اخالق شده بودم  يليخ شهيداشتم كه برخالف هم

فكر افتاده باشد ،  نيسوار كالسكه شد ، انگار تازه به ا يوقت ي، ول دميلرز يخالصه تا سوار كالسكه شود ، از ترس داشتم م.  دهدكار دستم ب

زده و چنان زدم به چاك كه  دنيمن خودم را به نشن يول» ؟ ييايبا من ب يخواه ي، م نيف يجوس« : زد  اديآورد و فر رونيسرش را از پنجره ب

 .آمد  نيپائ طانيكرد اصال متوجه حرفش نشده ام و از خر ش اليخ رزنيپ

كه انگار چند تا خرس دنبالش كرده  دياو چنان به خانه رس. جو من  چارهيب« :كرد ، اظهار داشت  يجو را نوازش م يمادرانه پاها يكه با حالت بت

 ». بودند 

 نطوريا .است  ريسمف كيعمه مارچ واقعا « :كرد ، اظهار داشت  يرا كه در دست داشت ، مزه مزه م يمخلوط يريهمانطور كه با خرده گ يميا

 »؟ ستين

هوا گرمتر از آن است كه . ندارد  يبيع يول. دهد  يجلبك م يكه معن رياست نه سمف) خون آشام (  ريومپا يميالبته منظور ا« :، زمزمه كرد  جو

 ». را داشته باشد  يمياصالح اشتباهات ا يآدم حال و حوصله 

 »كرد ؟ يرا چكار خواه التتيتعط« :را عوض كند ، با مهارت گفت موضوع صحبت  نكهيا يكه متوجه اشتباهش شده بود ، برا يميا

من تمام زمستان . هم نخواهم زد  يكار چيفقط تا ظهر در رختخواب خواهم ماند و دست به ه يچيه« :پاسخ داد  يننوئ يراحت يصندل ياز تو مگ

 يحساب يمدت كيخواهم  يحاال م نيبنابرا. بكنم  گرانيد يبروم و تمام روزم را صرف كار برا رونيزود از خانه ب يليرا مجبور بودم صبح خ

 ». كنم  فيكرده و به خاطر دل خودم ك حتاسترا

 درخت يمدت ، باال نيا يخواهم تو يعالمه كتاب منتظر من هستند و من م كي.  ستيها با مزاج من سازگار ن يتنبل نجورينه ، ا« :پاسخ داد  جو

 ».  ستمين يكه با الر يالبته در مواقع. ام را بگذرانم  يطالئ يساعت ها يميقد بيس

 ي، مثل دخترها ميو استراحت كن ي، بلكه تمام مدت را باز ميدرس نخوان يمدت كي يمن و و برا ايبت ب« :كرد  شنهاديطرف پ نيهم از ا يميا

 ». گريد

 ميبچه ها يبرا ديو ضمنا با رميبگ اديتازه  يخرده آوازها كيخواهم  يمن م. نداشته باشد  ياگر از نظر مادر اشكال يخوب باشد ، ول اريبس -

 ». به چند دست رخت و لباس دارند  اجيآنها پاك زهوارشان در رفته است و سخت احت. بدوزم  يچند تا لباس تابستان
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 نيا ميتوان يما م« : دينشسته و مشغول دوخت و دوز بود ، برگشته و پرس»  يگوشه مارم«  موقع مگ به طرف مادرش كه مطابق معمول در نيا در

 »مادر ؟ ميبرنامه ها را داشته باش

عصر  دنيدارم كه با فرا رس دهيمن عق. نه  اي ديكه آنرا دوست دار دينيو بب ديكن شيتجربه ها را آزما نيهفته ا كي يبرا ديتوان يبله شماها م -

 .بد هستند  يلي، هر دو خ اديز يليخ حيو هم تفر اديز يليشد كه هم كار خ ديخودتان متوجه خواه ندهيآ ي كشنبهي

 ». لذت بخش خواهد بود  يليحتما خ ديجد بيترت نيا! ياوه ، نه مارم« :از خود خشنود ، اظهار داشت  يبا لحن مگ

من حاال « :زد  اديكند ، فر يسر بت خال يرا رو موناديبود ل كيكه نزد ديرپ يم شياز جا يبه دست ، طور موناديل السيكه گ يدر حال زين جو

 »! ، مرده باد كار  حيزنده باد تفر:  ديگو يگمپ كه م يريمن كا كيبه قول دوست و شر.  ميبنوش يكنم به سالمت يم شنهاديپ

فردا صبح . استراحت در تمام روز شروع كردند  اقيرا با آرزو و اشت دشانيجد يو تجربه  دهينوش يرا با خوشحال شانيها السيگ يهمگ نيبنابرا

مزه نكرد و ضمنا اتاق هم  شهيصبحانه خوردن اصال به دهانش مثل هم يآمد ، تنهائ نيباالخره پائ ينشد و وقت ي، مگ تا ساعت ده صبح آفتاب

 ي؛ و باالخره كتاب ها يريا پر از گل نكرده بود و بت هم گردگگلدان ها ر شهيچون كه جو مثل هم.  ديرس يساكت و نا مرتب به نظر م يليخ

با وضع  يكه فرق يمارم ياز گوشه  ريو مطبوع نبود ، البته به غ زي، تم شهيمثل هم زيچ چيو آنجا پرت و پال بودند و خالصه ه نجايا زين يميا

خودش شروع به استراحت و  اليدر آنجا نشست و به خ نياست و بنابرا يمارم يكه از همه جا بهتر همان گوشه  ديمگ د. اش نداشت  يشگيهم

جو هم تمام صبح را ا . با پول خودش بود  يقشنگ تابستان يلباس ها ديكرد و به فكر خر يدر واقع همه اش دهن دره م يول. كتاب خواندن كرد 

همه اش  زيبت ن. كرد »  عيوس عيوس عيوس يايدن« ن كتاب صرف خواند بيدرخت س يرودخانه گذراند و عصر را هم در باال اردر كن يالر

 يرا هم كه م يهنوز نصف كار يقرار داشتند ، بود ول)  شيعروسك ها يعني( خانواده اش  يكه اعضا يمشغول ور رفتن به صندوق بزرگ

محل استقرار خانواده اش را همانطور درهم و برهم ول كرد و ذوق  نيبنابرا. خسته و از حال رفته شده بود  يخواست انجام نداده بود كه حساب

 ي قهيجل نيرا مرتب و منظم كرد ، بهتر قشيآالچ نكهيهم بعد از ا يمي، ا يقيشستن ندارد ، رفت سراغ موس يبرا يفعال ظرف نكهيزده از ا

ژست  نياو را در ا يكس ديشا نكهيا ديبه ام. كردن  ياشها نشست به نق چكيپ ريو صوف كرد و ز صافرا  شيمو يو حلقه ها ديرا پوش دشيسف

لنگ دراز  رمرديجز پ كي چكسيالبته در تمام مدت ه. كند  يم ينقاش يدارد عال نطوريكه ا ستيهنرمند جوان ك نيكه ا ديو سوال نما دهيد

را ول كرد و بعد از  ينقاش يحوصلگ يبا ب يميا نيبنابرا. ظاهر نشد كه نشد  ي، در آن حوال كرد يرا برانداز م يميا ينقاش يفضول كه با كنجكاو

 .به خانه باز گشت  دهيموش آبكش كيرگبار تند شده و خالصه آخرش هم مثل  كيگرفتار  ينمود از بدشانس يرو ادهيهم پ يمدت نكهيا

 يتر از روزها يطوالن يرعاديكه بطور غ يد كه آنروز ، با وجودمتفق القول شدن يهمگ گريكدي، دخترها بعد از تبادل نظر با  يصرف چا موقع

بود ،  دهيخر بايز يليخ يآسمان يآب نيرفته بود ، چند متر موسل ديمگ كه آن روز عصر سراغ خر. شاد گذشته است  همرفتهيرو يبوده ، ول گريد

و  يعصبان اريبس اريناگوار بس داديرو نياز ا نيشسته شود ، بنابرا يستيتازه كشف كرد كه آن پارچه نبا ديفروشنده آن را بر نكهيبعد از ا يول

خوانده بود كه سرش درد  زيچ زيسوزانده بود و ضمنا آنقدر ن يآفتاب حساب ريدر ز يقرانيپوست دماغش را در اثر قا زيجو ن. اوقاتش تلخ بود 

 .، كالفه شده بود  گريچهار تا آواز با همدگرفتن سه  ادي نيو همچن ختهياز دست صندوق درهم ر زيبت ن. گرفته بود 

فلورا « بود و حاال او هم مثل » براون  يكت«  يچون كه روز بعد مهمان. افتاده بود ، دلخور بود  ختياز ر نشينازن ي قهيجل نكهياز ا قايعم زين يميا

تجربه  نيشمرده شد و آنها مادرشان را مطمئن ساختند كه ا زيناچ يلي، خ هايو دلخور عيوقا نياما تمام ا. نداشت كه بپوشد  يزيچ»  يسيفلم
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فراموش  يكارها» هانا « دخترها داد و بعد به كمك  ليتحو يو فقط در پاسخ لبخند اورديخود ن يبه رو يزياو چ. خوب از آب درخواهد آمد 

به  يگخانه همانطور به آهست نيماش شهيجود آورد مثل هممطبوع به و يطيمرتب و منظم نمود و مح يانها را انجام داد و خانه را به صورت يشده 

روزها همچنان . به وجود آمده بود » كردن  فياستراحت مطلق و ك« ، با  ياما تعجب آور بود كه چه وضع مخصوص و ناراحت. چرخ خود ادامه داد 

داده  دست يفياحساس بالتكل كيخترها ، و خالصه به هركدام اخالق د نطوريبود و هم ريمتغ يليامدند ، هوا خ يهر روز بلندتر و بلندتر به نظر م

اش را  ياطيخ يبودن ، فعال كارها ياشراف ياعل يمگ به عنوان درجه . بدست آورده بود  يو بدجنس طنتيش يبرا يخوب دانيم زين طانيبود و ش

 هزدن و خراب كردن پارچ يچيگذرد كه شروع كرد به ق يم ننيكه زمان چنان به نظرش كند و سنگ ديبعدا متوجه گرد يكنار گذاشته بود ، ول

داشتند  شيچشم ها گريآنقدر كتاب خوانده بود كه د زيجو ن.  اورديموفت در ب يتازه داده و به مدل لباسها يبه آنها سر و صورت ديتا شا شيها

خوش  يالر يكننده شده بود كه حت يقرار و عصبانآرام و  يكتاب بود ، دلش آشوب شده بود و چنان ب يآمدند و از هر چ يم رونياز حدقه ب

كرد كاش همراه  ياش را از دست داده بود كه آرزو م هيروح يخالصه طور ديرا هم به ستوه آورده و باعث شده بود كه با او بگو مگو نما بقل

همه اش  ديرفت كه با يم ادشين كه او دائما چو. داد  يبت وضعش از همه بهتر بود و خوب داشت ادامه م يول. عمه مارچ به مسافرت رفته بود 

تازه  يتجربه  نيا همرفتهيباز هم رو يگشت ، ول يخود بر م يميو قد يشگيهم ي هيبه همان رو يگاهگاه نيبنابرا. كار نكرد  يچيو ه كرد يباز

: را تكان داده و گفته بود كه  زشيعز چارهيب ياو چنان جوانا كباري كهيبطور. را نداشت  يشگياثر گذاشته بود و همان آرامش هم زياو هم ن يرو

 يميا يها يو سرگرم حاتياز همه بدتر بود چون كه تفر يميوضع ا. است كه از اخالق تند خودش تعجب كرده بود  يزشت و بد يبچه  كياو 

 شيب گري، د دياز خودش مراقبت نمااو را به حال خود گذاشتند تا خودش سر خودش را گرم كرده و  شيكه خواهرها ياندك بودند و وقت يليخ

، بعالوه  نطوريهم زيبچگانه ن انيشاه پر يآمد و از داستان ها يبدش م ياز عروسك باز يميا رايز. كرد عاجز شده است  ياحساس م شياز پ

هم  يرو يميا نيبنابرا. آمدند  ينم شيرفتن هم كه هر روز پ كين كيپ ايعصرانه و  يها يمهمان. كند  يتوانست نقاش يتمام مدت را هم كه نم

 .از همه كالفه بود  شتريبود و ب افتهين» مطلقا استراحت « تازه به قول جو  يتجربه  نيرا در ا يرفته لذت

بعد از چند ) برد  يلغات اشتباه بكار م يليخ شهيگذاشته بود چون هم يميا يبود كه جو رو ياسم نيا( »  ياشتباه لپ«  زهيروز دوش كي خالصه

قشنگ  يخانه  كياگر آدم « :اظهار داشت  زيشكوه آم يكرد پاك افسرده و ماللت آور شده ، با لحن ياحساس م كهيو لذت ، درحال يروز خوش

ه آنهم با سه تا خان يبخش خواهر بود ؛ واال ماندن تو يشاد شيبه مسافرت برود ، تابستان حتما برا نكهيا ايخوب داشته باشد و  يپر از دخترها

 ». خواهد  يم وبي، صبر ا نيو رنگ نيپسر سنگ كيو  يخواهر از خود راض

هفته  نكهيشب شنبه انگار همه از ا يول. آوردند  يخود نم يبه رو يزيتازه چ يتجربه  نياز خسته شدن از دست ا چكداميهنوز ه نجايتا ا يول

به بچه ها اثر كرده باشد ، از  يدرس آموزنده حساب نيا نكهي ياز آنطرف ، خانم مارچ برا. ؛ تو دلشان خوشحال بودند  ديرس يم انيداشت به پا

دخترها ، سنگ تمام  يهفته ا كي يتجربه  نيا انيپا يگرفت كه برا ميهم داشت ، تصم يبود و طبع شوخ يزن باحوصله ا يليخ كهيآنجائ

دو روزه داده و گذاشت  يمرخص كي» هانا « به  نيبنابرا.  دينما ليتبد يماندن اديتجربه به  كيآنرا به  يمناسب يليخ قيطر كيبه  يعني. بگذارد 

 .گردند  ديكامال مستف»  يو باز يخوش كسرهي«  هيرو نياز اثر كامل ا دخترهاتا 

از  يخورد ، خبر يدر اجاق آشپزخانه به چشم نم يآتش شهيآمدند ، بر خالف هم نيشدند و پائ داريدخترها از خواب ب كهيموقع كشنبهي صبح

 . شدينم دهيهم از مادر د ينبود و باالخره اثر يصبحانه آماده در اتاق غذاخور
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 »افتاده است ؟ يچه اتفاق! پناه بر خدا « :شد و اظهار داشت  رهيبه دور و بر خودش خ يموقع جو با دلتنگ نيا در

« :گفت  يو شرمندگ يسردرگم يحال با كم نيراحت شده بود و در ع الشيخ كهيكه بازگشت و درحال ديكشن يو طول دياز پله ها باال دو زين مگ

دارد تمام روز را در اتاق خودش بگذراند و اجازه داد كه ما خودمان كارها را رو به  اليخسته است و او گفت كه خ يليفقط خ.  ستين ضيمادر مر

را پشت سر گذاشته ما  يسخت يليخ يخوب او گفت كه چون هفته  يول. هم مثل خودش نبود  كذرهي يمادر حت.  بهيعج يليخ نيا.  ميكن اهر

 » .  ميانجام بده يجور كيرا  مانيخودمان كارها ميكن يو سع ميغرولند كن اديز دينبا

 نيا يتجربه  ديدان يم. پسندم  يم يليفكر را خ نياتفاقا من ا. ندارد  يكار نكهيخب ا« :اظهار داشت  يمعطل يحرف مگ تمام شد ، جو ب يوقت

 ».  ستين حياز تفر يتازه خودش خال يسرگرم

 يراسخ شروع به كار كردند ، ول يبود و آنها با عزم يداشته باشند ، كار فوق العاده راحت يآنها كه قرار بود هركدام سهم يكار برا نيا قتيحق در

 خانهآشپز يگنجه  يتو يخوراك ياديالبته مقدار ز» .  ستين يواقعا شوخ يخانه دار« :گفت  يم شهيحرف هانا بردند كه هم نيبه ا يپ يبه زود

 شهيكه چرا هم دنديفهم يتازه حاال م يكردند ، ول يرا حاضر م حانهيص زيآوردند ، مگ و جو ن يم زيآنها را سر م يميبت و ا كهيبود و درحال

 .كنند  يسخت غرولند م ياز كارها نيمستخدم

صبحانه هم  ينيس كي ديمن با« گفت  يمĤبانه ا استينشسته بود ، با حالت ر يو قور يخانم كدبانو پشت بساط چا كيانطور كه مثل هم مگ

 ».  ميكه او خواسته كه ما به فكر او نباش يمادر ببرم ، با وجود يبرا

 ييالبته چا. آشپز به باال فرستاده شد  يخانم ها يها فيآماده شده همراه با تعر ينيس كي،  ديشروع به خوردن نما يكس نكهيقبل از ا نيبنابرا

مخصوص صبحانه از فرط  يخانگ يسوخته بود و نان ها بايسرخ شده و تقر ياديخرده ز كي زيتلخ بود ، املت تخم مرغ ن اريو بس دهيجوش

، از ته  ديگرد ديجو ناپد نكهيو بعد از ا رفتيصبحانه اش را پذ ي رهيكر جخانم مارچ با اظهار تش يول. ، قلمبه و سلمبه شده بود  نيريجوش ش

نخواهد داشت  ياشكال چيه ينگران هستم ول يكم. چقدر بهشان سخت خواهد گذشت . من  ي چارهيب يطفلك ها« كرد ؛  دنيدل شروع به ختد

 ». به دردشان خواهد خورد  يليتجربه خ ني، ا

 .بدمزه كرد  يدل آنها را نشكسته باشد ، با اكراه شروع به خوردن آن صبحانه  نكهيا يافكار خانم مارچ ، برا نيا با

كه راجع به مسائل آشپزخانه كمتر از مگ  يداشت و جو با وجود انيراجع به درست كردن ناهار جر ياديو غرولند ز اي، بر و ب نييپا يطبقه  در

خراب شود و فقط تماشا  تيتو خانم باش و نگذار كه دست ها. كنم  يندارد مگ ، من خودم ناهار را حاضر م يشكالا« :دانست ، اظهار داشت  يم

 ». و دستور بده  نك

و به مرتب كردن كاناپه و  ديگرد ديتبع منيمورد قبول واقع شد و مارگارت از خدا خواسته عجالتا به اتاق نش ي، با خوشحال ياجبار شنهاديپ نيا

داشت ، اول  نانيخود صد در صد اطم ياز آن طرف ، جو كه به قدرت آشپز.  ابدياتاق راه ن ياتاق پرداخت تا گرد و خاك تو يپرده ها دنيكش

 يصرف ناهار يبرا زيرا ن يدوستانه ، الر يبا ابراز عالقه  ادداشتيپستخانه گذاشت كه در آن  يتو يادداشتيقلم و كاغذ برداشت و  كيهمه  از

 .كه قرار بود بپزد ، به منزلشان دعوت كرد 

 ».  ي، بعد مهمان دعوت كن ميدار يكه ناهار چ يكرد يبهتر بود اول فكر م« : ، گفت  ديجو مطلع گرد يمهمان باز نيكه از ا يوقت مگ

 يخرچنگ برا كيهم مارچوبه و  يداردارم مق اليضمنا خ.  ينيزم بيعالمه س كيبا  ميگوشت گاو نمك زده دار يمقدار. اوه ، فكرش را نكن  -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  مي الكات لوئيزا  –كوچك زنان                                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٧ 

را حل  هيقض نيا يكتاب آشپز ي، ول ستميالبته درست كردن آن را بلد ن. داشت  ميساالد خواه يبه عالوه كاهو هم برا. مزه به قول هانا بخرم 

 . ميو قهوه داشته باش يتوت فرنگ ميتوان ي، م ميباش كيش ميبخواه يلياگر خ زيدسر ن يبرا. كرد  اهدخو

و  يلينان زنجف يتو فقط بلد ميدان يكه ما همه م ييچون كه تا آنجا.  يندازيشلم شوربا راه ب ينكن آنقدر خوراك ها يجو تو رو خدا سع -

هم با  تشي، مسئول يرا دعوت كرده ا يچون كه خودت الر يول. خورد  يناهار چشمم آب نم يمهمان نيمن كه از ا.  يشربت را خوب درست كن

 .يكن ييرايازش پذ كهخودت است 

كنم رفتارت با او خوب  يفقط خواهش م. از تو نخواست  يزيچ يكس« :دار شده بود ، پاسخ داد  حهيجر يكه از حرف مگ احساساتش كم جو

 ».  يكن ييشده مرا راهنما جيضمنا اگر گ.  يكمك كن يهم كم نگيپود يباشد و برا

. دانم  ينم لينارگ ياز درست كردن نان و پا ريبه غ ياديز زيمن خودم هم چ يباشد ، ول« :گفت  يا شانهيدر پاسخ با لحن عاقبت اند مگ

 ».  ي، با مادر مشورت كن يبخر يزيچ نكهيبهتر است قبل از ا نيبنابرا

 . ستميمن كه احمق ن. كنم  يكار را م نيالبته كه ا -

 .رفت  رونياز در ب يود آمده بود ، با اوقات تلخاش به وج يدر قدرت آشپز يته دلش تزلزل كهيجو در حال سپس

ناهار  يدارم برا اليمن خ. بخر ، جو و مزاحم من نشو  يدوست دار يهر چ« :كرد ، پاسخ داد  فيتعر شيرا برا هيكه جو قض يمارچ وقت خانم

خودم داشته  يبرا يليتعط كيدارم امروز  اليلذت نبرده ام ، و خ ياز خانه دار چوقتيمن ه. خانه باشم  ليندارم نگران مسا اليبروم و خ رونيب

 ». دوستانم بروم و سر خودم را گرم كنم  دنيو به د سميبنو زيبخوانم و چ زيچ.  اشمب

صبح خواندن آن هم در اول  زيلم دادن و چ يصندل كي يتو يبا راحت يعنيفرصت سرخاراندن نداشت ،  شهيكه هم يمنظره از مادر نيا دنيد

زلزله  اي ينازل شده است ؛ مثل آفتاب گرفتگ يآسمان يبال كيبود كه باعث شد جو احساس كند كه  بيپر از كار بود آنقدر عج شهيكه خانه هم

 ! رهيو غ فشانآتش كي اي

عالمت  نيا. كند  يم هيبت هم دارد گر نكهيمثل ا. امروز وارونه شده  زيانگار همه چ« :رفت ، با خودش گفت  يم نيياز پله ها پا كهيدر حال بعد

 ». دانم و او  يكرده باشد ، من م تياو را اذ يمياگر ا. شده است  يخانواده جن نيكه مطمئنا ا نستيا

محبوبش  يقنار»  پيپ« سر  يو بت را در حال هق هق كردن باال ديدو منيبت ، با عجله به طرف اتاق نش ي هيگر يصدا دنيجو با شن نيبنابرا

 چارهيب يپرنده . به اطرافش گسترده بود ، ظاهرا مرده بود  زيترحم انگ يكوچكش را با حالت يپنجه ها كهيقفسش افتاده و درحال يكه تو افتي

 .بدهند  يدانه به و يكرد تا كم يرا دراز كرده بود كه انگار التماس م شيدست ها يطور

من بود ، من او را  ريهمه اش تقص« :گفت  هيجان ببخشد ، با گر يداشت به و يگرفت و سع يم شيدست ها يرا تو چارهيب وانيح كهيدرحال بت

 »! من چطور آنقدر ظالم بودم؟.  پي، اوه پ پياوه پ.  ستيظرفش ن يدانه ارزن هم تو كي يحت. فراموش كرده بودم 

چوب خشك و سرد شده بود ،  كي نيان كردن درستش كه عسپس با امتح. انداخت و قلبش را امتحان كرد  پيباز پ مهيبه چشمان ن ينگاه جو

 . دياستفاده نما پيپ يبرا يرا آورد تا به عنوان تابوت نويدوم يجعبه  كيسرش را با تاسف تكان داد و 

 ». اگر گرم شود ، زنده شود  ديشا. فر بگذار  ياونو تو« :اظهار داشت  يدواريبا ام يميا يول

 يكاف ياو كه به اندازه  يول« :گرفته بود ، در پاسخ زمزمه كرد  شيدست ها يرا تو شيكوچولو وانيكف اتاق نشسته و ح يرو كهيدرحال بت
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پر از گل خاك  يباغچه  يخواهم دوخت و او را تو شيبرا يمن كفن باشكوه. او مرده است . است ، حاال چرا پخته هم بشود  دهيكش يگرسنگ

 ». بوده ام  يمادر بد يتو به قدر كاف يچون كه برا. من  ي چارهيب پيرا نگاه نخواهم داشت ، پ يپرنده ا گريخواهم كرد و هرگز ، هرگز د

در  يامروز عصر انجام خواهد گرفت و ما همگ نيمراسم تدف« :به دوشش افتاده است ، گفت  يگريد تيكرد ، مسئول ياحساس م كهيدرحال جو

 پيناجور شده است ، و پ زيهفته همه چ نياصال ا يول. افسوس دارد  يليخ نيبت ، حق با توست انكن  هيحاال گر. كرد  ميآن شركت خواه

 ميكوچك خواه نيمراسم تدف كيناهار ، ما  يهمانيجعبه بگذار و بعد از م يآن كفن را درست كن و بعد او را تو. بود  اتيبتجر نيا نيبدتر

 ». داشت 

اش را از دست داده بود ،  هيهمه اغتشاش و آشوب ، پاك روح نيگذاشت و از ا يدادن بت ، نزد او م يدلدار يرا برا گرانيد كهيجو درحال بعد

شستن باشند ، متوجه  يتا حاضر برا ديهم چ يو ظرف ها را رو ديبند بزرگ فارغ گرد شياز بستن پ نكهيبعد از ا يول.  ديعازم آشپزخانه گرد

 ».  ميكم را داشت نيهم گريواقعا د« : گفت  يغرولند كنان م كهيدر حال نيبنابرا. گرم ندارند كه آتش در حال خاموش شدن است و آب  ديگرد

 .زدن خاكسترها كرد خيشروع به س تياجاق را باز كرد و با عصبان در

 ي هيقدم زدن روح نياتفاقا ا. به بازار برود  ديخر يشود برا ياز دوباره شعله ور كردن آتش ، او فكر كرد كه بهتر است تا آب دارد گرم م بعد

 يجوان و مقدار يليخرچنگ خ كي نكهيجنس ها چقدر خوب چانه زده است ، و بعد از ا دنيخر يكرده و دلش خوش بود كه برا تيجو را تقو

گذاشته بود تا به ) پختن نان  يبرا(  ريپر از خم يهانا تابه ا. منزل شد  ي، راه ديو ترش خر زير يكهنه و دو جعبه توت فرنگ يليخ ي همارچوب

 ي، اما بعد بكل ديايور ب گريد ياجاق گذاشته بود تا كم يآنرا ورز داده و بعد باال يكرده باشد كم يكار نكهيا يمگ هم برا.  دياياصطالح ور ب

باز شد و  منيناگهان در اتاق نش نكهيتا ا. شده بود »  نريگارد يسال« از  ييرايگرفتار پذ منياتاق نش يچون كه ظاهرا تو. فراموشش كرده بود 

چون كه تمام آن از . ، بلكه كف كرده  امدهيورن ريخم نيا« : اظهار داشت  يظاهر شد و به تند دهي، دودزده ، سرخ شده و ژول نيخشمگ يموجود

 ». تابه سر رفته است 

 ياش و بعد تو يشانيپ يبه باال ديچسب يكه داشت م ديرا باال كش شيابروها مگ سرش را تكان داد و چنان يكرد ، ول دنيشروع به خند يسال

طرف و آن طرف را  نيچشمش ا ي، از گوشه  نكهيخانم مارچ هم ظاهرا بعد از ا. فر گذاشت  يترش را تو ريرفت و خم يا رجهيآشپزخانه ش

بت . دادن بت به او گفته بود  يدلدار يهم برا يزيچ نكهيالبته بعد از ا. رفت  رونياوضاع و احوال از چه قرار است ، از خانه ب نديبزد تا ب يديد

. دوخت  يرا م يديكوچك سف يبود ، مالفه  دهيجو ، آرم يياهدا ينويجعبه دوم ياز دست رفته اش تو زيعز پيپ كهينشسته و درحال نيزم يرو

 ي، تو ياز نداشتن كمك و حام بياحساس عج كيشده ، ناگهان  دير ناپددم د يجالباس يرنگ خانم مارچ از تو يكاله خاكستر آن يوقت يول

 اليو اعالم كرد كه خ دياز راه رس» كروكر  زهيدوش« ،  زيبعد ن قهيچند دق. آنها را در خود گرفته بود  يديمثل نا ام يو حالت ديقلب دخترها دو

فضول و كنجكاو كه  اريبس يو چشمان زينوك ت ينيبود الغراندام و زرد رنگ ، با ب يدختر ريكروكر ، پ زهيدوش. آنها باشد  همانيم رادارد ناهار 

كردند كه ناچار  يخوب فكر م يكروكر را دوست نداشتند ، ول زهيآنها دوش. كردن هم بود  بتياز نظرش پنهان نمانده و عاشق غ زيچ چيه

تعارف  يرا به و يراحت يمگ صندل نيبنابرا. هم نداشت  يو ضمنا دوستو هم مسن بود  ريفق يليچون كه هم خ. باشند  ربانمه يهستند با و

داستان  نقطعيگذاشت و ال ينمود و پشت سر همه صفحه م يانتقاد م يكرد و از همه چ يسوال م زير كيكروكر ،  زهيدوش كهيكرد و در حال

 .  دينما ييرايپذ وكرد از ا يكرد، سع يم فيتعر
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هم كه بعد از آن همه  يبود ، قاصر است و تازه ناهار دهيكه صبح آن روز جو به خود د ييو بدو بدوها اتيها ، تجرب ياز شرح دلواپس زبان

كرده  يو آن نپرسد ، سع نياز ا زيچ اديز نكهيچون جو از ترس ا.  ديهمه گرد يبرا يابد يشوخ كيشد ،  دهيچ زيم ي، رو يناگفتن يها بتيمص

و اراده  ياز انرژ شتريب يزيغذا ، چ كيبرده بود كه پختن  ينكته پ نيبه ا ييزور آزما نيا يط يانجام بدهد ، ول يينهاكارها را خودش ت مامبود ت

با  نهاآ ديد يتلخ بود كه م نيهنوز اوقاتش از ا يآب جوشانده بود ، ول يساعت تمام تو كي ياو مارچوبه ها را برا! تجربه  يعني. الزم دارد  يقو

ساخته بود كه همه  نيشده بود ، چون كه سس ساالد چنان او را خشمگ اهينان كامال س. هم هستند  شهي، سفت تر از هم دنيساعت جوش كي نيا

. درست كند كه قابل خوردن باشد  يسس سالد شيتواند در زندگ يمتقاعد شده بود كه او اصال نم نكهيرا به حال خود ول كرده بود تا ا زيچ

زده بود تا بتواند  خيآنقدر آن را چكش و س. كننده تر بود  يآمد ، از همه عصبان يسرخرنگ م ييكه به نظرش معما زينآن خرچنگ  جودو

آتش برداشته شوند  يمجبور شده بودند كه زود از رو) وقت جو را گرفته بود  يليچون كه مارچوبه ها خ( ها هم  ينيزم بيس. صدف آن را بكند 

 .نبودند  نيريو ش دهيآمدند ، رس يها آنطور كه به نظر م يضمنا توت فرنگ. نپخته بود ن مغزشان خوب يو بنابرا

مانده بود ، با  يخسته ، گرمازده و كج خلق به جا كهياز حد معمول به صدا در آورد ، در حال رتريساعت د ميكه جو زنگ ناهار را ن يوقت باالخره

 نچه خفت آور است كه انسا نيواقعا ا. توانند گوشت و نان و كره بخورند  يگرسنه شان باشد ، م يليخوب ، اگر آنها خ يليخ«  ديشيخود اند

 ».  ديتلف نما يچيدرست كردن ه يتمام صبحش را برا

گزارش  نقاط يماند و زبانش اخبار را به اقص يپنهان نم نشيزبياز چشمان ت زيچ چيكروكر كه ه زهيدوش نينبود و از ا ياگر به خاطر الر ديشا

 .را به حال خود رها كرده بود  زينداشت ، همان وسط كار همه چ يستيداد آنقدر رودربا يم

 يميچون كه ا.  زيم ريبرود ز يخواست از ناراحت ي، دلش م شديشد و كنار گذاشته م يها مزه مزه م يهركدام از خوراك يجو ، وقت چارهيب

 يم يبا تمام قوا دائما وراج زين يو الر ديكش يرا در هم م شيكروكر لب ها زهي، دوش ديرس يناراحت به نظر م يلي، مگ خ ديخند يم يخوديب

شكر به آن  ياش بود كه حساب وهيبزرگ جو ، دسر م يدهاياز ام يكي يول. داده باشد  يهمانيبه م يتا بلكه حالت نشاط آور ديخند يكرد و م

،  دندينهاده بودند ، جمع گرد زيقشنگ كه سر م ينيچ يكه آن بشقاب ها يباالخره موقع .آن داده بود  يرو زين ظيخامه غل كيبود و  دهيپاش

نگاه ها با  يبود ، خوردن ناهار تمام شده و همه  يچون كه الحمداهللا هر طور.  ديكش يو نفس راحت ديخنك تر گرد يداغ جو ، كم يگونه ها

اول از همه . دوخته شده بودند  يدسر توت فرنگ يعنياز خامه شناور بود ،  ييايكه در در يرنگ كوچك يصورت ي رهيمطبوع به جز يحالت

آب سر  وانيل كيدرنگ  يتا لب به آن زد ، صورتش را كج و كوله كرد و ب يول دهيخودش كش يو خامه برا يرنگكروكر ، از توت ف زهيدوش

 يول.  نديانداخت تا عكس العمل او را هم بب يبه الر ينگاه)  ديايدسر كم ب ديكرد شا يچون كه فكر م( بود  دهيخودش نكش يجو كه برا.  ديكش

كه  يميا. دور دهانش افتاده بود ، با دهان پر مشغول خوردن بود و چشمش را به بشقابش دوخته بود  يصرمخت نيكه چ يظاهرا با وجود يالر

دستمال سفره  يهنوز قاشق را به دهانش نكرده بود كه ناگهان صورتش را تو يقاشق بزرگ پر برداشت ، ول كيبود ،  يفانتز يهايعاشق خوراك

 .را ترك كرد  زيم جلهبا ع يمالحظه ا چياش پنهان كرد و بدون ه

 »؟ ستياوه ، موضوع چ« :لرزه گرفته بود ، اظهار داشت  ياز ناراحت كهيموقع جو درحال نيدر ا باالخره

 ». پودر قند و خامه هم ترش است  ينمك به جا« : سخ داد پا يسر و دست به مسخرگ يبا اشاره  مگ

 ينمك پودر رو يپودر قند از قوط يقوط يكرده و طور به جا يداد و به خاطر آورد كه چه اشتباه هياش تك يسر داد و به پشت صندل يناله ا جو
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جو  چارهيبب. است  دهيترش شده و حساب خامه را رس ريبگذارد ، ش خچالي يرا تو ريو ضمنا چون فراموش كرده كه ش دهيها پاش يتوت فرنگ

افتاد كه با كوشش  يالر افهيچشمش به ق يوقت ي، ول هيگر ريبود از شدت خجالت بزند ز كيها شده بود و نزد ين همان توت فرنگيرنگش ع

كرد و آنقدر  دنيرا گرفت و جو شروع به خند هيحالت گر يخنده دار موضوع جا ي، ناگهان جنبه  ديداشت شاد جلوه نما يسع يقهرمانانه ا

 ياسم نيا( كروكر  زهيدوش يكردند ، حت دنياز جو شروع به خند تيبه تبع زين هيموقع بق نيدر ا. شدند  ريسراز نشتا اشك از چشما ديخند

،  زيناهار افتضاح آم يهمانيبود كه م بيترت نيگرفته بود و بد يخنده دار ي افهيق زين) گذاشته بودند  دهيترش ردختريپ نيا يبود كه دخترها رو

 . ديو عجالتا غائله ختم گرد رفتيپذ انيو كره پا نانو با  يبا خنده و شوخ

 ديشام ، نقل نما زيسر م گريد يمنزل دوست ياخبار دست اول را تو نيكرد تا برود و ا يكه همه بلند شدند و خانم كروكر با عجله خداحافظ يوقت

 ».  ميرا انجام ده نيبهتر است مراسم تدف نيبنابرا. ندارم  ييظرفشو يمن حاال حوصله « :، جو اعالم كرد 

اشك  انيدر م زيعز پيها باغ را كنده و پ چكيپ ريدر ز ي، الر ختندير)  پيالبته به خاطر بت ، نه به خاطر پ(  يهمه اشك نكهيبعد از ا خالصه

 يبنفشه درست شده بود ، از باال يكه از گلها يبعد هم حلقه گل. را باالخره پوشاندند  شيفراوان مادر نازكدلش در آنجا نهاده شد و رو يها

 :نوشته شده بود  نيآن چن يخورد كه رو يبه چشم م ي، كه در وسط آن كاغذ ديگرد زانيآو پيسنگ قبر پ

 است ، دهيمارچ آرم پيپ نجايا در

 هفتم ژوئن در گذشته ، خيدر تار كه

 بود ، يو دوست داشتن زيعز اريبس كه

 . ديهرگز فراموش نخواه گرد و

 .بود  دهيگرد هيته يناهار توسط و ي هيته يجو برا يتقال يگل و كاغذ در بحبوحه  يحلقه  نيا كه

استراحت وجود نداشت ، جون  يبرا ييجا ي، ول ديگرد دياستراحت به اتاقش تبع يبود برا جانزدهيظاهرا ه يليمراسم ، بت چون خ انيپا در

مگ هم . است  افتهي نيتسك يليتختخواب ها همانطور نامرتب به حال خود رها شده بودند و او احساس كرد كه با مرتب كردن رختخواب ها خ

آنرا هم چنان  ي هينصف بعد از ظهرشان را گرفت و بق بايتقر نكاريكه ا نديرا شسته و خشك نما يهمانيتا ظرف و ظروف م ردبه جو كمك ك

برده بود كه در واقع  يسوار يرا برا يميهم ا يالر.  نديو نان برشته قناعت نما يدادند شام را فقط به چا تيخسته و از حال رفته بودند كه رضا

به خانه  يباالخره خانم مارچ موقع. خترك گذاشته بود د يخلق و خو يرو يترش و بدمزه اثر بد يچون كه ظاهرا آن خامه .  دبو ريكار خ كي

 نيا ي جهينگاه به گنجه به او ثابت كرد كه ظاهرا نت كيبزرگتر در وسط بعد از ظهر سخت مشغول كار بودند و  يبازگشت كه سه تا دخترها

 .بوده است  زيت آميموفق اتيقسمت از تجرب

و آنها مجبور شدند تا  دهياز راه رس گريد يناخوانده  همانيبكنند ، باز هم چند نفر م يجوان بتوانند استراحت يكدبانوها نيا نكهيقبل از ا يول

 .باشند  دنيبه خود ور بروند تا قابل د يمدت

 يوقت. ند كن يذره گلدوز كيفرصت نكردند  يخالصه چنان تمام بعد از ظهر به سرعت گذاشت كه حت. كردند  يرا حاضر م يچا ديهم با بعد

ماه ژوئن غنچه كرده بودند ، جمع شدند و با  يكه رزها ييجا يعني،  وانيا يتو يكي يكيافكند ، همه شان ساكت و خسته ،  هيغروب سا يكيتار

 .ها لم دادند  يصندل يكه آن روز تحمل كرده بودند ، رو يو زحمت ياز خستگ يحاك يآه
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 ». بود امروز  يچه روز دردناك« :كرد ، اظهار داشت  يصحبت را باز م اش كه اول از همه سر يشگيبنا به عادت هم جو

 ». آرامش  يچقدر ب ي، ول ديرس يبه نظر م گريد يكوتاهتر از روزها« :پاسخ داد  مگ

 ». نبود  يشگيهم يخانه  هيامروز خانه ، اصال شب« :افزود  يميا

توانم خانه را بدون وجود  يمن نم« :افكند ، گفت  يسرش نظر م يباال يچشمش پر از اشك شده و به قفس خال كهيو درحال ديكش يآه زين بت

 ».  ميكوچولو تحمل نما پيو پ يمارم

 .داشت ، اگر دلت بخواهد  يخواه يگريد يو تو فردا پرنده  زميعز نجاستيمادر ا -

او هم مطبوع تر از مال دخترها نبوده است ،  يليآمد روز تعط يبه نظر م كهيمد و درحالزد ، جلو آ يحرف را م نيمارچ همانطور كه داشت ا خانم

 .دخترها نشست  نياش ب يشگيهم يدر جا

 يكه رو به سو ييناگهان درخشان شده در اطراف او همچون گلها ييبا صورت ها زين هيگرفت و بق يبغلش جا م يهمانطور كه بت تو بعد

هفته  كيخواهد  يدلتان م نكهيا ايدخترها ؟  ديبود يهفته تان راض نيا ياز تجربه  ايآ« : ديمادرانه پرس يگرفتند با محبت يدارند ، جا م ديخورش

 »داشته باشد ؟ ينطوريگر ايد ي

 ». خواهم  ينه ، من كه نم« :زد  اديمصمم فر يزودتر از همه با لحن جو

 ».  ميخواه يما هم نم« :زدند  اديهمصدا فر زين هيبقق

 گرانيخرده هم به خاطر د كيو  ديكوچك در خانه به عهده داشته باش ي فهيچند تا وظ شهيكه بهتر است هم ديا دهيرس جهينت نيبه ا نيبنابرا -

 »؟ ستين نطوريا.  ديكن يزندگ

 ». ندارد  يكردن اصال لطف يجا لم دادن و همه اش خوش كيدر « :كرد  دهيداد ، اظهار عق يسرش را تكان م كهيدرحال جو

 .خواهد زودتر كارم را شروع كنم  يهمه اش استراحت كنم ، خسته شده ام و دلم م نكهيمن هم از ا -

 كيعوضش  يول« :گفت  ديخند يم كهيموقع درحال نيكروكر خبردار شده بود ، در ا زهيناهار جو توسط دوش يهمانيم ي هيمارچ كه از قض خانم

 ».از آن سر رشته داشته باشد  ديبا ياست كه هر زن ياز آن هنرها و كماالت يكي نيا.  ديگرفت ادي يخرده آشپز

ما  دينيتا بب ديرفت رونياوه ، پس مادر شما مخصوصا از خانه ب«:زد  اديمگ كه اتفاقا تمام روز را به رفتار مادرش سوءظن داشت ، فر نجايا در

 ». ميبكن ميتوان يچكار م ييخودمان تنها

 مانهيخانواده صم يدارد كه هركدام از اعضا يبستگ نيخانواده به ا كي شيكه چطور تمام آسا دينيخواستم شما خودتان بب ين مچون كه م. بله  -

 يبه نظرم م ي، ول ديباش شيكه در آسا ميكرد يم يو كار ميداد يشما را انجام م يكارها شهيمن و هانا هم كهيدرحال. گردند  ميدر كارها سه

كه  اموزميدرس كوچك به شما ب كيفكر كردم كه به عنوان  نيبنابرا.  ديستيقدرشناس ن يموضوع خوشحال و به قدر كاف نيكه شماها از ا آمد

و  ديكمك نمائ گريكديبه  شهيمطبوع تر است كه هم نيكه ا ديكن ياحساس نم. افتد  يم يكه هر كس فقط به فكر خودش باشد ، چه اتفاق يوقت

استراحت را  ي، مزه  ميابي يفرصت استراحت م يكه باعث شود بعد از انجام آنها ، وقت ديكوچك روزانه به عهده داشته باش ي هفيظچند تا و

 »؟ ديايتر ب يتر احساس نموده و ضمنا خانه در نظرتان راحت و دوست داشتن نيريش

 ». است مادر  نطوريبله هم« :پاسخ دادند  كصداي دخترها
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 يدرست است كه آنها بعض.  ديكش يبه دوش م يرا با خوشحال تانيها تيرا به شماها بكنم كه بار مسئول حتينص نيا گريد بار ديپس بگذار -

، به  ميكش يآنها را چطور به دوش م ميريگ يم اديكه  جيما خوب هستند و به تدر يبرا ي، ول نديآ يبه نظر م نياوقات خسته كننده و سنگ

كار . كار خواهد داشت  يادياست و هركس اگر دلش بخواهد ، مقدار ز يسودمند و مطبوع يليخ زيچ كيكار . تر خواهند بود  بكنظرمان س

بهتر از پول و  يليسودمند است و خ زيجسم و روح ما ن يسالمت يضمنا برا. بد در امان باشد  يو كارها يشود كه انسان از بدجنس يباعث م

 .بخشد  يقدرت و استقالل م ساساح يتجمالت ، به ما نوع

 نيخرده تمر كي،  التميتعط يخواهم نمود كه در روزها يكرد و من سع ميزنبور پر كار ، كار خواه كي نيع نيما بعد از ا« :پاسخ داد  جو

 ». آشپز موفق خواهم بود  كي ندهيناهار آ يهمانيكنم و مطمئنم كه در م يآشپز

با . كار را خواهم كرد  نيمن بلدم و ا.  ي، من مارم يكار را بكن نيپدر بدوزم و نگذارم كه تو ا يبرا راهنيدارم چند تا پ اليمنم خ« :هم گفت  مگ

 ». خودم پز بدهم  يو با هنرها نميبنش يكه ه نستيبهتر از ا يرا دوست ندارم ول ياطيكه من خ يوجود

و  يقيرا انجام بدهم و تمام وقت خودم را صرف موس ميدهم كه هر روز درس ها يممنم قول « :سكوت اظهار داشت  يبعد از لحظه ا زين بت

 ». همه اش بنوازم  نكهيمطالعه كنم ، نه ا ديهستم و با يمن دختر احمق. عروسك نكنم 

و ضمنا جمالت خودم را  رميبگ اديخواهم كرد كه جادكمه دوختن را  يمن هم سع« :اظهار داشت  يبا لحن قهرمانانه ا هيدر دنباله مثال بق زين يميا

 ».اصالح كنم 

 يفقط سع.  ميينداشته باشد كه آن را تكرار نما يلزوم گريكنم د يم اليهستم و خ يراض اريتجربه بس نيمن از ا نيبنابرا! است  يعال يليخ -

 حيكار و تفر يبرا نيچند ساعت مرتب و مع كه ديكن يبلكه سع.  ديو برده وار كار نكن دينكن يرو ادهيز تانيها ميهم در تصم اديكه ز ديكن

در .  ديدان يكه ارزش وقت را م دييوقتتان ثابت نما حيو با پر كردن صح دييپر نما حيكه هر روزتان را هم با كار سودمند هم تفر ديباش شتهدا

كرد و با وجود  دينخواه يادي، احساس تأسف ز يريپ نيپرلطف و خوشحال كننده خواهد بود و در سن يليخ تانيزندگ ي، دوران جوان نصورتيا

 ». داشت  ديخواه ييبايموفق و ز يفقر ، زندگ

 ! سپرد ، مادر  ميبه خاطر خواه نرايما ا -

 دوازدهم فصل

 الرنس ياردو

باز  يعنيكار روزانه ،  نيه اكار باشد و عاشقان نيتوانست عهده دار ا يمنزل بود ، بهتر از همه م يتو شتريچون كه از همه ب. بود  يخانم پستچ بت

شد و مثل  نهبغل پر از نامه وارد خا كي، بت با  هيماه ژوئ ياز روزها يكيدر . داد  يرا انجام م يپست ينامه ها عيكردن قفل در پست خانه و توز

مهربان  يتوسط پسر شهيتر و تازه را كه مثل هم يدسته گل كهيبعد درحال. كرد  ميهمه را تقس يشناس نامه ها و بسته ها فهيوظ يپستچ كي

را  نهرگز آ يالر!  يتو ، مارم ي هيهم هد نيا« : گذاشت ، گفت  يقرار داشت ، م»  يمارم يگوشه « كه در  يگلدان يفرستاده شده بود ، تو

 ».  دينما يفراموش نم

« :داد ادامه داد  يكرد ، م يم ريرا تعم يلباس نيو داشت آستنشسته بود  يمارم كيخواهرش كه نزد ليرا تحو يبسته ا كهيهم درحال بعد

 ».دستكش  كينامه و  كيمارگارت مارچ ،  زهيدوش
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جفت دستكش در منزل آنها  كيلنگه ؟ من كه  كيچرا « :كرد ، گفت  يرنگ نگاه م يلنگه دستكش كتان خاكستر كيهمانطور كه به  مارگارت

 »؟  يا نداختهيباغ ن يلنگه اش را تو كيكه  يمطمئن.  ستين شتريلنگه ب كي نكهيا. جا گذاشته بودم 

 .پستخانه نبود  يتو شتريلنگه ب كيچون كه . نه ، مطمئنم  -

است كه  يآواز آلمان كي يمن ترجمه  ينامه . شود  دايهم پ يكيممكنه آن . ندارد  يبيع. متنفرم  بيو غر بيعج يمن از دستكش ها -

 . ستين يخط ، خط الر نيكار را كرده باشد ، چون كه ا نيبروك ا يآقا كنم يفكر م. دوستش دارم

 يشانيپ يكه رو ييچند حلقه مو. ، انداخت  ديرس يبه نظر م بايز يليراه راهش هم خ تيدر لباس خواب چ يبه مگ كه حت يمارچ نگاه خانم

 يم يزنانه و دوست داشتن يليكوچكش مشغول كار بود ، خ ياطيخ زيم يداد و همانطور كه رو ينشان م باتريز يليدخترك افتاده بود ، او را خ

 يپارچه م يانگشتانش رو كهيدر حال. و آوازخواندن بود  ياطيمشغول خ اليخ يگذشت ، ب يكه در سر مادرش م يخبر از فكر ينمود و ب

مگ  يبايحالت ز كهيبطور. كمرش بود  يرو يشه هابنف يو تازگ تيدخترانه ، به همان معصوم يبايز التي، كله اش پر از افكار و تخ دنديلغز

 .سرش را تكان داد  تيآورده و با رضا ارچخانم م يخنده به لب ها

 يكاله كهنه  كيكتاب و  كيدكتر جو ،  يدو نامه برا« :و اعالم كرد  دهيبود ، دو يزيكتابخانه كه جو در آنجا مشغول نوشتن چ يبت تو بعد

 ». خنده دار كه تمام پست خانه را گرفته بود 

 يليخ يچون كه در روزها. خرده بزرگ كه مد است داشته باشم  كيكه  يمن گفته بودم كه آرزو دارم كاله!  ياست الر طانيچه حقه باز و ش -

را  نيا نيبنابرا. احت باشد ، سرم بگذارم كه ر يتوانم هر كاله بزرگ يدهم و م يم تياو گفت كه چرا به مد اهم. سوزد  يداغ پوست صورتم م

 .دهم  ينم يتيمن آن را بر سرم خواهم گذاشت و به او نشان خواهم داد كه به مد اهم. م فرستده است يبرا

 .كرد  شيكرد ، شروع به خواندن نامه ها يم زانيسرش آو يآن كاله لبه پهن مدل عهد بوق را باال كهيهم درحال بعد

چون . جو گل انداخته و چشمانش پر از اشك شوند  ينوشته شده بود كه خواندن آن باعث شد گونه ها ينامه از طرف مادرش خطاب به و نياول

 :نوشته شده بود  نطورينامه ا يكه تو

و  تيكنترل عصبان يبرا تو را يكوشش ها نكهيكه چقدر خوشحال هستم از ا ميتا بگو سمينو يتو م يكوچك را برا ينامه  نيمن ا -من  زيعز «

 يكه كس يكن يهم فكر م ديو شا يآور يبر زبان نم تيها تيموفق ايكوشش ها ، شكست ها  نيا يدرباره  يزيالبته تو چ.  نميب يات م يتندخوئ

و  زهايچ نيمن تمام ا يول.  يخوانيم يداند تو هر روز چه دار ينم يكه كس يجلد كرده ا يرا طور تيچون كه كتاب راهنما.  ستيمتوجه آنها ن

،  زميادامه بده ، عز. چون كه شروع به ثمر دادن نموده است . تو اعتقاد دارم  يعزم و اراده  نيا تيميو به صم نميب يتو را م يكوشش ها

 .نخواهد كرد  يعشق و احساس خودت با تو همدرد يبه اندازه  چكسياعتقاد داشته باش كه ه شهيشجاعانه و هم وصبورانه 

 ».  درما

خودم را خواهم  ي، من سع ياوه ، مارم. مادر . و ارزش دارد  نيها پول تحس ونيليم ياون به اندازه ! كند  ينامه حال مرا خوب م نياوه چقدر ا -

 .كمك دارم  يچون تو را برا. از آن خسته نخواهم شد  چگاهيكرد و به آن ادامه خواهم داد و ه

چون . مرطوب كرد  يچند قطره اشك خوشحال ختنيكوچك را با ر ريداستان دلپذ نيگذاشت و ا شيبازو يحال جو ، سرش را رو نيدر ا بعد

از طرف  نانياطم نيدادن ا ني، بنابرا دينما ينم يو از او قدردان نديب يخوب بودن نم ياو را برا يكوشش ها نيا چكسيكرد كه ه يكه جو فكر م
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 فشيو تعر شيبود كه ستا ياز طرف كس نكهيو هم ا رمنتظرهيغ يليهم خ رايكننده آمده بود ، ز قيباارزش و تشو تينها يب يو يرامادرش ، ب

 يقو شهينهفته در نفس خود از هم طانيشدن بر ش روزيمالقات و پ يكرد برا يكه احساس م يجو در حال نيبنابرا. ارزش داشت  يليجو خ يبرا

 يكامال آماده برا. رفت  گرشيد يكتش سنجاق كرد ، بعد شراغ نامه ها ريبه ز يكننده ا يادآوري يسپر و حام كي مثلتر است ، نامه را 

 :نوشته بود  نيبود كه چن يدوم مربوط به الر ينامه . خوب  يخبرها ايبد  يخبرها دنيشن

 ؟ ي، چطور زيعز جو

دارم كه  الياگر هوا خوب باشد ، من خ.  ميداشته باش را يخواهم اوقات خوش يو من م نديآ يمن م دنيبه د يسيدختر و پسر انگل يتعداد فردا

 آتشها دور  يو مثل كول ميو آتش درست كن ميكن يناهار به آنجا ببرم و كروكت باز يبرا قيبرپا سازم و همه را با قا»  دويالنگ م« چادرم را در 

 يخواهد آمد تا مراقب شلوغ كار زيبروك ن. كارها رادوست دارند  نجوريهستند و ا يخوب يليآنها مردمان خ.  حاتيو انواع و اقسام تفر مينيبنش

از  التيو خ اوريشده ب يمتيبت را به هر ق.  دييايدارم كه شما همه تان ب ليمن م. سرپرست دخترها خواهد بود  زين» وان  تيك« پسرها باشد و 

ضمنا شخص . فقط فكر آمدن باش .  نطوريهم هم گريد زيو همه چ من يآنها به عهده . فكر خواربار و آذوقه را نكن . راحت باشد  يبابت و

 !خواهم نشانت بدهم  يآنجا هست كه م يخوب

 يصبر يب تينها در

 يتو ، الر يشگيهم دوست

 ! نيا يعنيپولدار بودن ،  -

 .خبر را به مگ بدهد  نيتا ا ديپر گريجو به اتاق د بعد

من بلدم كه پارو بزنم و مگ هم به  رايخواهد بود ، ز يجور كمك به الر كيخودش  نيمادر ؟ چون ا ستين نطوريرفت ، ا ميالبته كه خواه -

 .باشند  ديانجام بدهند و مف يكارها كيتوانند هركدام  يناهار سر بزند و بچه ها هم م

 »جو ؟  ياند يآنها م يدرباره  يزيتو چ. باشند  يديكه دان ها مردمان مف ستمين دواريمن ام« :  ديپرس مگ

« دختر كوچك كه  كيباشند و  دياز تو بزرگتر است ، فرد و فرانك كه دوقلو هستند همسن من با تيدانم كه آنها چهار تا هستند ، ك يفقط م -

.  مكن يم اليخ نطوريمن ا. دوست دارد  شتريشناخته است و انگار پسرها را ب يآنها رادر خارجه م يالر. ده ساله باشد  اينه  دياست و با»  سيگر

 .كند  ينم نيتحس يليرا خ تيكه ك يشود ، در صورت يزند خوشحال م يچون كه هر وقت از آنها حرف م

 يخوب زيتو چ. بپوشم  دياست كه با يزياون درست همان چ. است  زيتر و تم تميخوشحالم كه لباس چ« :اظهار داشت  ياز خودراض يبا حالت مگ

 ؟يجو كه بپوش يدار

 يزيخواهد چ يدلم نم نيبنابرا. كنم  يرو ادهيو پ يقرانيدارم قا اليمن خ. است  يمن كاف يهمان برا. ام  يسرخ و خاكستر ياون لباس ملوان -

 آمد بت ؟ يتو هم خواه. بپوشم كه مجبور باشم دائما در فكرش باشم 

 .كه با من حرف بزنند ، البته  ياگر تو به پسرها اجازه نده -

 ! يپسر چيبت ، ه يسرپ چيه -

آواز بخوانم  ايكنم ،  يندارم كه باز ليم يول. مهربان است  يلياو خ. ترسم  يبروك هم نم يرا خوشحال كنم و از آقا يمن دوست دارم كه الر -
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صورت خواهم  نيدر ا. جو  يمواظب من باش دينداشته باشم و تو با يهم به كس يكمك كنم و كار يليخواهم كرد كه خ يمن سع. بزنم  يحرف اي

 . دآم

 يكه من م ييتا آنجا. دوستت دارم  يليخاطر خ نيبت و من به ا يبودنت بجنگ يكه با خجالت يكن يم يتو سع. دختر خوب خودم  يحاال شد -

 !رم مادر متشك. شود  يخوشحال كننده باعث به جلو راندن آدم م يكلمه  كي يول ستين يبا گناهان كار ساده ا دنيدانم ، جنگ

گرد و  ياز آن بود تا خودش گونه  شتريخانم مارچ ب يبوسه برا نيالغر مادرش گرفت كه لذت ا ياز گونه ها يبوسه ا يجو با حق شناس بعد

 . ديبوس يجوان جو را م

 يدوست داشتم از رو شهيكه هم يبسته شكالت داشتم عكس كيمن از پست امروز « :داد ، اعالم داشت  يبسته اش را نشان م كهيدر حال يميا

 ». كنم  يآن كپ

چراغ ها روشن شوند به منزلش  نكهيالرنس داشتم كه خواهش كرده امشب قبل از ا ياز طرف آقا ادداشتي كيمن هم « :هم اضافه كرد  بت

 ». بنوازم  يو يبرا انويپ يبروم و كم

 .باال گرفته بود  يليو بت خ ريجنتلمن پ نيب يدوست ظاهرا

خوب حاال بهتر است امروز « :كرد ، اعالم كرد  يكه در دست داشت ، م يقلم نيجارو را جانش كيبا عجله داشت  كهيجو درحال موقع نيا در

 » .  ميبه گردش برو ميراحت بتوان اليتا فردا با خ ميرا دو برابر انجام ده فمانيوظا

چون كه .  ديخنده دار را د يرا به آنها بدهد ، منظره ا يو آفتاب بايز يروز ي، تا وعده  دياتاق دخترها سرك كش يكه آفتاب تو يصبح وقت فردا

داشته باشد  شيشانيپ يرو يفر اضاف فيرد كي نكهيا يمگ برا.  نيو بب ايبودند كه ب دهيروز مخصوص د نيا يبرا يو تدارك هيهركدام چنان ته

 .بود  دهيچيپ شيشانيپ يكاغذ جلو فيرد كي، 

بت هم چون . بود  دهيآن مال يقشر كلفت كرم مرطوب كننده رو كيحساس صورتش از شر آفتاب درامان باشد ، پوست  نكهيا يهم برا جو

لباس به نوك دماغش  ي رهيگ كيكه  يميا ي افهيدور باشد ، آن شب او را با خودش خوابانده بود و باالخره ق» جوانا « تمام از  كروزيقرار بود 

آفتاب شد كه ناگهان با تابش  حيخنده دار چنان باعث تفر يمنظره  نيخالصه ا. تر نشان دهد ، از همه خنده دارتر بود  كيبار يرا كم نزده تا آ

 ي هيكرد كه بق دنياز ته دل شروع به خند ي، طور يميا ي افهيق دنيكرد و او هم با د داريكرده و جو را از خواب ب دنيتمام شروع به خند

 . ديكش رونيب شانيش را از جايخواهرها

 ديدر هر دو خانه ظاهر گرد يدوست داشتن يكه جنب و جوش دينكش يداد و طول يروز شاد و مطبوع را م كي ياو وعده  يآفتاب و خنده  تابش

كه از پنجره  ييداد و با تلگراف ها يگذشت ، م يم هيهمسا يرا كه در خانه  ياناتيبود ، دائما گزارش جر دهيبت كه زودتر از همه حاضر گرد. 

 .در توالت و درست كردن سر و صورت خود عجله كنند  شيشد كه خواهرها يكرد ، باعث م يم رهمخاب

الرنس  يحاال آقا. برد  يسبد بزرگ با خودش م كي يكه دارد ناهار را تو نميب يرا م» باركر « من دارم خانم . روند  يمردها دارند با چادر م -

.  ستملوان شده ا كيمثل  كياست كه  يهم الر نيا.  ديايمن آرزو دارم كه او هم ب. وضع هوا چطور است  نديد تا ببكن يدارد آسمان را نگاه م

 يدختر كوچك و دو تا پسربچه  كيخانم قد بلند و  كي.  ديكالسكه پر از آدم هم از راه رس كي كيچون !  هيكاف گهياوه ، د!  يچه پسر ماه

 اردد! دخترها  ديزود باش. به ما نگفته بود  يزيباره چ نيدر ا يالر. عصا به دست دارد  كياو !  چارهيب يطفلك .چالق است  شانيكي. ترسناك 
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 كرد ؟ ميتو تعظ ي، جلو ديخر ميرفته بود يروز وقت كيكه  ستين ينگاه كن مگ ، او همان مرد. هم هست » ند موفت « اما چرا . شود  يم ريد

 نيا. كردم كه او به كوهستان رفته است  يكند ؟ من فكر م يچه كار م نجاياو ا. است  بيچقدر عج. چرا خودش است « :گفت  يبا دستپاچگ مگ

 »من سر و وضعم رو به راه است جو ؟ . من خوشحالم كه او به موقع برگشته است . است  يهم سال

مانتال است و ممكن است با  يسانت يليخ ينطوريصاف بگذار ، چون ا يرا كملباست را باال نگه دارد و كالهت .  اريتمام ع ديگل مروار كي -

 ! ديفتيخوب حاال راه ب.  ديباد به هوا پرواز نما نياول

فرستاده بود ، به سرش بست ، مگ  شيبرا يبه عنوان شوخ يروبان قرمز ، آن كاله لبه پهن دمده و كهنه را كه الر كيجو خودش را با  يوقت اما

احمقانه است و تو  يلي؟اون خ يآن كاله وحشتناك را سرت بگذار يندار اليو خ يكن يم يشوخ ياوه جو ، تو حتما دار« :اعتراض كنان گفت 

 ». يمسخره بساز كياز خودت  يندار اليخالبد 

. همه خواهد شد  ياون حتما باعث خنده . حق با توست . بك و بزرگ است دار و س هيسا يليرا ، چون كه اون خ الشيخ يعني. من دارم  يول -

 .شخص مسخره باشم  كيدهم كه  ينم يتيكنم اهم يم ياحساس راحت يمن وقت يول

كوچك شاد  يدسته  كي. كردند و به راه افتادند  تيتبع يناچار از و زين هيو بق دهيكش اطيراهش را به طرف ح كراستيحرف ، جو  نيا با

 . دنديدرخش ي، م يتابستان يكاله ها يلبه  ريشاد كه در ز يجلوه داشتند ، با آن صورت ها يليشان خ يتابستان يدخترانه ، كه همه در جامه ها

بود و  ييرايمحل پذ خانه وانيا.  دينما يمعرف گرشيتا آنها را به دوستان د ديرفتار جلو دو نيدخترها ، با مودبانه تر دنيبا د يموقع الر نيا در

 يليخسال ،  ستيبا وجود داشتن ب تيك زهيدوش ديد يم نكهيمگ از ا. حكمفرما شده بود  وانيبا روح و سرزنده به ا يفضا كي قهيچند دق يبرا

دعوت را قبول  نيا يو داري، كه خصوصا به خاطر د داديم يبه و» ند «  يكه آقا ينانياز اطم نيو همچن دي، خشنود گرد دهيلباس پوش يبه سادگ

 نيچون كه ا. آنطور دهانش را باد كرده بود  تيموقع حرف زدن از ك يكه چرا الر ديفهم يحاال جو م. بود  دهيشادمان گرد يليكرده است ، خ

بت . داشت  يحشفرق فا گريو آزاد دختران د شيآال يرا داشت كه با رفتار ساده و ب» و به من دست نزن  ستيكنار با« حالت  يليخانم جوان خ

و  ودهنب» ترسناك «  هيبق يچالق بود ، به اندازه  شيكه پا يكيگرفت كه آن  جهينت نطوريبه پسران تازه وارد انداخت ، ا ينظر نكهيبعد از ا زين

 يليخ»  سيگر« هم از  يميا. كرد  ياحساس مهربان يليخ يقلبش نسبت به و يحساب از آن لحظه تو نياست و با ا فيو ضع ميمال يليبلكه خ

 يشدند ، ناگهان دوستان خوب رهيخ گريكديچند لحظه بدون حرف به  نكهيو بعد از ا افتيخوش رفتار و شاد  يخوشش آمده و او را موجود

 .شدند گريهمد يبرا

دو پشته سه پشته تو  كهيه و درحالها شد قيهمه سوار قا يبه زود همانانيم. فرستاده شده بودند  شيشاپي، ناهار و اسباب كروكت همه پ چادرها

 .داد ، ترك كردند  يآنها تكان م يالرنس را كه در ساحل كالهش را برا ينشسته بودند ، آقا گريدل همد

آشوب به پا كن مثل دو تا  يدوقلوها» فرد و فرانك «  كيدر حال. را  يدوم زيبروك و ند ن يزدند و آقا يرا پارو م قيقا كي ييو جو ، دوتا يالر

 قاقاستح زيضمنا كاله خنده دار جو ن. دادند  يها به خرج م قيواژگون كردن قا يخود را برا يپارو زدن تمام سع يمزاحم با ادا يآب يحشر ه 

همه شده  يباعث خنده  نيرا شكسته بودند و ا خهايبه كمك آن  نكهياول از همه ا. شده بود  يبه درد بخور زيتشكر را داشت چون كه واقعا چ

 رآورد و سوم آنكه اگ يبه وجود م يخنده دار و شاد يافتاد و زمزمه ها يزد ، مرتب عقب و جلو م يبود و دوم آنكه همانطور كه صاحبش پارو م

جو  يزده به كارها رتيح يبا نگاه بايتقر تيك. رفت  يبه شمار م قيقا نيمسافر ياول برا يچتر درجه  كيگرفت ، به قول خود جو  يباران م
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 رديجو را بگ يكه خواست جا يوقت يو بعد الر! به خودش داد » كلمب  ستفيكر« را گم كرد و لقب  شيجو پارو كهيمخصوصا وقت.  ستينگر يم

 »تو را ناراحت كردم ؟ ايمن ، آ زيدوست عز« :را لگد كرد ، گفت  يو يو پا

او « كرد كه  يريگ جهينت نطوري، ا ديرا خوب ورانداز نما بيدختر عج نيرا جا به جا كرد تا ا نكشيبار ع نيچند تيك زهيدوش نكهيبعد از ا يول

 .جو كرد  يحواله  يدورادور لبخند نيو بنابرا» است  يباهوش ي، ول بيو غر بيدختر عج يليخ

و  نيدو پارو زن جوان نشسته بود كه هر دو با تحس يچون كه رو به رو. داشت  يبخش يشاد تيوضع يليقرار داشت ، خ گريد قيكه در قا مگ

 يآقا. به حركت درآورند  يهرچه تمامتر پاروها را همچون پر كاه»  يمهارت و چابك« داشتند با  يسع نيو بنابرا ستندينگر يرا م ياحترام و

به چشم  يرا دوست داشت و به و يرفتار آرام و نيمگ ا. مطبوع  ييو صدا بايمردانه و ز يبود موقر و ساكت ، با چشمان قهوه ا يانبروك جو

نگاهش  يليخ يكرد ، ول يصحبت نم اديبروك هرگز با مگ ز يآقا.  ستينگر يم ديعلوم و اطالعات مف ي هيالمعارف متحرك از كل رهيدا كي

موضوع  نيخواند ، به خاطر هم يبود كه در كالج درس م» ند « جنتلمن  نيدوم. كند  ينگاه نم يزاريكرد كه او را با ب يكرد و مگ احساس م يم

خوش قلب  يليعوضش خ ينبود ، ول يا دهيعاقل و فهم يلياو پسرك خ. تازه به دانشكده قدم گذاشته را داشت  يدانشجو كي يتمام ژست ها

هم تمام فكر و ذكرش متوجه مواظبت از »  نريگارد يسال«  .رفت  يبه شمار م يكين كيپ نيدر چن يهمراه يبرا يشخص ممتاز همرفتهيبود و رو

را در وحشت  چارهيهود بت ب يدائم يآرام و قرار كه با ورجه ورجه ها يحاضر در همه جا و ب» فرد « كردن با  يو وراج دشيسف ي كهيپ راهنيپ

 .نگاه داشته بود ، بود 

. بودند  دهيمرتب و منظم گرد هي، چادرها همه به موقع زده شده و اسباب و اثاث دنديرس كه به آنجا ينبود ، اما وقت ياديراه ز»  دويالنگ م«  تا

در  ناپر شاخ و برگ در وسط آن قرار داشتند و ضم اريبا صفا و سبز و خرم كه سه تا درخت بلوط بس اريچمنزار بس كيعبارت بود از  دويالنگ م

 .خورد  يكروكت به چشم م يباز يچمن هموارتر برا كيوسط آن 

 »!  ديبه اردوگاه الرنس خوش آمد« :زد  اديفر يجوان با ابراز خوشحال زبانيشدند ، م ادهيپ قهايكه بچه ها از قا يوقت

ما هستند و شما خانم ها هم همراهان ما  ردستيهم افسران ز انيآقا ي هيبروك فرمانده كل است و من هم فرمانده خواربار اردوگاه و بق -

 يهم آشپزخانه  يآن سوم. چادر هم چادر آذوقه است  يكي نيا. است  منيدرخت بلوط هم اتاق نش نيشماست و ا ير اختصاصآن چاد.  ديهست

 .كرد  ميو بعدش فكر ناهار را خواه ميبكن يحساب يباز كيهوا گرمتر بشود ،  نكهيقبل از ا دييايحاال ب. اردوگاه است 

و فرد را  تيبروك ؛ مگ ، ك ي، آقا ياركشيموقع . را تماشا كنند  هيبق ينشستند تا باز ينشده و كنار يوارد باز سيو گر يمي، بت ، ا فرانك

 نيماز ز متريهر سانت يكردند و برا يم يها بهتر باز ييكايآمر يكردند ول يم يها خوب باز يسيانگل. ، جو و ند را  يهم سال يالر. انتخاب كرد 

 كباري يجو و فرد چند تا برخورد با هم داشتند و حت! جنگ شركت دارند  كيدادند كه انگار در  يج مبه خر يزيخود ، چنان كشمكش و ست

به  يضربه را باخته بود كه كل نيحلقه بود ، ا نيآخر نيجو كه در ب. هم رخ داد  يديشد يكه برخورد لفظ ديكش يكيبار يچنان كار به جا

 .شده بود  مضررش تما

 يبه اندازه  يزد و اتفاقا توپش به حلقه اصابت كرد ، ول يا يكار يضربه  نيبنابرا.  ديكه پشت سر او قرار داشت ، نوبتش زودتر از جو رس فرد

 .در طرف اشتباه قرار گرفت  متريسانت كي

 كيآن را غلطانده و در  شيبا نوك پا يفرد مختصر نيبنابرا. نرفت  كيامتحان نزد يهم برا چكسيآنجا قرار نداشت و ه كينزد چكسيه
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 .قرار داد  حيمرز طرف صح يمتريسانت

جو  زهيحاال دوش. توپ من از حلقه گذشت « :داد ، اعالم كرد  يدر هوا تكان م يگريد يزدن ضربه  يچوبش را برا كهيجنتلمن جوان در حال بعد

 ». ادامه خواهم داد  يچوب خيو تا م دهيمن خدمت تو رس

 ». حاال نوبت منه .  دميمن خودم د.  يهل داد تياما تو آنرا با پا« :پاسخ داد  يركيبا جو با ز يول

 نيبنابرا.  ستين يخالف مقررات باز نيا ي، ول ديغلط يكم كياون  ديالبته شا. خورم كه من آن را حركت ندادم  يبه شرافتم سوگند م يول -

 .ادامه بدهم  يآخر بازو بگذار من تا  ستيبا نجايهم كنميخواهش م

تقلب  يباز يندارد كه تو ياشكال تانيظاهرا شماها برا ي، ول ميكن يتقلب نم كايما در آمر« :زد  اديبار نرفته و فر ريز تيجو باز هم با عصبان اما

 ». ديكن

. دانند  يرا م نيهمه ا. ها از همه متقلبتر هستند  يانكي يول« :فرستاد ، گفت  ياش به دور دستها م يتوپ را با چوب دست كهيدر پاسخ درحال فرد

 ». خوب باشد حاال تو بزن 

ساكت  ياش از خشم سرخ شد و لحظه ا يشانيبه موقع خودش را كنترل كرده و تا پ ي، ول ديبگو يدهانش را باز كرد تا جواب دندان شكن جو

 دايپ يجو برا.  ديگرد يبوته ها از نظر مخف يپ زد كه توپ در دوردستها و البه تو يبا قدرت هر چه تمامتر با چوبش چنان ضربه ا عديو  ستاديا

آمد كه حالش جا آمده و آرامتر شده است و  يمراجعت كرد ، به نظر م يبعد ، وقت يول.  ديطول كش ينسبتا طوالن يتوپش رفت كه مدت نكرد

كه قبال موفق شده  ييو سرجا ديرا جبران نما شيتا جو باخته ها ديطول كشضربه  نيچند.  دينوبتش گرد دنيصبورانه منتظر رس يبار با حالت نيا

 .قرار گرفت  يچوب خيم كينزد بايتوپ بود و تقر ني، آخر تيچون كه توپ ك. بردند  يرا م يداشتند باز بايتقر گريطرف د ي، ول دبود برس

جو  زهيدوش!  تيحق ما بود ، خداحافظ ك نيبه جورج قسم ، كه ا« :زد  اديفر جانيجمع شدند ، فرد با ه يباز يخاتمه  دنيد يكه همه برا يوقت

 ». به من بدهكار است  يكي يكه تو برد يباز نيا يبرا

 ». نسبت به دشمن خود سخاوتمند هستند  شهيها هم يانكي« : كه باعث شد پسرك سرخ گردد پاسخ داد  يبا لحن جو

 يكه آنها را مغلوب م يمخصوصا وقت« :گذاشت ، افزود  يرا برده بود ، به حال خود م ياش باز هركانيز يرا با ضربه  تيكه توپ ك يدر حال بعد

 ». كنند 

خود را نشان دهد ، وسط  يشكست دادن مهمانانش خوشحال يبرا يستيكه موضوع كه نبا نيكالهش را عقب زد و بعد با به خاطر آوردن ا يالر

 يستيبا يما نم يكه او تقلب كرد ، ول دميدرست است من هم د! بر تو جو  نيآفر« :و به دوستش نجواكنان گفت  ستاديا ارانشيخوش  ياهويه

 ».كار را نخواهد كرد  نيا گريدهم كه او د ي، و من به تو قول م ميبگوئ يورا به  نيا

تو  يول. پر رو بود  يليواقعا خ« :كنان گفت  قيآمد و تصد بافد ، به طرف آنها يبازشده اش را م يبافته  سيكرد گ يوانمود م كهيدرحال زين مگ

 ».خوشحالم جو  يلي، و من خ يخودت را خوب نگه داشت

،  يكن نيمرا تحس ستيالزم ن«:كرد ، در پاسخ اظهار داشت  ينگاه م رهيخ رهيكاله لبه بلندش به فرد خ ريو از ز ديگز يلبش را م كهيدرحال جو

توانستم  يدادم ، مسلما نم يآن گزنه ها آنقدر طولش نم يمن اگر تو. او را از جا بكنم  يگوش ها قهيتوانستم همان دق يچون كه من م. مگ 

 ». كه او از جلو چشمم كنار برود  دوارميفقط ام. افتم  يحاال دارم از جوش م ي، ول اورميرا نگه دارم و جوش ن بانمز
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فرمانده خواربار ممكنست آتش را درست كرده و . وقت ناهار است « :عتش و انداخت و اعالم كرد به سا ينگاه يبروك وقت يموقع آقا نيا در

 »بلد است خوب قهوه درست كند ؟ يك.  ميكن يرا درست م زيهم م يسال زهيمارچ و دوش زهيمن و دوش.  دياوريآب ب

 !جو بلد است  -

باالخره به دردش خورده  رشياخ يكرد دروس آشپز يكه احساس م يجو در حال نيبنابرا. خواهرش ، پاسخ داد  ي هياز توص يبا خوشحال مگ

شده و  زميه ياحوال مشغول جمع كردن تركه  نيهم در ا گريد يبچه ها. قهوه رفت  يو اعتبارش افزوده است ، سر وقت كتر تيثيو به ح

بود و  يمشغول طراح تيك زهيدوش. قرار داشت ، مشغول شدند  يكيكه در آن نزد يكرده و به آوردن آب از چشمه ا تدرس يپسرها هم آتش

 .كرد  يكرد ، صحبت م يرا به عنوان بشقاب درست م يكوچك يرهايبافته حص يبت كه داشت از علف ها يفرانك هم برا

 زيو اشتها برانگ ذيلذ يزهايسام چشده بود و انواع و اق نيسبز تزئ يبا برگ ها ييبايرا كه به طرز ز يزيروم يبه زود ارانشيكل و دست فرمانده

 .آن به كار رفته بود ، پهن كردند نيتزئ يبرا

 ياشتها برا شهيچون كه جوان ها هم. حاضر كردند  ذيو لذ مانهيناهار صم كي ياعالم كرد كه قهوه حاضر است و خالصه همه خود را برا زين جو

 .كرده بود  كيآنها را تحر يصدچندان اشتها زيدارند و ضمنا آن ورزش قبل از ناهار ن زيهمه چ

را  ي، اسب موقر ديرس يكه به گوش م ييخنده ها يو صدا ديرس يتازه و مفرح به نظر م يليخ زيچون كه همه چ. بود  يبخش يواقعا شاد ناهار

بهم خوردن قاشق و فنجان  يبود و صداحكمفرما  زيبر م يمطبوع ينوع شلوغ كار كي. پراند  يبود ، از جا م دنيمشغول چر يكيكه در آن نزد

 يدعوت داشته باشند ، تو نكهيبدون ا اهيكوچك س يافتادند و مورچه ها يم ريش يظرف ها يبلوط تو يدانه ها. انداخته بود  نيطن فضا يها تو

. گذرد  يشاد چه م كين كيدر آن پ ننديشده بودند تا بب زانيدرختان آو يپشمالو ، از شاخه ها يخوردند و كرمها ي، وول م يخوراك يظرف ها

، از آن طرف رودخانه به  شيسگ معترض هم با تمام قوا كيزدن بودند و  ديمشغول د يواشكي يي، سه تا پسرك روستا زين نياز پشت پرچ

 .كرد  يطرف آنها پارس م

 ».نمك آنجاست  يدوست دار اگر يراست« :داد ، با طعنه گفت  يتمشك را به دست جو م ينعلبك كيهمانطور كه داشت  يالر

متشكرم ، من عنكبوت ها را « :آورد ، پاسخ داد  يشدند ، باال م يخامه دسر غرق م يسر به هوا را كه داشتند تو يكه دو تا كوچولو يدر حال جو

 ».دهم  يم حيترج

 يكن يتو چطور جرأت م« :، افزود  دنديخند يخوردند و م يبشقاب دسر م كي يداشتند از تو -به خاطر كمبود ظرف  - ييكه دو تا يدر حال بعد

 »؟ يندازيناهار وحشتناكم ب يآن مهمان اديات مرا  يعال ييرايپذ نيبا ا

تو و مگ و بروك  نيا. انجام ندادم  يمن كار. گذارم  يرا به حساب خودم نم نيا يداشتم ول يا رمنتظرهيمن امروز ساعات خوب غ« :گفت  يالر

 ».هستم  ونيبه شماها مد تينها يو من ب ديرا روبه راه كردكارها  يكه همه  ديبود

بخورد ،  گريتواند د يآدم نم يوقت يراست« : ديبلند شود ، پرس شيتواند از جا يكرد آنقدر خورده است كه نم ياحساس م كهيهم درحال بعد

 »بكند ؟ ديچكار با

برو و از او . خوب و تازه بلد است  يباز كي تيك زهيكه دوش ميتوانم بگو يتا هوا باز هم خنك تر بشود و به جرأت م يكن يباز يكم ديبا -

 . ياو باش يپهلو شتريكه ب يضمنا او مثال همراه توست و مجبور. خواهش كن 
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ست و بروك همه اش با مگ گرم گرفته ا يبروك مناسبتر است ، ول يكردم كه او برا يمن فكر م.  يكردم همراه من تو هست يم اليمن خ يول -

چون كه .  يآنقدر موعظه كن ستيتو الزم ن نيروم بنابرا يمن دارم م. خنده دارش به آنها زل زده است  نكيهم همه اش از پشت آن ع تيك

 !د ، جو يآ يبهت نم

از آن بخورند ،  ترشيتوانستند ب يخواستند و پسرها هم نم يبلد بود و چون كه دخترها نم ديجد يچند باز تيك زهياتفاقا حق با جو بود و دوش

 . نديرا اجرا نما» پرت و پال گفتن «  يرفته و باز منيموافقت كردند كه به اتاق نش يهمگ

 يليخ يليخ يگريبروك مثل هر جنتلمن د يآقا يعنيفرمانده شروع كرد كه باعث تعجب مگ كه با معلم سرخانه ،  كيبا حالت  تيك نجايا در

كه دوست داشته باشد و  يسر و ته يو ب يمعن يهر داستان ب. كند  يرا شروع م ينفر داستان كي« :گفت  تيك.  ديكرد ، گرد يبا احترام رفتار م

هر  يبعد نفر بعد. دست از گفتن آن بكشد  جيمه ينقطه  كيتوجه داشته باشد كه در  ديدهد و فقط با يكه دوست داشته باشد ، ادامه م جاتا هر

 كيخنده دار خواهد بود و  يليخوب اجرا شود ، خ يباز نياگر ا.  يو بعد ينفر بعد نطوريدهد و هم يادامه مكه دوست داشته باشد آنرا  يطور

بروك داستان را شروع  يكنم آقا يخوب حاال خواهش م.  رديگ يخنده اش م يليآور خواهد داشت كه آدم خ هيخنده دار و گر ادثحو يسر

 ».  دينما

را به  شيبايرنگ ز يو چشمان قهوه ا ديكش يعلف ها دراز م يدو خانم جوان رو يپا شيكه پ يدستور ، در حال نيا دنيبروك با شن يآقا

 :دوخته بود ، با اطاعت شروع به گفتن داستان كرد  يآفتاب يرودخانه 

سپر نداشت  كيو  ريشمش كيجز  يزيچ ايبود كه چون از مال دن يا هيدور شوال يدر زمان ها. نبود  چكسياز خدا ه رينبود ، غ يكيبود ،  يكي «

شروع به مسافرت كرد و سالها به سفرش ادامه داد و  هيشوال نيبنابرا. سفر كند  ايبخت و اقبالش به دور دن يگرفت كه به جست و جو مي، تصم

شكست  ي، ول بايكه قرار گذاشته بود به هر كس كه بتواند كره اسب ز ديرس يخوب ريكه به قصر پادشاه پ نيتا ا. را تحمل كرد  ياديز يها نجر

نان ، يبا اطم ي، ول متيمبارزه شد و با مال نيداوطلب ا هيشوال. بدهد  ي، پاداش خوب دينما تيبه آن عالقه داشت ، رام و ترب يليرا كه خ رشيناپذ

سركش و  يوانيح نكهيشجاع و دالور بود و با وجود ا اريبس يكره اسب موجود نيچون كه ا. رام كردن كره اسب را ادامه داد  يعنيمبارزه  نيا

 . ديخود عالقه مند گرد ديكه به ارباب جد دينكش يطول يبود ، ول يوحش

طرف و  نيكه ا نطوريپرداخت و هم يشد و به گردش در شهر م يم واني، موقع درس دادن به كره اسب محبوب پادشاه ، سوار ح هيروز شوال هر

شد گمشده اش  يهرگز موفق نم يول. گشت  يوجود داشت ، م شياهايدر رو شهيكه هم ييبايتاخت ، چشمش به دنبال صورت ز يآن طرف م

موجود  كيبه  يا رانهيقصر و يكرد ، چشمش از پشت پنجره  يخلوت عبور م يابانيخ يروز ، همانطور كه داشت از تو كي نكهيتا ا ابديرا ب

كند و  يم يزندگ يميقصر قد نيا يتو يخواست بداند كه چه كس يدلش م يليخوشحال شده بود ، خ اريكه بس هيشوال. افتاد  يدنيو پرست بايز

بوده و مجبور  ييطلسم جادو ريهستند كه اس يقصر زندان نيا يشاهزاده خانم تو نيو آن سوال كرد ، به او جواب دادند كه چند نياز ا يوقت

آرزو كرد كه كاش  ارياخت يب هيموقع شوال نيدر ا. خود را بخرند  يبه دست آورند ، و آزاد يكنند تا بلكه پول يسيهستند كه از سحر تا شام نخ ر

توانست  يكه م يتنها كار نيبود و بنابرا يريمرد فق يلياو خ ديدان يخوب همانطور كه م يول.  ديرا آزاد نما رياس يشاهزاده خانم ها نيبتواند ا

را را  بايز يشد آن صورتها يكرد كاش م يو آرزو م ديرا پشت پنجره تماشا نما بايز يرفت تا الاقل آن صورت ها يبود كه هر روز م نيبكند ا

تواند به آن شاهزاده خانم  يم يگرفت به داخل قصر رفته و سوال كند كه چطور ميكه باالخره تصم نيتا ا.  ادينم تماشانور آفتاب  ريدر ز يروز
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 . دينما يكمك رياس يها

 »...  كيموقع در بزرگ قصر از هم گشوده شد و چشمش به  نيدرا. رفت و در آنرا به صدا در آورد  شيبه طرف قصر پ يروز نيبنابرا

« :داستان را به عهده گرفت و گفت  يله بود ، دنبا دهيبروك را پسند يآقا ي قهيبود و سل يفرانسو يطرفدار رمان ها شهيكه هم تيك نجايا در

 !باالخره ! باالخره : برآورد  اديفر يمرد جوان با شعف و خوش دنيافتاد كه به د بايز اريدلربا و بس يبانو كيبه ... 

 !خودش است ! خودش است : زد  اديفر)  هيشوال يعني( موقع كنت گاستاو  نيا در

اوه ، بلند : كرد ، گفت  يدراز م يو يرا به سو نشيمرمر يكه دست ها يدخترك در حال يول. افتاد  بايدخترك ز يبه پا يسپس از خوشحال و

 .كنم  يشو خواهش م

 .توانم تو را نجات بدهم از نزد تو نخواهم رفت  يم يچطور ييتا نگو! هرگز : قسم خورد و گفت  هيشوال يول

كه سلطان ستمگر من از  نيباشم تا ا يزندان نجايكه مرا محكوم كرده آنقدر در ااست  ريسرنوشت و تقد داديدست ب نيا: پاسخ داد  دخترك

 .برود  انيم

 ستمگر پست كجاست ؟ نيا:  ديپرس هيشوال

 .نجات بده  يديناام نيجوان شجاع و مرا از ا يبرو ا.  يدر تاالر ارغوان: گفت  دخترك

 .مرده  ايگردم  يبر م روزيكنم و پ ياطاعت م: در پاسخ گفت  هيشوال

 » ...تا خواست وارد آن شود ناگهان  يحمله ور شد و در آن را گشود ، ول يعبارات ترساننده ، به طرف تاالر ارغون نيبا ا هيشوال بعد

 هيوالموقع ش نيدر ا.  ديبر تن داشت روبرو گرد ياهيس يكه جامه  ييكه ناگهان با شخص غول آسا... « :ادامه داد  تيداستان ك يدر دنباله  ند

به سراغ دخترك رفت تا به او ملحق گردد  روزمندانهيانداخت و بعد هم پ رونيحركت از پنجره ب كيفورا به خودش آمده و سلطان ستمگر را با 

ود كه راه ب ي مهين يول. درست كرد  يپارچه ا يفورا به پاره كردن پرده ها پرداخت و نردبان نيبنابرا. كه در قفل شده است  ديمتوجه گرد يول

 دراردك شنا كند ، دور قصر را آنق كيتوانست مثل  يچون م. قرار داشت ، افتاد  نترييكه شصت متر پا يخندق ينردبان پاره شد و او با كله تو

آن  يبا شجاعت هر چه تمامتر ، كله ها نجايدر ا.  دي، رس شديم يدو شخص ترسناك نگهبان ي لهيكه به وس يباالخره به در كوچك نكهيگشت تا ا

 دهيمتر پوش كيبه ضخامت  يكه از گرد و خاك يسنگ يپله  نيآنگاه از چند.  ديو توانست در را باز نما ديكوب گريدو تا گردو به همد نيها را ع

 ييبودند و عنكبوت ها -مارچ  زهيدوش -شما  مشت يكه به درشت ييو قورباغه ها دينتوانسته بود از آنها عبور نما يدراز كس انيشده بودند و سال

 يا ظرهپله ها ، چشمش به من نيا يدر باال يول. خوردند ، شروع به باال رفتن كرد  يآنها به چشم م يكردند ، در رو يكه آدم را زهره ترك م

 »...  ديمنجمد گرد شيرگ ها يآن نفسش بند آمد و خون تو دنيافتاد كه از د

 ياش داشت ، در باال دهيكه در دست پوش يكه به صورتش زده و چراغ يبود و با نقاب دهيدپوشيكه تماما سف يموجود قد بلند... « :ادامه داد  مگ

كه  كيسرد و تار يراهرو  كي يرا به جلو فراخواند و سپس تو هيدست شوال يبا اشاره  زيموقع روح اسرار آم نيدر ا. بود  ستادهيا يپله ها

چراغ با . افكنده بود  هيمرگبار به همه جا سا يخوردند و سكوت يمانند مسلح در هر طرف به چشم م هيگور بود ، فرود آمده ارواح سا كي نيع

به نحو  درنگيصورتش را برگردانده و چشمان وحشتناكش را كه از پشت نقاب سف يسوخت و روح چراغ به دست گاهگاه يرنگ م يآب ينور

به  يخوش آهنگ يكه از پشت آن نوا دنديدر پرده دار رس كيرفتند كه به  شيكه آنقدر پ نيتا ا. داد  يم هي، نشان شوال دنديشدرخ يترسناك م
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 »... كيكنان  ديو تهد ديروح مزبور او را عقب كش يخواست از در تو بپرد ، ول هيشوال نجايدر ا.  ديرس يگوش م

. دان را جلو چشمش گرفت  هيانف كي... « :قرار داد ، گفت  ريشنوندگان را تحت تاث يكه همه  يداستان را ادامه داده و با لحن پست يدنباله  جو

 .متشكرم : پاسخ داد  يبا لحن مودب هيشوال

كرد و از  يروح خنده ا! ها ! ها! ها.  دي، چنان هفت بار به شدت عطسه كرد كه سرش از تنش جدا گرد دياز آن را بوئ يكم نكهيبه محض ا يول

اش را بلند  يقربان يطانيبعد روح ش. بود  دنيسيشاهانه اش مشغول ر يپرداخت كه دور از زندگ ريبه نگاه كردن شاهزاده خانم اس ديسوراخ كل

 گريموقع د نيدر ا. درون آن جا داشتند قرار داد  نيمثل سارد زين گريسر د يب يتا شاهزاده  ازدهيكه  يحلب يجعبه  كي يو تو دهكر

 »... برخاسته و شروع به  شانياز جا يسر ، همگ يشاهزادگان ب

ضمن كه آنها مشغول  نيكردند و در ا يشروع به رقص ملوان... « :و ادامه داد  دهيتازه كند ، فرد وسط حرفش پر يكرد تا نفس يجو مكث يوقت

كه  يطانيآن روح ش نجايدر ا.  ديبادبان برافراشته گرد يجنگ يكشت كيشكل داده و مبدل به  ريي، تغ رانهيو يميرقص بودند ، ناگهان قصر قد

و برنده  ديبرو! بادبانها افراشته و تفنگ ها حاضر: درآمده و دستور داد  يپرتغال ييايدزد در كيهم به چشمش داشت ، به صورت  يچشم بند

 !، ملوانان من  ديباش

 ».  نطورنديهم شهيها آنها را شكست دادند ، آنها هم يسيالبته انگل. درگرفت  ميعظ يبعد جنگ و

 ».  ستين نطورينه ، ا« :زد  اديفر فيتعر نيا دنيبه شن جو

 . ديبه گناهان خود اعتراف نكرد ، او را بكش يياياگر دزد در: دستور داد  يسيانگل تاني، كاپ ييايدزد در تانيگرفتن كاپ يبا زندان «

آب  يفرصت استفاده كرده و تو كياز  يكه سگ موذ نيتا ا. زد  يزبانش را نگاه داشته و خودش را به موش مردگ يپرتغال ييايدزد در يول

 »...كه  يجائ يعني. فرو برد  ايخود رفته و با سوراخ كردن آن ، آنرا به ته در يكشت ريرفت و بعد ز رجهيش

كه  يداد ، سال انيپا رمنتظرهيغ يانيكتاب محبوبش اقتباس كرده بود ، با پا يساكت شده و به داستان خود كه آنرا از تو نجايفرد در ا يوقت

 ييايدر يپر كيو در آنجا  ايخوب آنها رفتند ته در اري؟ بس ميبگو ديمن حاال چه با! اوه ، خداوندا « : گفت  يريبود با غافلگ دهينوبتش رس

 ديخود برد تا شا يآنها را به خانه  يسر ناراحت شد و با مهربان يب يها هيپر از شوال يجعبه  دنياز د يليخ يوش آمد گفت ، ولمهربان به آنها خ

 يبه و ييايدر يآمد و پر ايغواص به ته در كي نكهيتا ا. كنجكاو بود  يليزن ها خ يهر چه باشد او هم مثل همه  يول.  اورديمعما درب نيسر از ا

 . ديمن آن را به تو خواهم بخش يرا با خودت باال ببر ديمروار يجعبه  نيا ياگر بتوان: گفت 

 يتوانست آن جعبه  ينم ييدوباره ببخشد و خودش به تنها يسر زندگ يب يها هيشوال نيخواست كه به ا يمهربان دلش م يليخ يكه پر چون

در  يديكه مروار نيدر جعبه را باز كرد ، از ا يوقت يول. لش گذاشته و آن را با خود باال برد كو يغواص جعبه را رو نيرا باال ببرد ، بنابرا نيسنگ

 ي لهيمزرعه بود كه جعبه بوس نينهاد و در ا يبه جا يدورافتاده و خال يمزرعه  كي يجعبه را تو نيبنابرا.  ديگرد ديناام يلي، خ افتيداخل آن ن

 »...  كي

دختر غازچران كه صدتا غاز را  كي ي لهيبوس... « :صحبت او را گرفت و ادامه داد  يدنباله  يمي، ا ديرس انيبه پا يسال يداستان اختراع يوقت

تواند  يم يكه چطور ديپرس رزنيپ كيدلش به حال آنها سوخته بود و از  يليدخترك كوچك خ. شد  دايكرد ، پ يم يمزرعه نگهدار نيا يتو

 .دانند  يرا م زيآنها همه چ. را به تو خواهند گفت  نيا تيغازها: گفت  يدر پاسخ و رزنيپ را به آنها برگرداند ، هاسر آن
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 يميقد يتواند بكند ، چون كه سرها يها چكار م هيشوال نيا ديجد يسرها يكه برا ديرفت و از آنها پرس شيدخترك به سراغ غازها نيبنابرا

 »...آنها گم شده بودند و تمام صد تا غاز دهانشان را باز كرده و گفتند 

 !كلم « :فورا ادامه داد  يالر

 !خودش است : با خودش گفت  يكلمه با خوشحال نيا دنيبه شن دخترك

ها چسباند ، آنها دوباره زنده شده و از  هيبدن شوال يآنها را رو نكهيبعد از ا. مزرعه رفت  يكلم ها نيسپس با عجله به سراغ دوازده تا از بهتر و

كه  ارندصدها كله مثل آنها وجود د ايدن ياختالف بشوند چون كه تو نيمتوجه ا نكهيبدون ا. به راه خود رفتند  يتشكر كردند و با خوشحال يو

اند  دهيسيكه شاهزاده خانم ها آنقدر ر ديشن ي، ول دينما دايرا پ بايقهرمان ما هم بازگشت تا دوباره آن صورت ز هيشوال.  ستيمتوجه آنها ن يكس

قصر  يد به سويسوار همان كره اسب پادشاه گرد نكهيخالصه بعد از ا. ازدواج كرده اند  يكيكه باالخره خودشان را آزاد نموده و همه شان جز 

 يكه همان ملكه  ديبه داخل آن انداخت و د يقصر نظر نيپرچ ياز باال نكهيبعد از ا. است كه هنوز ازدواج نكرده  يكيكدام  نديشتافت تا بب

 ؟ يرز به من بده كيممكنست :  ديپرس هيگل است ، شوال دنيباغ مشغول چ يمحبوبش تو

 . ستين يكار درست.  ميايتوانم به طرف تو ب يمن نم.  يريو آن را از من بگ ييايب ديتو با: عسل پاسخ داد  ينيريبه ش يخانم با لحن شاهزاده

. شود  يبلندتر و بلندتر م نيكه پرچ ديكار را بكند به نظرش رس نيخواست ا يوقت يول.  ديعبور نما نيكرد كه از پرچ يسع هيموقع شوال نيا در

با  هيشوالشروع به انبوهتر و انبوهتر شدن نمود و  نيكار را بكند پرچ نيباز هم تا خواست ا يول.  ديباز نما يآنها راه انيكرد از م يسع نيبنابرا

كه  نيرا ادمه داد تا ا نكارياو صبورانه شروع به شكستن شاخ و برگها نموده و آنقدر ا نيبنابرا.  دياز آنها عبور نما ديدانست چطور با ينم يديناام

 .كنم  ي، خواهش م تو ميايكنم بگذار ب يخواهش م: به داخل باغ انداخت و التماس كنان گفت  يكوچك باز نمود و از داخل آن نگاه يروزنه ا

رزها بود و او را به حال خود گذاشته  دنيچون كه همانطور با آرامش مشغول چ. شنود  ياو را نم يصدا بايآمد كه شاهزاده خانم ز يبه نظر م يول

 »نه ؟  ايكار را بكند  نيكه او توانست ا ييبگو يتوان يحاال فرانك م. تواند خود را به داخل باغ برساند  يبود ، تا هر طور كه م

، در پاسخ  دينما شنهاديزوج احمق پ نينجات ا يبرا يدانست چه راه يجرأتش كم شده بود و نم يوضع ناگوار و احساسات نيكه از ا فرانك

 ». توانم  ي، من هرگز نم ستمين يباز نيا يتوانم ، چون كه من تو يمن نم يول« : گفت 

 .هم ظاهرا به خواب رفته بود  سيشده و گر ديدر پشت جو از نظر ناپد زين بت

كرد ،  يم يكتش فرو برده بود ، باز يجادكمه  يكه تو يرز وحش يشاخه  كيشده بود و با  رهيكه هنوز هم به رودخانه خ يبروك در حال يآقا

 »؟ ستين نطوريبماند ، ا نيپرچ يناچار است كه همانجا ال چارهيب ي هيشوال نيبنابرا« : ديپرس

زنم كه شاهزاده خانم  يمن حدس م« :زده ، پاسخ داد  يكرد ، با خود لبخند يچند تا بلوط را به طرف معلم سرخانه اش دراز م كهيرحال يالر

 » . گشود  يو يقصر را برو يدروازه  يداد و بعد از مدت يدسته گل به و كي

.  ميسر هم كرد يا يمعن يچه داستان ب« : گفت  ي، سال دنديخند يان مداست نيكه همه به ا ي، در حال ديرس انيداستان به پا يباز يوقت خالصه

 »را بلد است ؟  »قتيحق« يكس.  ميرا درست كن يتر يبا معن زيچ كي ميتوانست يكوشش م نيبا ا ديشا

 ».بلد باشم  دوارميمن ام« :موقر پاسخ داد  يبا حالت مگ

 .است  قتيحق يمنظورم باز -
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 »است ؟ ياون چطور باز« :گفت  فرد

. دارند  يبسته بر م يو همه به نوبت از كاغذها ميريگ يمخصوص را در نظر م ينمره  كيبعد .  ميسينو يكاغذ م يشماره را رو نيچند -

 .دارد  حيتفر يليخ يباز نيا. از او نمودند ، پاسخ درست بدهد  هيكه بق يمخصوص را برداشت ، مجبور است به هر سوال يهركس كه نمره 

 ».  ميآنرا امتحان كن ستيبد ن« : كرد  شنهاديآمد ، پ يخوشش م ديجد ياز تجربه ها شهيه همك جو

 يالر بيمخصوص نص ينمره  يوقت. شدند  يمشغول باز يو جو و الر يفرد ، سال يبروك ، مگ و ند كنار نشستند ، ول يو آقا تيك زهيدوش

 »هستند ؟ يقهرمانان تو چه كسان« : ديپرس ي، جو از و ديگرد

 !پدربزرگ و ناپلئون  ـ

 »است ؟ باترياز همه ز نجايبه نظر تو كدام دختر ا« : ديپرس يسال

 .مارگارت  -

 »؟ يدوست دار شتريرا ب كيتو كدام« :گفت  فرد

 .البته جو را  ـ

چه « :باال انداخته و گفت  زياهانت آم يحالت ، شانه اش را با دنديخند يم يبه لحن پاسخ دادن الر هيبق كهيسوال و جواب ، درحال نيا دنيبه شن جو

 »! يكرد يسوال احمقانه ا

 ».  ستين يبد يباز »قتيحق« .  ميرا تكرار كن يباز نيدوباره ا« :گفت  فرد

 ». خوب است  يليخ يكيتو  ياتفاقا برا« : ديغر يآهسته ا يبا صدا جو

 »؟ ستي، چ يكن يم شهيكه هم يگناه نيبزرگتر« :ديكه در خودش وجود نداشت ، از جو پرس يامتحان خصلت ينوبت به جو افتاد ، فرد برا يوقت

 ! ييتندخو ـ

 »؟ ستيچ تيآرزو نيبزرگتر« : ديپرس يالر

 ». جفت بند چكمه  كي« :كند ، پاسخ داد  يكرد كه آن را خنث يم يسع يرا حدس زده بود ، ول يكه منظور الر يدر حال جو

 .، جو  ييبگو يرا كه واقعا آرزو دار يزيچ ديندارد و تو با قتيقجوابت ح نيا يول ـ

 ؟ يكن هيتا به من هد يآنرا بدان يخواست يتو نم! پسر  يباهوش يليخ ـ

 .زد  يالر وسيبه صورت مأ يلبخند انهيجو موذ بعد

 »؟ يپسند يم شتريرا در مردان ب صهيكدام خص« : ديپرس يسال

 .جرأت و شرافت  -

 ».حاال نوبت من است « :، اعالم كرد  دينوبت به فرد رس يموقع وقت نيا در

 »؟  يكروكت تقلب كرد يتو در باز ايآ« : ديداد ، فورا پرس يكه سرش را تكان م يكرد و جو در حال يآهسته به جو زمزمه ا يالر

 . يكم كي ديخوب شا -

 »؟ ياقتباس نكرد»  ييايدر ريش« تو داستانت را از كتاب  ايآ.  گريسوال د كيخوب ، حاال  اريبس« : ديپرس يالر
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 . بايتقر -

 »كامل است ؟ يزيدر هر چ سيكه ملت انگل يكن يفكر نم« : ديپرس يسال

 .از خودم خجالت بكشم  ديفكر نكنم با نطورياگر ا -

 نكهي، تو بدون ا يسال زهيحاال دوش. است  يواقع جان بال كياو « :داد ، گفت  يتكان م يصلح و آشت يجو سرش را به منزله  كهيدرحال يالر

 يكن يتو فكر نم ايسوال كه آ نيخواهم احساسات تو را با ا يابتدا من م يول. داشت  يشانس سوال و جواب ، خواه كي،  يبكش رونينمره را ب

 ». دار كنم  حهي، جر يهست يا عشوه يكم

 »! ستميالبته كه من ن! فضول  يپسره « :كرد ، اظهار داشت  يكه مخالف آن را ثابت م يبا حالت يسال

 »؟ ياز همه نفرت دار شتريب زياز چه چ« : ديپرس فرد

 .برنج  نگياز عنكبوت و پود -

 »؟ ياز همه دوست دار شتريرا ب زيچه چ« : ديپرس جو

 . يفرانسو يرقص و دستكش ها -

 بيترت سندگانيحساس از نو يباز كي دييايحاال ب. است  ياحمقانه ا يباز»  قتيحق« كه كنم  يمن فكر م. خوب « :كرد  شنهاديجو پ نجايا در

 ».فتديخرده به كار ب كيتا مغزمان  ميبده

. ادامه داشت ، سه تا بزرگترها دور هم به صحبت نشستند  يباز كهيشركت كرده و در حال يباز نيدر ا زيكوچك ن ي، فرانك و دخترها ند

چمن ها  يبروك همچنان رو يكه آقا يدر حال. آنها مشغول شد  يبه تماشا زيآورد و مارگارت ن رونيرا دوباره ب شيها يطراح تيك زهيدوش

 !خواند  يبود كه اصال آن را نم يورق زدن كتاب مشغولو  دهيدراز كش

 ي، آرزو داشتم كاش من هم م يكن يرا م كار نيا بايچقدر ز« :و احترام گفت  نيمملو از تحس ي، با لحن تيك يها يطراح دنيبه د مارگارت

 ». كنم  يتوانستم طراح

 ».  يداشته باش يكنم تو ذوق و استعدادش را به خوب ي؟ من فكر م يريگ ينم اديچرا « :پاسخ داد  يبا بزرگوار تيك زهيدوش

 .من وقت ندارم  -

ثابت كردم كه  ي، به و يمن با گرفتن چند درس خصوص يول. دهد ، مثل مادر من  يم حيرا ترج گريد يكنم مامان تو هنرها يم اليمن خ -

 ؟ يكار را با معلم سرخانه ات انجام بده نيا يتوان يتو هم نم ايآ. موافقت كرد كه به آن ادامه بدهم  لياستعداد آن را دارم و بعد او با كمال م

 

 .من معلم سرخانه ندارم  -

را  نيپاپا ا. دارند  ييبايز يليخ يآنها مدرسه ها. روند  ياز ماها به مدرسه م شتريب كايجوان در آمر يبودم كه خانم هااوه ، من فراموش كرده  ـ

 ، نه ؟ يرو يم يخصوص يمدرسه ها نياز ا يكيكنم تو هم به  يتصور م.  ديگو يم

 .معلم سرخانه هستم  كيمن خودم . روم  يمن اصال به مدرسه نم -

 »! ياوه ، راست« :در جواب فقط گفت  تيك زهيدوش
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 »!اوه ، چه دردناك «  ديخواست بگو يحرف را زد كه انگار م نيا يطور يول

بود كه باعث شد مگ از خجالتش سرخ شود و آرزو كند كه كاش آنقدر  يزيبود و در صورتش چ دايپ ياز لحن صحبتش به خوب نيا چونكه

 .راستگو نبود 

موضوع  نيدرست مثل اجدادشان عاشق استقالل هستند و به خاطر ا كايجوان در آمر يخانم ها« :گفت  يرد و به تندبروك سرش را بلند ك يآقا

 ». باشند  يم نيمورد احترام و تحس شهيهم

مورد احترام  يليجوان خ يما هم در انگلستان خانم ها. است  ستهيخوب و شا يليموضوع خ نيا. اوه ، البته « :حرف پاسخ داد  نيا دنيبه شن تيك

 نيراهستند ، بناب يچون كه دختران اصل و نسب دار. كنند  يكار م يو اشراف بينج يخانواده ها يكنند ، و برا يرا م نكاريكه ا ميو باارزش دار

 ». معلومات و هنر هستند  يكه دارا نيشده اند ، و هم ا تيخوب ترب يليهم خ

 شياز پ شيدار كرد و باعث شد كه كارش به نظرش نه تنها ب حهيلطف گفت كه غرور مگ را جر يبزرگ منشانه و از رو يرا طور نيا تيك يول

 . ديو پست جلوه نما فيهم خف يلي، بلكه خ ديايزننده ب

شعر  يراست« :مكالمه حكمفرما شده بود ، بشكند ، سوال كرد  نيرا كه بعد از ا يسكوت ناراحت كننده ا نكهيا يبروك برا يموقع آقا نيا در

 »مارچ ؟ زهيدوش ديديرا پسند يآلمان

كه  يبود و من به كس نيريدلپسند و ش يلياون واقعا خ. اوه ، بله « :مگ ، دوباره روشن شد و پاسخ داد  يسوال صورت افسرده  نيا دنيشن به

 ». هستم  ونيمد تينها يترجمه كرده ب ميآنرا برا

 »؟ يخوان ينم يتو مگر آلمان« : ديبا تعجب پرس تيك زهيدوش

را  يچون كه كس. توانم بخوانم  ينم يليخ يياز ما دور است و من تنها يليداد ، حاال خ يچون پدرم كه آن را به من درس م. خوب  يلينه خ -

 ». دينما حيندارم كه تلفظ مرا تصح

 يبخوان يكم كيحاال  يتوان يم« :جالب اظهار داشت  يگذاشت ، با لبخند يدامن مگ م يكه كتابش را رو يبروك در حال يموقع آقا نيا در

 ».معلم سرخانه اس كه عاشق درس دادن است  كيو  لريش» استوارت  يمار« كتاب  نجاي؟ا

مشكل است و  يلياون خ يول« :جوان پرمعلومات نشسته بود ، پاسخ داد  ييدر حضور بانو نكهياز ا ييحال با كمرو نيدر ع يول يبا حقشناس مگ

 ».ترسم كه نتوانم  يمن م

 .خواهم خواند  تيبرا يكن دايجرأت پ نكهيا يتكه از آنرا برا كيمن  -

 .كرد  لريكتاب ش يقطعه ها نياز قشنگ تر يكيروح شروع به خواندن  يب يحال با حالت نيدر ع يتلفظ ها ول نيتر حيبا صح تيك زهيدوش و

من فكر كردم كه اون شعر « :معصومانه گفت  يمگ با حالت. ابراز نكرد  يا هينظر چيگرداند ، ه يكتاب را به مگ بر م تيك يبروك وقت يآقا

 ».است 

 .قطعه را امتحان كن  نيحاال ا. شعر است  شيقسمت ها يبعض -

 .شد  يم دهيد شيلبها يرو يبيگشود ، لبخند عج يرا م چارهيب»  يمار يسوگوار«  يمخصوص قطعه  يبروك همانطور كه صفحه  يآقا

 نكهيغافل از ا. شروع به خواندن كرد  يكرد ، آهسته و خجالت يم بيسطور را تعق يعلف بلند يبا ساقه  دشيمعلم جد كهيبا اطاعت ، درحال مگ
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شنونده اش را  ييصفحه ، مگ گو انيدر پا. بود  دهيبخش يوارش به كلمات سخت كتاب حالت شعر مانند يقيموس يچطور با لحن آرام و صدا

و جذاب بود و  بايز اريداستان داد كه بس نيغمگ يبه كلمات ملكه  يكه داشت ، چنان حالت اندوهناك ياندوه ييبايباشد ، با ز دهفراموش كر

مگ هرگز چشمانش را بلند نكرد و همچنان به  ي، ول ديكش يافتاد ، دست از خواندن م يرنگ معلمش م يمسلما اگر چشمش در چشمان قهوه ا

 . خواندن ادامه داد 

 يكرد كه انگار به راست يكرد و چنان نگاه م يم يكه از اشتباهات متعدد دخترك چشم پوش يبروك در حال يمگ مكث كرد ، آقا يوقت نكهيا تا

 »!بود  يعال اريدر واقع بس« :عاشق درس دادن است ، گفت 

اش را بسته و با  يلش قرار داشت ، افكند ، دفتر طراحكه در مقاب يبه تابلو كوچك ينظر نكهيرا به چشم گذاشت و بعد از ا نكشيع تيك زهيدوش

كنم كه آن را  يم هيمن به تو توص. شد  يخواه يخوان زبردست يآلمان كيو به موقعش  يدار يخوب يلهجه  يليتو خ« :و تواضع گفت  يفروتن

باشم ، چون  سيمواظب گر ديمن با. واجب است  اريبس يهر معلم ياست كه برا ياز معلومات يكي يمگ ، چون كه دانستن زبان آلمان يدنبال كن

 ». سر به هوا شده است  يليكه خ

معلم  كيبودم كه همراه و مصاحب  امدهيمن ن« :شد ، با خود گفت  يبلند م شياز جا سيمراقبت از گر يهمانطور كه به بهانه  تيك زهيدوش بعد

هم با بودن با آنها پاك  يترسم الر يهستند ، م يبيها چه مردمان عج ييكايمرآ نيا. جوان و قشنگ است  يليكه او خ يسرخانه باشم ؛ با وجود

 ». شود  عياض

 يها دماغشان را برا يسيمن فراموش كرده بودم انگل« :آزرده اظهار داشت  يكرد ، با لحن يرا دنبال م تيبا نگاهش خانم ك كهيدر حال زين مگ

 ».كنند  يدارند و با آنها مثل ما رفتار نم يباال نگه م يليسرخانه خ نيمعلم

ما  يبرا كايمثل آمر ييجا چياست ، ه نطوريدانم ا يكه من م ييگذرد ، با كمال تأسف تا جا يسخت م يليسرخانه در انگلستان خ يبه معلم ها ـ

 .مارگارت  زهي، دوش ستيكارگرها ن

 .است ، خجالت زده شد  نيبه خاطر شغلش اندوهگ نطوريكه ا نياكه مگ از  ديبروك چنان قاطع و خوشحال به نظر رس يآقا بعد

 نيبنابرا. كنم  يم دايخاطر پ تيرضا يليرفته با آن خ هميرو يمن كارم را دوست ندارم ، ول. كنم  يم يكشور زندگ نيمن خوشحالم كه در ا -

 .دادم  ي، فقط آرزو داشتم كاش مثل شما درس م مينما تياز آن شكا ديمن نبا

، حتما مثل  ديداشت يمثل الر ياگر شما هم شاگرد« :مرطوب بود ، پاسخ داد  يچمن ها يبروك همانطور كه مشغول چوب فرو كردن تو يآقا

 ».او را از دست خواهم داد  ندهيمن واقعا متأسفم كه سال آ.  ديشد يمن م

 .كنم  يم اليمنظورتان رفتن به كالج است ؟ من خ -

 »كرد ؟ ديو آنوقت شما چكار خواه« :ا نمودند ، اما چشمانش اضافه كردند سوال ر نيمگ ا يها لب

به من . خواهم رفت  ياو برود ، من هم به سرباز نكهيچون كه كامال حاضر شده است و به محض ا. رفت  يم ديبا شيوقت پ يليبله ، او خ ـ

 .است  اجياحت

 ». برود  يبه سرباز ديبا يمرد جوان كنم هر يفكر م! آن خوشحالم  دنياز شن« :اظهار داشت  مگ

 ».خانه بمانند ، سخت است  يمادرها و خواهرها كه مجبورند تو يبرا يليخ يگرچه ا« :هم با تأسف اضافه كرد بعد
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گفت  يبا تلخ بايپوشاند ، تقر يگور م كيآن را مثل  يكرد و رو يفرو م يكه ناخودآگاه رز پژمرده را تو حفره ا يبروك در پاسخ در حال يآقا

 ».بكند  يفرق شانيزنده بودن من برا ايندارم كه مردن  شتريرا ندارم ، و چند تا دوست هم ب چكداميمن ه« :

 ». شد  ميمتأسف خواه يلي، ما همه مان خ فتديب يشما اتفاق يمهم است و اگر برا شانيبرا يليو پدربزرگ خ يالر يول« :از ته دل گفت  مگ

 »! يمتشكرم ، چه صحبت مطبوع« :، پاسخ داد  ديرس يكه دوباره خوشحال به نظر م ي، با نگاه مانهيصم يهمدرد نيا دنيبروك با شن يآقا

خود را به رخ  يآمد تا مهارت سوار شيسوار بود ، با سر و صدا پ يرياسب پ يكه رو يكه بتواند حرفش را تمام كند ، ند درحال نيقبل از ا يول

 .دوباره شروع شد  يجوان بكشد و جنب و جوش و شلوغ يخانم ها

را دوست  يتو سوار« :ديپرس يميند دور مزرعه داده بودند ، مشغول استراحت بود ، از ا يكه به سرپرست يهمانطور كه بعد از مسابقه ا سيگر

 »؟يندار

 ». ميحاال ما اسب ندار يكرد ، ول يرا م نكاريپاپا ثروتمند بود ، ا يخواهرم مگ وقت. آن شده ام  ي فتهيمن ش« :پاسخ اد  يميا

 ».ياز الن تر ريالبته به غ« :هم با خنده افزود  بعد

 »خر است ؟ كياو  ايآ. بگو  ميبرا يالن تر يدرباره « :ديپرس يبا كنجكاو سيگر

درخت  كيما  اطي، اما در ح مياسب ندار ي، ول ميدار يميقد نيز كي، ما  نطورياست و من هم هم ياسب سوار ي وانهيچون جو د نيبب ينه ، ول -

هركجا كه دوست  ييآن گذاشته و دوتا يشاخه ها يرا رو نيجو عادت دارد ز نيبنابرا. دارد  يخوب نييرو به پا يقرار دارد كه شاخه ها بيس

 ». ميبتاز ميباش تهداش

 نيا.  ميكن يم يسوار تيهر روز در پارك به اتفاق فرد و ك بايم و تقردر خانه دار ابوي كيمن ! اوه چه خنده دار « :كرد و گفت  يخنده ا سيگر

 ».محترم است  انيپر از خانم ها و آقا] در لندن  يابانينام خ[ » رو« كنند و  يرا م نكاريدارد ، چون كه دوستان من هم هم فيك يليكار خ

 يبه خارج بروم ، ول يمن آرزو دارم كه روز! چه جذاب  يوا« :خارج نداشت ، پاسخ داد يايو اصوال دن» رو«  يدرباره  ياطالع نيكه كمتر يميا

 ». » رو « بروم تا » رم « دارم به  ليم شتريب

، همانطور كه داشت پسران پر جنب و جوش و سالم را كه انواع و اقسام  نديگو يكه چه دارند م ديشن يكه پشت دخترها نشسته بود و م فرانك

 يبت كه مشغول جمع آور. زد  يم نياش را بر زم يچوبدست ارياخت يقرار ، ب يب يكرد ، با ژست يدادند تماشا م يخنده دار را ارائه م ينرمش ها

حال دوستانه اش  نيدر ع يموقع سرش را باال كرد و با همان لحن محجوب ول نيو آنطرف پراكنده بودند ، در ا نطرفيبود كه ا يباز يها ارتك

 »بكنم ؟ تيبرا يتوانم كار يم!  يكنم كه خسته شده ا ياحساس م« :گفت

حرف  ميكنم برا يخواهش م« :صحبت كند ، پاسخ داد  شيبرا يعادت دارد كه كس عتاياست ، طب نيخانه نش بايكه واضح بود چونكه تقر فرانك

 ».دلتنگ كننده است  ميبرا يلينشستن خ كجايبزن ، همه اش 

 يول! اش بود  يآسانتر از خواهش فعل ديموضوع شا نيبكند ، ا نينطق به زبان الت كي شيخواسته بود كه برا ياگر فرانك از بت خجالت يول

كرد كه  ينگاه م يچنان مشتاقانه به و چارهي، به عالوه پسرك ب رهيشود و غ ميجو دم دستش نبود كه مثال از خجالت در پشت او قا گريد نجايا

 .صحبت كند  يو يگرفت كه برا ميتصم يعنيخواهش پسرك گرفت ؛  يبه اجرا ميبا شجاعت تمام تصم يخجالت كردخت

 يم يچه موضوع يخوب درباره « :دي، پرس ختير يشد و آنها را م يموفق نم يكرد كارت ها را دسته كند ، ول يم يهمانطور كه داشت سع بت
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 »صحبت كنم ؟  تيبرا يخواه

 ».و شكار  يقرانيو قا ركهايرجيج يدرباره « : بدهد ، گفت  قياش تطب يرا با وضع بدن شيها ينگرفته بود نوع سرگرم اديكه ظاهرا هنوز  فرانك

 ».دانم  ينم زهايچ نيا يدرباره  يزي؟ من كه چ ميبگو شيبرا ديبا يحاال من چ! من  ياوه ، خدا« ؛  ديشيتقاضا اند نيا دنيبه شن بت

 چوقتيمن ه« :زده باشد ، گفت  يكه حرف نيا يرفته بود ، برا ادشيشده بود ، موضوع چالق شدن پسرك  يكه گرفتار عذاب درون يدرحال بعد

 ». يآن بدان يرا درباره  زيكنم تو خودت همه چ يتصور م يام ول دهيشكار را ند

را  نكاريا كباريمن « :خود احساس تنفر بكند ، پاسخ داد  يمانه اشتباه معصو نيكه باعث شد بت از ا ديكش يكه آه يموقع فرانك درحال نيا در

 ينم يزيچ چيه گريصدمه زدم و حاال د ميبه پا يبلند كياز  دنيچون كه موقع پر. نتوانستم دوباره به شكار بروم  گريهرگز د يول. كرده ام 

 ».مرا خوشحال سازد تواند

 يوحش يقشنگتر از گاوها يليشما خ يگوزن ها« :همانطور كه به چمن زار مقابلشان چشم دوخته ود ، موضوع صحبت را عوض كرد و گفت  بت

 ».ما هستند 

راجع به موضوعات  يتواند اندك يمخصوص پسرها را كه جو دوست داشت ، خوانده است و حاال م ياز آن كتاب ها يكيخوشحال بود كه اقال  بت

 . ديصحبت نماآن 

سرگرم ساختن فرانك ، دخترك  يبت برا اقياشت نيدهنده از آب درآمد و در هم نيبخش و تسك تيرضا يلياتفاقا خ يوحش يگاوها موضوع

حراف شدن بت  نيخواهرش چطور از ا نكهيغافل از ا. كرد  يفرانك صحبت م يداشت برا نقطعيكامال خودش را فراموش كرده بود و ال گريد

 .تعجب زده شده است ! ترسناك يپسرها يبرا كم حرف

. پسرك سوخته است  ياو دلش برا. دختر  نيدارد ا يچه قلب مهربان« :كرد ، گفت  ياز دور بت را تماشا م كهيكروكت ، درحال نيزم ياز تو جو

 ». كند  يم يمهربان يچطور دارد با و نيبب

 ».موجود مقدس كوچك است  كيگفته ام كه او  شهيمن هم« :اضافه كرد  زين مگ

 يكردند و از پوست بلوط فنجان چا يبحث م شانيعروسك ها ينشسته بودند و داشتند درباره  يمياز آنطرف همانطور كه به اتفاق ا زين سيگر

 ».بخندد  نطوريبودم فرانك ا دهيبود كه هرگز نشن يمدت« :گفت  يميكردند ، خطاب به ا يدرست م

!  يا ركنندهيكه بخواهد واقعا موجود تقص يخواهر من وقت« :كرد ، پاسخ داد  يهرش در خنداندن فرانك احسس غرور مخوا يروزيكه از پ يميا

 ».است 

دانست همان لغت غلط به گوشش  يآن كلمه را نم قيدق يمعن سيچون ظاهرا گر يول! بود »  ركنندهيتخس« لغت  يميمطابق معمول نظور ا البته

 .قرار گرفت  فيتعر نيا ريأثخوش آهنگ آمده و تحت ت

آن  يها يباز يدهنده  انيكروكت ، پا يدوستانه  يباز كي نيمتشكل از چند روباه و اردك و همچن ركيس كيآن روز ،  يها يدنبال باز به

ها  قيشدند و قا يبرداشته و بسته بند نيزم يكروكت از تو يموقع غروب آفتاب چادرها جمع شده و اسباب و لوازم باز. بودند  كين كيپ

 يليند ، كه خ. رودخانه به حركت درآمدند  يخواندند ، به رو يآواز م شانيكه با اوج صدا يو سپس تمام گروه درحال دنديگرد يريبارگ

 » ميتنها هست يتنها ، تنها ، تنها ، ما همگ« : سرود  يم نيغمگ يرا با حالت يشده بود ، ترانه ا ياحساسات
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 :بود  نيا زيخط آخرش ن كه

 ، ميدار ي، ما هركدام قلب ميما هركدام جوان هست «

 »؟ مينيجدا بنش گريكدياز  يبا سرد نيچن نيا دي، پس چرا با اوه

 .را خراب كرد  يخنده زد و آواز و ريز ارياخت يكه مگ ب ستينگر يبه مگ م يضمن چنان با حالت ناز و عشوه ا نيدر ا و

تمام روز را .  يآنقدر نسبت به من ظالم باش يتوان يآه ، چطور م« :رزنده ، خطاب به مگ آهسته نجوا كرددسته آوازخوان س كي انيند از م بعد

 ». يسوزان يو حاال هم دماغم را م يديشق و رق چسب يسيانگل يكه همه اش به آن بانو

 يمن منظور يول« :آن را رفع و رجوع كرده باشد ، پاسخ داد  نكهيا يكرده بود ، برا شتنيكه ازدست انداختن ند شروع به سرزنش خو زين مگ

 ». رميخودم را بگ يكه من نتوانستم جلو يديرس ينداشتم ، و تو چنان خنده دار به نظر م

، عمدا  كه در آنجا شده بود ييها و صحبت ها» موفت «  يپارت عيداشت كه مگ با به خاطر آوردن وقا قتيحق نيكامال حق با ند بود و ا ظاهرا

 . ندازديخواسته بود ند را دست ب

ذره  كي يحت« :اظهار داشت  يبا كج خلق بايآورد و تقر يرو»  يسال« خود به  يتسل يبه مگ محل نگذاشت و برا گريبود ، د دهيرنج يلي، كه خ ند

 »؟ ستين نطوريا.  ستيدخترك ن نيهم عشوه در وجود ا

 ».است  يدختر خوب يليخ يذره ، ول كي يحت« :نمود پاسخ داد  ياو اشاره م ريضمنا به تقص كرد ، و يكه از دوستش دفاع م يدرحال يسال

 ». ميبه هر صورت ، ما كه مخلص همه خانمها هست« :جنتلمن جوان دوباره بذله گو و شوخ باشد ، گفت  كيكرد مثل  يم يهمانطور كه سع ند

چون كه .  دنديمحترمانه ، متفرق گرد يليخ يرهاي، آن گروه كوچك بعد از رد و بدل كردن شب بخ دنديرس يكه همه به منزل الر يوقت باالخره

 اكه با نگاهش آنها ر تيك زهيخودشان روانه شدند ، دوش يخانه  يباغ به سو يكه چهار خواهر از تو يوقت. عازم كانادا بودند » وان «  يدوقلوها

 يشان ، آدم وقت يبرخالف رفتار و عادات ظاهر ييكايدختران آمر« :از لطف مشهود باشد ، گفت  يثرا انشيدر ب نكهينمود ، بدون ا يم بيتعق

 ».هستند  يدختران خوب يليبشناسدشان ، خ

 » .شما موافق هستم  ي دهيمن هم كامال با عق« :پاسخ داد  تيك زهيدوش ي هياظهار عق يبروك در دنباله  يآقا

 زدهميس فصل

 ياليخ يقصرها

 

اش نشسته و مشغول تاب خوردن به عقب و جلو بود و  يپارچه ا يراحت يصندل يرو ياشراف يبا حالت يسپتامبر ، الر ياز بعد از ظهرها يكي در

آن . زحمت را بدهد و برود و بپرسد  نيتنبلتر از آن بود كه به خودش ا يول. و كجا هستند  ستين شانيدايها چرا پ هيفكر بود كه همسا نيا يتو

 يآرزو م يحال يبا ب يگذشته بود و و يتيبه بطالت و نارضا يليچون كه تمام روزش خ. مخصوصش بود  ياز حالت ها يكيدر  يعصر الر روز

 يبطور. تنبل و سست كرده بود  شياز پ شيرا ب يبر علت شده و الر ديمز زيهوا ن يگرما.  ديگرد يكرد كه كاش زمان به همان حال متوقف م

پدربزرگش را ناخشنود كرده بود و مستخدمه ها را  يبروك صبور را از جا در برده و حت يرا انجام دهد و آقا شيبود درس ها ردهكه حوصله نك

كرده  يسع يخوديگذاشته و ب زياز مهترها ن يكياش كرده بود ، سخت ترسانده و ضمنا سر به سر  وانهيكه د شانياز سگ ها يكيبا دنبال كردن 
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كه خود را از  يآن روز صبح ، االن در حال يهمه شرارت ها نينسبت به اسب خودش كند و خالصه بعد از ا يتوجه يبه ب همبود كه او را مت

كه صلح و آرامش آن بعد از ظهر آرام ، روح ناآرام پسرك را  نيتا ا.  ديشياند يم ايكرده بود ، به احمقانه بودن دن زانياش آو يراحت يصندل

شده بود ، به انواع و  رهيسرش قرار داشت ، خ يكه در باال يكه به نوك درخت شاه بلوط سرسبز يو در حال دهيبخش مشآرا يبطور قابل توجه

اش به  ياليخ انوسياق ياو را از رو ييكه صداها ديد يم ايبه دور دن انوسياق يفرو رفته بود و خودش را در حال مسافرت به رو اهاياقسام رو

به  ياعزام ئتيه كيزد ، چشمش به خواهران مارچ افتاد كه مثل  يم دياش د يصندل يدرزها ياز ال كهيموقع درحال نيدر ا. ساحل كشاند  يرو

 .بودند  ييعازم جا فيرد

 نيتواند باشد كه ا يم ايدن يتو ياالن چكار« :، به خودش گفت  نديكرد تا بهتر بب يباز م شتريچشمان خواب آلودش را ب يهمانطور كه ال يالر

 »!روند ؟ ياهرها به دنبال آن مخو

 زيرنگ ن يقهوه ا يشنل كتان كيبر سر داشتند و  ختهيبزرگ و آو يمخصوص وجود داشت و هركدام كاله زيچ كي گانشيدر ظاهر همسا رايز

سبد را  كيكتاب را ، بت  كيكرد ، جو  يكوسن را حمل م كيمگ . به دست داشتند  زيبلند ن يچوبدست كيبود و ضمنا  زانيآو شانياز شانه ها

رفته و شروع به  رونيباغ ب يكوچك عقب يدر حال عبور از باغ بودند ، از دروازه  يكه به آهستگ يدر حال يهمگ. را  يدست فيك كيهم  يميو ا

 .منزل و رودخانه واقع بود ، كردند  نيب كهيباال رفتن از تپه ا

توانند بروند  ينم قيمسلما با قا. از من هم دعوت كرده باشند  نكهيبدون ا كين كيروند پ يم آنها دارند.  يچه كار خنك« : به خودش گفت  يالر

هم آب  يسر و گوش كيرا بدهم و ضمنا  ديبروم كل ستيخوب پس بد ن. موضوع را فراموش كرده باشند  نيا ديشا. آن را ندارند  ديچون كه كل

 ».  دهمب

آنگاه .  دينما دايپ ياز آنها را باالخره از گوشه ا يكيتا  ديطول كش يكه داشت مدت يكاله نيدوج ميو با وجود ن دهياتاقش پر يتو يالر بعد

موفق شد  يالر يخالصه وقت.  ديخودش كشف گرد بيج ي، تو شيو رو كردن كشوها ريبود كه باالخره هم بعد از ز ديكل ينوبت جست و جو

 راههيب كياز  يالر نيبنابرا. از نظر دور شده بودند  باي، دخترها تقر ديو دنبال آنها دو دهيپر نرده ها يو با عجله از رو ابديرا ب دشيكاله و كل

 هابه آن طرف  يبا تعجب از تپه باال رفت تا نگاه ينشد و الر ياز كس ياما خبر.  ديخانه رساند و منتظر ظاهر شدن دخترها گرد قيخود را به قا

قسمت سرسبز  نيخوردند كه از وسط ا ياز تپه را پوشانده بودند ، به چشم م يگروه درختان كج و صنوبر كه قسمت كيتپه ،  ياز باال.  ندازديب

 . ديرس يها به گوش م ركيرجيج كنواختيدرختان و آواز  يواضح تر از حركت آرام شاخه ها ييتپه ، صدا

 »!خودش است « : ديشياند و خلق بازتر يزده و بعد با خوش قلب يديشاخه ها د ياز البه ال يالر

و  هيسا يكه پرتوها ي، در حال يدار هيسا يدر گوشه  گريكديچونكه آن چهار تا خواهر به اتفاق . بود  بايكوچك ز ريتصو كي هيشب شتريب اون

كرد و  يداغشان را خنك م يداد و گونه ها يرا نوازش م شانيموها ي، نشسته بودند و باد معطر ديرقص يسرشان م يرو ديروشن خورش

كه همراه  يكوسن يمگ رو. زدند  يباشند ، بدون ترس و هراس دور و ور آنها پرسه م يميانگار كه با آنها دوستان قد يجنگلموجودات كوچك 

 بايرز ز كيا ، همچون سبزه ه انياش در م يبود ، و با آن لباس صورت يمشغول گلدوز دشيآورده بود ، نشسته بود و باوقار تمام با انگشتان سف

بودند ، مشغول  ختهير نيزم يرو يدر آن حوال يكاج كه به فراوان يبت به جمع و جور كردن مخروط ها.  ديرس يبه نظر م نيري، با طراوت ش

 يم زيكه بلندبلند چ نيدسته خزه بود و باالخره جو هم در ضمن ا كياز  يمشغول نقاش يميا. بسازد  يقشنگ يزهايچونكه بلد بود با آنها چ. بود 
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كرد ، چند لحظه مكث كرده و احساس  يو داشت از دور آنها را تماشا م ستادهيپسرك همانطور كه در آن باال ا. بافتن بود  زيخواند ، مشغول چ

دلتنگ كننده به  يليخبود چون كه  ستادهيا شيسر جا ديهنوز با ترد يول. جمع دعوت نشده بود  نيبه ا رايز. آنجا را ترك كند  دينمود كه با

 كيموقع  نيدر ا ي، ول ستاديصدا همانطور آنجا ا يب نيبنابرا. جذابتر بود  يليخ يروح ناآرام الر يجنگل برا يجمع آرام تو نيو ا ديرس ينظر م

كه بت سرش را باال كرد و آن صورت  ديكش يغيو چنان ج ديعقب پر يالر دنيكه مشغول بردن چند تا شاه بلوط بود ، به د طانيسنجاب ش

 يدست شيپ يالر نيبنابرا. داد ، صورتش را از هم باز كرد  يقوت قلب م يكه به الر يبرگها كشف كرد و لبخند وآرزومند را در پشت شاخ 

 ». كنم  يممكنه منم وارد جمع شما بشوم ، خواهش م« : ديكرده و آهسته پرس

فكر  يول ميكرد يقبال از تو دعوت م يستيبا يما م.  يتوان يالبته كه م« :به طرف مگ كرد و فورا گفت  يمجو اخ يرا باال برد ول شيابرو مگ

 ».  يرا نداشته باش ينطوريا يدخترانه  يهايباز يحوصله  اديتو ز ديكه شا ميكرد

 .توانم برگردم  يندارد ، من م لياگر مگ م يشما را دوست داشتم ول يها يباز شهيمن هم -

انجام  يبودن و كار كاريب يندارم ، ول ي، من مخالفت يانجام بده يخواهد كار ياگر تو دلت م« :پاسخ داد  يتوأم با بخشندگ يول يبا سرد مگ

 ». ستين نجايندادن جزو مقررات ا

. عربستان كساد است  يصحرا نيع نجايچونكه كار در ا. انجام خواهم داد  ي، حتما كار ديلحظه به من فرصت بده كياگر فقط . ممنون  يليخ -

 ». من كامال حاضر هستم .  دي؟ سهم مرا بده كيكدام. كنم  ينقاش ايمخروط درست كنم  ايتوانم بدوزم ، بخوانم  يم

 .نشست  نيزم يرو يفرمانبردانه ا يبا خوشحال يالر بعد

 ». تمام كن  مانيداستان را برا نيكفشم را درست كنم ، تو ا يخوب عجالتا تا من پاشنه « :داد و گفت  يموقع جو كتاب را به دست الر نيا در

 .چشم مادام  -

 نيرا كه به او اجازه داده بود تا وارد ا يلطف نيبرد تا استحقاق ا يخود را به كار م يكه تمام سع يبعد هم در حال. بود  يالر يپاسخ مشتاقانه  نيا

 .بشود ، داشته باشد ، با جرأت شروع به خواندن داستان مورد بحث نمود » زنبوران پرمشغله « اجتماع 

كه استحقاقش را داشت ، جرأت كرد كه چند سوال  يا زهيبه عنوان جا يالر ني، بنابرا ديرس انيهم نبود ، به پا يطوالن يليداستان كه خ يوقت

 . ديبنما

 است ؟ ديجد يباز كياجتماع جذاب و آموزنده ،  نيا ايم ، ممكنه سوال كنم آخان زهيكنم دوش يخواهش م -

 »؟ ديپاسخ او را بده ديتوان يم« :به خواهرانش گفت  مگ

 ».دهد كه او بخندد  ينم تياهم يكس« :گفت  جو

 ». دياو به ما خواهد خند يول« :پاسخ داد  يبا نگران يميا

 ».كنم او آن را دوست داشته باشد  ياتفاقا من فكر م يول« :اضافه كرد  بت

 .، بگو جو و نگران نباش  ديدهم كه نخواهم خند يمن به شما قول م. البته كه دوست خواهم داشت  -

 ميانجام داده و ادامه ده اقيرا در تمام تابستان و زمستان با اشت» زائر  ريخط س«  يكه باز ميعادت دار شهيما هم نيخوب بب اريبس! ترس از تو  -

. 
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 ».دانم  يبله م« :داد ، پاسخ داد  يعاقالنه سرش را تكان م كهيدرحال يالر

 »را به تو گفته است ؟ نيا يك يول« :ديپرس رتيبا ح جو

 !ارواح  -

تم سر حوصله اش سر رفته بود ، فقط خواس ي، چون الر ديبود رونيشما ب يشب وقت كيمن . كار را كردم نينه ، من ا« :با صداقت پاسخ داد  بت

 ».نكن جو  ياوقات تلخ نيبنابرا. خوشش آمد  ياو از آن باز يول. او را گرم كرده باشم 

 . يعوضش حاال زحمت ما را كم كرد. ندارد  يتياهم.  يدهانت نگه دار يراز را تو كي يتوان ينم چوقتيتو ه -

 ».كنم  يادامه بده ، خواهش م« :گفت  يدوباره سرش به كارش گرم شد ، الر يتينارضا يجو با اندك يوقت

هركدام  نيبنابرا. ما به هدر بروند  التيتعط ميكه نگذار ميدار يما سع نيبهت نزده است ؟ خوب بب يحرف دمانيجد ينقشه  نيا ياو درباره  -

هم انجام شده اند و ما  نيمع يكارها نيشوند و ا يدارند تمام م بايتقر التيتعط.  ميكش يآن زحمت م يرو يقو يو با اراده ا ميدار يكار كي

 . مينكرده ا يوقت گذران هودهيكه ب ميخوشحال هست واقعا

 ».باشد  نطوريكنم ا يبله ، من هم فكر م« :خودش افتاده بود ، با افسوس گفت  يها يكاريب ادي كهيدرحال يالر

هم  يليو خ نجايا ميآور يو م ميدار يرا بر م مانيما هم كارها ني، بنابرا مياز منزل باش رونيكه ممكن است ما ب ييمادر دوست دارد تا آنجا -

 زباال رفتن ا يو برا ميگذار يكهنه سرمان م يو كاله ها ميده يها قرار م فيك نيا يرا تو لمانيكه وسا نيچون كه هم. گذرد  يبهمان خوش م

.  ميكرد يرا م يباز نياندازد كه ا يم يزمان اديدارد و ما را  فيك يلي، خودش خ ميكن يم يرا باز» زائر « و رل  ميريگ يدست م يتپه ، چوبدست

 . ميني، بب ميكن يدر آن زندگ يروز ديشا ميرا كه آرزو دار ينيسرزم ميتوان يباال م نيچون كه از ا.  مينام گذاشته ا»  يكوه خوش« تپه را  نيما ا

 عيوس يروزنه  كياز . حق با جو بود .  نديكرد بهتر بب يرا كه جو اشاره م يتا نقطه ا ستاديرپا اس ي، جو به دوردستها اشاره كرد و الر نجايا در

سبز و  يتپه ها زيو در دوردستها ن نديبب يواقع در آن اطراف را به خوب يرنگ و چمنزارها يآب عيوس يتوانست آن رودخانه  يدر جنگل ، آدم م

آمده بود و تمام آسمان در پرتو  نييآفتاب پا.  نديرا به آسمان بسا شانيخواستند سرها يم ييبودند كه گو دهيسر به فلك كش يخرم طور

 يم ينقره ا ديتپه ها معلق بودند و سر به قلل سف يدر باال يو بنفش رنگ ييطال يابرها. بود  دهيگرائ ي، به سرخ يزييغروب پا كيشكوه 

 .در برابر آنها جلوه گر بود  يو آسمان يشهر بهشت كي يو خالصه منظره  دنديسائ

 ». باستياوه ، واقعا چقدر ز« :گفت  يبود ، به آررام عيسر يليها خ ييبايو احساس كردن ز دنيد يبرا شهيكه هم يالر

چون كه .  ميآن را تماشا كن ميدوست دار يلياست و ما خ نطوريغالبا هم« :كند ، افزود  يمنظره را نقاش نيكرد بتواند ا يآرزو م كهيدرحال يميا

 ».باشكوه است  يليدر هر حال خ ي، ول ستيجور ن كي شهيمنظره هم نيا

با خوكها و  يواقع نيسرزم كي. كند  ي، صحبت م ميكن يدر آن زندگ يروز ميدواريكه ما ام ينيجو درباره سرزم« :هم بت متفكرانه گفت  بعد

 يداشت ، و ما م قتيواقعا در آن باال حق نيمن آرزو داشتم كه آن سرزم يخواهد بود ، ول يعال يلياون حتما خ.  بايز يجوجه ها و خرمن ها

 ». آنجا  ميبرو شهيهم يبرا ميتتوانس

. رفت  ميبه آن خواه جياست كه ما به تدر ينيوجود دارد ، و آن سرزم ياز آنهم حت باتريز ينيسرزم كي« :اظهار داشت  رشيدلپذ يبا صدا مگ

 ». ميبشو يخوب يانسان ها يدر كافكه به ق يموقع
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.  ميخواهد فورا به طرف آن پرواز نما يبه آن ، من دلم م دنيرس يهم سخت ، برا يليرسد ، خ يبه نظر م يطوالن يليخ دنيانتظار كش يبرا -

 . ميباشكوه آن بشو يكنند ، و وارد دروازه  يكه پرواز م ييمثل پرستوها

هستم كه مجببور است دائما بجنگد و كار كند و  يمن آن كس يول. نترس  چيزودتر ، ه اي رتريبت ، د ديرس يتو به آنجا خواه« :پاسخ داد  جو

 ».به آنجا نرسد  شيحرفها پا نيا يهرگز هم باالخره بعد از همه  ديشا

 رياگر د.  ميمسافرت نما ياديقدار زشماها برسم ، م يشهر بهشت نيكه به ا نيمن مجبور خواهم بود كه قبل از ا. داشت  يتو مرا همراه خواه -

 ، بت ؟ ستين نطوريگفت ، ا ديخوش آمد خوب به من خواه كيحتما  دميرس

كرد ، با  يمتحرك را تماشا م يابرها مشيكه با چشمان مال يدر حال يدر صورت پسرك بود كه دوست كوچكش را ناراحت كرد ، ول يزيچ

كنم آنها  ي، من فكر م ندينما يبه آن سع دنيرس يواقعا برا شانيد به آنجا برسند و در تمام زندگاگر مردم واقعا بخواهن« :پاسخ داد  يخوشحال

 ستادهيآن ا يجلو ينگهبان چيه نكهيا ايآن وجود داشته باشد ،  يدروازه  يرو يندارم كه قفل دهيچون كه من عق.  ديخواهند رس آنجاحتما به 

كه  يخسته ا نيخود را به طرف مسافر يدست ها ينوران يكه آدم ها ييجا. كنم  يدر خاطرم مجسم م ريتصو كيآن را مثل  شهيمن هم. باشد 

 ».  رنديگ يآن را م يكنند و دست ها ي، دراز م نديآ يم رونياز رودخانه ب

و در آنها  ميبرو مياز آب درآمده و ما بتوان يهمه واقع ميكه ما در هوا ساخته ا ييندارد كه تمام قصرها فيك نيا« :گفت  يبعد از مكث كوتاه جو

 »؟ مينمائ يزندگ

كرد ، اظهار داشت  يكه او را لو داده بود ، پرتاب م يكاج را به طرف سنجاب يو مخروط ها ديكش يچمن ها دراز م يبه پشت رو كهيدرحال يالر

 ».  مياز آنها را انتخاب نمائ يكيكه مشكل است  ميساخته ا اديما آنقدر ز« :

 »است ؟ يتو چه شكل ياليقصر خ ني، ا يخواهد در قصر محبوبت اقامت كن يتو هم البد دلت م« : ديپرس مگ

 گفت ؟ دي، شماها مال خودتان را خواه ميخودم را بگو ياگر من آرزو -

 .بله ، اگر دخترها موافق باشند  -

 .شروع كن  يخب الر.  ميما موافق هست -

دلم بخواهد با انتخاب خودم  يقيخواهم داد كه در آلمان اقامت كنم و در آنجا هر چقدر كه موس حي، ترج دميرا د ايدن شتريب نكهيمن بعد از ا -

من هجوم خواهند آورد و من هرگز به  يقيموس يصدا دنيشن يو تمام مردم برا ميايمشهور از آب درب دانيقيموس كيكنم  يمن فكر م. بنوازم 

 ياليقصر خ نيا. خواهم كرد  يكه دوست دارم زندگ ييزهايچ يلذت خواهم برد و برا ميبلكه فقط از زندگ. تجارت نخواهم رفت  ايپول  نبالد

 ، مگ ؟ ستيمال تو چ. محبوب من است 

 يپشه  كيداد تا انگار  يسرخس را جلو صورتش تكان م كي كهيمشكل است ودر حال ياعتراف كم نيا شيآمد كه برا يبه نظر م مارگارت

قشنگ ،  يو لباس ها يعال يلوكس ، غذاها يزهايرا دوست دارم با انواع و اقسام چ بايز يخانه  كيمن « :گفت  يرا كنار براند با آهستگ ياليخ

 چوقتيكه ه يفراوان به طور ينيبا مستخدم.  ميدوست داشته باشم آنرا اداره نما يعالمه پول كه هر طور كيمطبوع و  ي، اشخاص كيش ي هياثاث

خواهم كرد  يهم نباشم ، همه اش سع كارهيب نكهيا يبرا نصورتيدر ا.  ستيواقع عال يزندگ نياوه ، ا. ذره هم كار كنم  كيخودم مجبور نباشم 

 ». دوست داشته باشند  تينها يكنم كه همه مرا ب يكار
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 »؟ يته باشآقا داش كيات  ياليقصر خ نيا يبرا يخواه ينم« : ديپرس يگريبا موذ يالر

 يمن گفتم اشخاص مطبوع ، كس به خصوص« :، پاسخ داد  نديصورتش را نب يظاهرا سرش را با بند كفشش گرم كرده بود تا كس كهيدرحال مگ

 ».در نظرم نبود 

اظهار  يمالحظگ يزد ، با ب يم شخندير شهياز كتاب ، هم ريبه غ كيرمانت زينبود و اصوال به هر چ يحساس التيتخ نيچن نيكه هنوز صاحب ا جو

كه  يدان يم. فرشته وار  يبه اضافه چند تا بچه كوچولو يشوهر خوب ، عاقل و باشكوه داشته باش كيخواهد  يكه دلت م ييگو يچرا نم« :داشت 

 ». نخواهد بود  ليتو بدون وجود آنها تكم رقص

 ».داشت  ينخواه يزيقصرت چ يقلم و داستان تو تو هم جز اسب ، دوات و« :پاسخ داد  يو اوقات تلخ يبا زودرنج مگ

كه  يبطور زيقلم سحرآم كيدوات و  كيمملو از كتاب و  يي، اتاق ها يعرب ياصطبل پر از اسب ها كيچرا نداشته باشم ؟ من آرزو دارم  -

قصرم بگذارم ،  نيا يپا تو نكهيخواهد قبل از ا يمن دلم م يول. داشته باشم  ندينما دايشهرت پ يالر يآهنگ ها يبه اندازه  ميتمام نوشته ها

در  ي، ول يدانم چه طور يحاال نم. بعد از مردنم فراموش نشود  يكه حت ي، بطور زياعجاب انگ ايكار قهرمانانه  كيباشكوه انجام بدهم ،  ارك كي

كتاب نوشتن ، انجام خواهم  لياز قب يكه كار كنم يمن فكر م. شما را دچار تعجب سازد  يهمه  ياست كه روز يمنظورم كار. فكرش هستم 

 .محبوب من است  يايرو نيو بنابرا ديآ يكامال به من م نيا. هم پولدار و مشهور خواهم شد يسابداد و ح

 ».پدر و مادر و تر و خشك كرده اهل خانواده است  يمن ماندن در خانه پهلو يآرزو« :گفت  يبا لحن قانع بت

 »؟ يرا ندار يگريد زيچ يآرزو« : ديپرس يالر

 . ميخوب بوده و دور هم باش شهيهستم و فقط حاال آرزو دارم كه همه مان هم يكاال راض گريكوچك شده ام د يانويكه صاحب پ ياز موقع -

و خالصه  قشنگ است يتابلوها دنيهنرمند شدن و مسافرت به رم و كش كيآنها  نيمحبوبتر يداشته ام ، ول ياديز يمن تا به حال آرزوها -

 .شوم  ايهنرمند دن نياست كه بهتر نيا ميآرزو

 .بود  يميا يمتواضعانه  ليهم تما نيا

 نطوري، ا ميجاه طلب هست يدسته از آدمها كيما « :علف بود ، اظهار داشت  يساقه  كي دنيبره مشغول جو كيمتفكر و مثل  كهيدرحال يالر

 ريخ اي ديرس ميخواه مانيآرزوها نيبه ا ايدانم آ يخواهد كه ثروتمند و مشهور بشود و من واقعا نم ياز بت ، دلش م رياز ما ، غ كي؟ هر ستين

.« 

 

نشان  ندهيآ گريرا د نيدر آنرا باز كنم ، ا ديچطور با يورود به قصرم را به دست آوردم ول ديكه كل يكيمن « :گفت  يزيبا لحن اسرار آم جو

 ». خواهد داد 

 ». و فعال معطل كالج هستم  مياجازه ندارم تا آنرا امتحان نما يآنرا دارم ، ول ديمنم كل« : ديلب غر ريصبرانه ز يب يآههمراه با  زين يالر

 ».من است  ديهم كل نيا« :هم از آن طرف قلمش را در هوا تكان داد و اظهار داشت  يميا

 ».ندارم  يديمن كل يول« :گفت  يچارگيبا ب مگ

 ». يتو دار يول« :فورا پاسخ داد  يالر
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 كجا ؟ -

 .در صورتت  -

 ؟ هيآن چ ي دهي، فا هودهيچه ب -

دارد  يا دهيكه فا نيصبر كن و بب« :، در پاسخ گفت  ديخند ياست ، م افتهيكرد به آن دست  يم اليكه خ يبه راز كوچك جذاب كهيدرحال پسرك

 ».ندارد  اي

 نكهيحرف بدون ا نيو بعد از ا ديد ياو را نم يكه نشسته بود ، كس ياز پشت بته ا يت سرخ شد ولحرف صورتش از خجال نيا دنيبه شن مگ

كرد ، چشم به  يم فيرا تعر هيداستان شوال كهي، درحال كين كيبروك در آن پ يكه آقا يبكند درست با همان حالت آرزومند يسوال گريد

 . ديگرد رهي، به همان نقطه خ ودرودخانه دوخته ب

كه چند تا  مينيرا مالقات كرده و بب گريهمد ديياي، ب ميزنده بود گرياگر تا ده سال د« :داشت ، اظهار كرد  نيدر آست شنهاديپ كي شهيكه هم جو

 ». است  دهيخود رس ياز ما به آرزو

، دهسال ؟ آن وقت من  يچ! من  ياوه ، خدا« :خانم بزرگ شده است ، پاسخ داد كيكرد  ياحساس م گري، د يبه هفده سالگ دنيكه با رس مگ

 »!خواهم بود  ريچقدر پ يسالگ 27در 

 ». يچه اشخاص محترم! ساله  22هم  يميساله و ا 24و بت  يبود تد ميساله خواه 26تو و من « :گفت  جو

مدت را  نيترسم تمام ا يهستم كه م يمن چنان سگ تنبل يافتخار باشد ، انجام داده باشم ، ول ي ستهيكه شا يكه تا آن زمان كار دوارميمن ام -

 .به بطالت بگذرانم ، جو 

 .شد  يافتخار خواه ستهياو مطمئن است كه شا يكه آنرا به دست آور ي، و موقع يدار زهيانگ كيبه  اجيتو احت ديگو يمادر م -

! قسم  تريكند ؟ به ژوپ يفكر م نطوريواقعا او ا« :زد  ادي، فر شديم زيمخين شيسر جا يناگهان ييرويكه با ن يحرف ، در حال نيا دنياز شن يالر

كار را  نيو ا مينما يدرحال حاضر من مجبور هستم كه پدربزرگ را خوشحال و راض. كار را خواهم كرد  نياگر فقط به من فرصت داده شود ، ا

 يزيچ يعني. بشوم  يتاجر هند كيدارد كه من  لياو م. سخت است  يليمنست و خ يكار درست در جهت مخالف آرزوها نيا يكنم ، ول يهم م

 يكه كشت ييو تمام آن آت و آشغال ها هيو ادو شمي، ابر يمن از چا. دور خواهم بود  اريبس ميمن از آرزوها بيترت نيكه خودش هم بوده و بد

 اينخواهد داشت كه هر چه زودتر ته در تيهما گريد ميمن مالك آنها بشوم ؛ اصال برا يآورند ، نفرت دارم و وقت يم نجاياش به ا يميقد يها

 ديخود باشم با ليصورت اگر بخواهم به م نيا ريدر غ. او ناچار به رفتن به كالج هستم  تيفعال محض رضا نيبنابرا. فرو روند و مرا راحت كنند 

 ».كردم  يكار را م نيفردا ا نيبود كه نزد پدربزرگم بماند ، هم ياگر فقط كس يول. كه پدرم كرد  يكار يعنيبشكنم ،  رادل او 

زود  يلي، چون كه او خ ديقصد خود را اجرا نما يا زهيانگ نيكه آماده است تا با كوچكتر ديرس يكرد و به نظر م يصحبت م جانيبا ه يليخ يالر

 ياقيبود و اشت زاريب ياز اطاعت كردن و فرمانبردار يگريپسر جوان دكه داشت ، مثل هر  ييها يها و راحت طلب يرشد كرده بود و با وجود تنبل

 .داشت  شيو سفر و امتحان بخت و اقبال خو يماجراجوئ يبرا ريناپذ يخستگ

،  دينام يم»  ياشتباهات الر«  يبا آنچه كه و يهمدرد ياحسا نيو همچن يبار يها ياز تصور مسافرت جسورانه با كشت لشيتخ يكه قوه  جو

كار خسته نشده  نيكه از ا يشروع به سفر كرده و تا زمان تيها ياز كشت يكيكنم كه با  يم هيمن به تو توص« :سخت گل كرده بود ، اظهار داشت 
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 ». ي، به خانه باز نگرد يا

بد  ي هيتوص ديهم نبا يو الر يكن صحبت نطوريا ديتو نبا! جو  ستيكار درست ن نينه ا« :خود ، پاسخ داد  يمادرانه  يليمگ با همان لحن خ يول

او  يو وقت يخودت را در كالج بكن يسع نيشتريب ديتو با. من  زيكه پدربزرگت آرزو دارد ، پسر عز يرا بكن يهمان كار ديتو با.  رديتو را بپذ

همانطور كه خودت . انصاف نخواهد بود  يب اي ريدر مورد تو سخت گ اديز گري، من مطمئنم كه او د يدر خوشحال كردن او دار يكه تو سع نديبب

 هرگز،  يي، او را ترك نما يو ي، بدون اجازه  ياگر روز نياو بماند و او را دوست داشته باشد و بنابرا يكه پهلو ستين يگريكس د چي، ه يگفت

. گرفت  يكه پاداش خودت را خواه را انجام بده و مطمئن باش فتي، بلكه وظا يكج خلق نباش ايكن دلتنگ  يسع.  ديبخش يخودت را نخواه

 ».خوب ، با مورد احترام بودن و دوست داشته شدن پاداشش را گرفته است » بروك «  يهمانطور كه آقا

كه موضوع صحبت از  ديد يوقت نياز نطق و خطابه نداشت ، بنابرا يحال دل خوش نيخوب قدرشناس بود ، اما در ع حينصا نيهرچند كه از ا يالر

 يخود افتاده و با خوش خلق يقبل جانياز تب و ه گريخرده گل از گلش شكفت و عجالتا د كيكشانده شده است ،  يگريشخص او به كس د

 »؟ يدان ياو چه م ي ربارهتو د« : ديپرس

كه حاضر نشده به  نيش مراقبت كرده است و ااو چطور از مادرش تا زمان مرگ يعني. گفته است  يو يكه پدربزرگ درباره  يزيفقط همان چ -

حاال  نيخواسته مادرش را ترك كند و همچن ي، چون كه نم ديمهم ، به خارج سفر نما يليشخص خ كيخاطر مادرش ، به عنوان معلم سرخانه 

دهد كه چقدر سخاوتمند  يوز نمبر يرا هرگز به كس نيدهد و ا يكرده است ، م يمادرش را م يپرستار يرا كه زمان يرزنيپ يگچطور خرج زند

 .و صبور و خوب است 

« :از ته دل اظهار داشت  يكرد ، الر يمكث ديرس يكرده بود ، برافروخته و مشتاق به نظر م فيكه تعر يداستان نيكه از ا يمارگارت درحال يوقت

او  يرا درباره  زياو خودش خبر داشته باشد ، همه چ نكهيقرار بوده كه پدربزرگ بدون ا نياز ا هيپس قض!  زيبروك عز يطفلك!  نطوريپس ا

توانست بفهمد كه مثال چرا مادر تو آنقدر  يبروك نم. نقل كرده است تا همه او را دوست بدارند  گرانيد ياو برا يها يكرده و از خوب قيحقت

زن كامل  كيدارد كه او  دهياو عق. كرد  يرفتار م يا ودوستانه ب نطورينمود و ا ياو را هم همراه من دعوت م شهيمهربان بود و هم ينسبت به و

 ديد ي، خواه دميرس ميبه آرزو ياگر من روز. داد  يشماها داد سخن م يدرباره  نطوريكرد و هم يخانم مارچ صحبت م ياست و روزها درباره 

 ». بروك چكار خواهم كرد  يكه برا

 ». ياوريآنقدر كفر او را در ب ديو نبا يبكن يكار كي ديحاال با نينه ، هم« :پاسخ داد  يبه تند مگ

 خانم ؟ زهيآورم ، دوش يكه من كفر او را در م يدان يتو از كجا م -

سخن  يبه چابك يليرسد و خ يبه نظر م يخوشحال و راض يلياش خ افهي، ق يبوده ا ياگر پسر خوب. اش در موقع رفتن از منزل شما  افهياز ق -

دوباره برگردد و كارش  خواهديكه انگار م يدارد ، بطور يساكت و موقر است و آهسته قدم بر م يلي، خ يكرده باش تشيذاگر ا ي، ول ديگو يم

 .انجام بدهد  هتررا ب

شما رد  يكه او هروقت از جلو پنجره  دميد ي، نه ؟ من م يمرا دار يها يها و خوب يبروك حساب بد ي افهيپس تو از ق! خوبه ، خوشم آمد  -

 . ديكن يدانستم كه تلگراف هم رد و بدل م ينم يزند ، ول يم يكرده و لبخند يميشود ، تعظ يم

 نينه ، ما ا« :اظهار داشت  يبكشد ، با نگران يكيبار يحرف زده ، كار به جا ياطياحت يبا ب نطوريكه ا نيكرد مبادا از ا يكه احساس م يدر حال مگ
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دارم و  وجهبود كه نشان بدهم من به رفتار تو ت نيا يفقط برا نيگفته ام ، ا يزيكه من چ يبه او بگوئ دينباش و نبا يعصبان.  ميكن يكار را نم

 »؟ يديخودمان بماند ، فهم نيگفته شد محرمانه باشد و ب نجايكه در ا ييزهايچ

، فقط اگر بروك  ستمين ييمن اهل داستان سرا« :گرفت ، گفت  يبه خود م ياش كه گاهگاه»  يمغرور اشراف« با همان حالت به قول جو  يالر

 ». را به او گزارش كنم  يخوب يباشد هوا ادمي ديكند ، با يم يهواسنج را باز كيدارد رل 

ف من فقط فكر كردم جو دارد تو را به طر. كنم  يداستان سرائ ايمن قصد نداشتم وعظ . نباش  دهيمن رنج يكنم از حرفها يخواهش م -

كه تو  ميكن يو ما احساس م يمهربان هست يليتو نسبت به ما خ.  ديتو را متاسف نما يكند كه ممكنست روز يم قيبودن تشو ياحساسات

 .بود  يمن منظورم فقط صحبت و مهربان. مرا ببخش .  ميگوئ يم تيبه رو ميهرچه را كه در دل دار نيبراو بنا يبرادرمان هست

 .دراز كرد  يو هم خجوالنه بود ، به طرف الر زيكه هم محبت آم يمگ دستش را با ژست بعد

 ديمن هستم كه با نيا« :خود ، آن دست كوچك مهربان را فشرده و با صداقت اظهار داشت  يخجالت زده از رنجش زودگذر و آن ي، الر نجايا در

مرا به من گوشزد كرده و  يمن دوست دارم كه تو خطاها. جلد خودم نبوده ام  يبدخلق هستم و امروز اصال تو يليمن امروز خ. شوم  دهيبخش

حرفها  نياز تو به خاطر ا شهي، هم رينده و به دلت نگ تيبداخم و بدزبان بودم ، به آن اهم نطوريا ياگر گاه نيبنابرا.  يمن باش اهرمثل خو

 ».متشكر خواهم بود 

 دنيچيدر پ يعني. كه ممكن است خود را موافق نشان دهد  ييكرد تا آنجا ي، سع ستيخاطر ن دهيجنشان بدهد از مگ رن نكهيا يبرا يالر سپس

كه داشت  ييهم در خزه ها يميبت تكان داده و باالخره به ا يخواند ، كاج ها را برا شيجو ، شعر برا يخشنود ينخ ها به مگ كمك كرد ، برا

درآورد و گپ زدن و » اجتماع زنبوران پر مشغله «  تيها باالخره خودش را به عضو يخوش خدمت نيبا ا كهيبطور. كرد ، كمك كرد  يدرست م

كه در لب  ياز آن موجودات دوست داشتن يكي( الك پشتها  يعادات زندگ يبحث جالب درباره  كيدر وسط  نكهيكار كردن ادامه داشت تا ا

شام عازم خانه  يبرا ديرا آماده كرده و آنها با ييآنها هشدار داد كه هانا بساط چا، به  يزنگ فيضع يصدا) بودند  فتنرودخانه مشغول راه ر

 .شوند

 »؟ ميايب نجايتوانم ا يمن باز هم م« : ديپرس يالر

 ». نديگو يكالس اول به پسرها م يكه تو ي، همانطور يو كتابت را دوست داشته باش يباش يبله ، اگر پسر خوب« :پاسخ داد  يبا لبخند مگ

 .خواهم كرد  يسع -

 يم نيبنابرا« :داد ، افزود  يتكان م يپرچم بزرگ آب كيرا كه بافته بود ، مثل  يكه جوراب يرفتند ، در حال ي، همانطور كه به طرف دروازه م جو

 ». است  اجيبه جوراب احت يليحاال خ.  يبباف زيها چ يخواهم داد كه مثل اسكاتلند ادي، و من به تو  ييايب يتوان

» كوچك  ديويد« بود مشغول گوش داد به  ستادهيكه در پناه پرده ا ينواخت ، الر يم انويالرنس پ يآقا يبت برا يشب هنگام غروب ، وقت آن

 ياش را تو يكه سر خاكستر يداشت كه درحال رمردي، ضمنا چشم به پ ديبخش يروح ناآرامش را آرام م شهيآن هم يبود ، كه آهنگ ساده 

موقع ، پسرك با به خاطر آوردن  نيدر ا.  ديشياند يبود به دخترك كوچك از دست رفته اش كه آنقدر دوستش داشت ، م هگرفت شيدستها

 يمن قصرم را رها كرده و پهلو« :كردن خودش گرفته بود ، با خود گفت  يبه قربان ميتصم يكه با خوشحال يآن روز عصر در حال يصحبت ها

 » .هستم كه او دارد  يزيچون من تنها چ. خواهم ماند  يدارد ، باق اجيمن احت بهكه آنقدر  زيمهربان عز رمرديپ
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 چهاردهم فصل

 اسرار

 

. كوتاهتر شده بودند  يليماه اكتبر شروع به سرد شدن نموده و بعد از ظهرها خ يچون كه روزها. گرم بود  يليخ يوانيش ريسرش در اتاق ز جو

كهنه  يآن كاناپه  يكه رو ديد يانداخت ، جو را م يم يروانيرشياتاق ز يپنجره  يگرم خود را رو يكه آفتاب اشعه  يآن دو ساعت نيبنابرا

و آنطرف پخش هستند ، با حدت و شدت مشغول نوشتن است  نطرفيقرار داشت ، ا شيكه جلو يصندوق يرو شيكه كاغذها يو در حال هنشست

جو همانظور كه كامال در كارش فرو رفته بود . دوست جوانش بود  يبرا يخوب نيدور و ور او پرسه زده و همنش زين يشگيهم يو ضمنا موش اهل

كاغذ نوشته و آنرا امضا  رياسمش را ز يبا خوشحال يروز وقت كيكه باالخره  نيتا ا. نوشتن بود تا تمام صفحه پر شود  ول، آنقدر تند تند مشغ

آنقدر  ديباشد با امدهياز آب درن يخوب زيچ نياگر ا! خودم را به خرج دادم  يسع نيشتريمن ب. خوب « :ظهار داشت نهاد ، ا نيكرد و قلمش را زم

 ».  سميبنو يبهتر زيشوم كه چ رصبر كنم تا قاد

 رهيو آنجا خط ت جانيضمن خواندن ا. كرد  سيدست نو يداد ، به دقت شروع به خواندن آن جزوه  يم هيكه پشتش را به كاناپه تك يدر حال بعد

به دقت بست و  يكينبودند ، بكار برد ، بعد هم آن را با روبان قرمز ش يكوچوك يشباهت به بالن ها يهم كه ب يگذاشته و عالمت تعجب فراوان

 .و شوق انجام داده است  يداد كه چقدر كارش را با دلگرم يآرزومند و موقر نشسته بود ، نشان م يبا حالت قهيكه چند دق يسپس در حال

شده بود ، كه در آن جو ، كاغذها و چند تا از كتاب  ختهيآو واريد يكهنه آشپزخانه بود كه رو يقابلمه  كيباال ، عبارت از  نيجو در ا ريتحر زيم

 يليخ يادب يظاهرا به كتاب ها چون اسكربل. بست  يدر امان باشند ، در آنرا محكم م» اسكربل « از شر  نكهيا يداشت و برا يرا نگه م شيها

 يبعد از تو! بود  اريس يكتابخانه  كيآنها عاشق درست كردن  يبرگ ها دني، با جو ديد يكتاب ها م نيعالقه داشت و هر جا سر راهش از ا

و  دهيخز نييپاكت گذاشت ، آهسته از پله ها پا كي يكه هر دو را تو نيآورد و بعد از ا رونيب زيرا ن يگريد سي، جو دست نو يقابلمه حلب

 .دوست فضولش سر فرصت به قلم ها و دواتش ناخنك بزند  اشتگذ

منزل رفت و از آنجا از  يعقب يو كالهش را هم سرش گذاشت و به طرف پنجره  ديسر و صدا ژاكتش را پوش يكه ممكن بود ، ب ييتا آنجا سپس

، سر و وضعش را  ديبه جاده رس يوقت. از چمن فرود آمد و به طرف جاده به راه افتاد  دهيحل پوشسا يكوچك ، آهسته رو ينرده  كي يرو

 ديرس يحال مرموز به نظر م نيخوشحال و در ع يليكه خ يكرد ، شد در حال يكه داشت از آنجا عبور م يسوار اتوبوس نكهياز ا عدمرتب كرد و ب

 .، به طرف شهر به راه افتاد 

شد ، با  ادهياز اتوبوس پ يوقت رايز. است  بيمخصوص و عج يليخ يكرد كه حركات و ينظر داشت ، حتما فكر م ريجو را ز يكارها يكس اگر

پله ها  يباال كراستي،  افتياشكال پالك موردنظرش را  يكه با كم نيو بعد از ا ديشلوغ رس ابانيخ كيرفت تا به  ادهيآرامش تمام آنقدر پ

 .خانه كرد  يسرسرا فيكث يو شروع به نگاه كردن پله ها ستادهيدرگاه آن ا

كه آمده بود ، شروع به  يرفت و با همان سرعت رجهيش ابانيخ ي، ناگهان تو ستاديحركت آنحا ا يهمانطور ب قهيدق كي يبرا نكهيبعد از ا يول

 رهيساختمان مقابل به او خ ياز پنجره ها يكيپشت  اهيس جفت چشم كي نكهيرا تكرار كرد ، غافل از ا» مانور «  نيبار ا نيجو چند. رفتن كرد 

به خود  يش را تكرار كرد ، تكان» مانور« بار  نيسوم يجو برا يوقت. شود  ي، از خنده منفجر م يو يكارها دنيو صاحب جوان آن دارد از د شده
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را بكشد ، دوباره  شيدندان ها يرود كه همه  ي، انگار دارد م ديرس يكه به نظر م يآورد و در حال نييچشمانش پا يداد و كالهش را تا رو

 .ساختمان كرد  يبه باال رفتن از پله ها وعشر

 .نصب كرده بود  يرا هم در جلو در ورود ينيتريخورد كه ضمنا و يبه چشم م زيدندانساز ن كي يدر ساختمان ، تابلو رونيب يتابلوها نيب در

 رهيشدند ، خ ي، آهسته باز و بسته م شتريجلب توجه ب يكه برا يدست دندان مصنوع كيبه  يكه چند لحظه ا نيجوان از آن باال بعد از ا جنتلمن

به آنجا  يوقت. برساند  ييرفتن از پله ها كرد تا خودش را به درگاه روبه رو نييو كالهش را برداشت و شروع به پا دهي، كتش را پوش ديگرد

اگر حالش  يطرف و آن طرف برود ، ول نيا ييوقتها تنها ياو دوست دارد كه بعض« :حال با ترس و لرز به خود گفت  ني، با خنده و در ع ديرس

 ».را الزم دارد كه به او كمك كند  يخوب نباشد ، كس

را پشت سر نهاده  يعذاب جسم يبود كه نوع ياش مثل كس افهيلبو سرخ شده بود و ق نيكه صورتش ع يجو در حال يسر و كله  قهياز ده دق بعد

 زياش همه چ افهيچشمش به جنتلمن جوان افتاد ، از ق يوقت يول.  ديدو يم نييپا ييساختمان روبه رو يشد كه داشت از پله ها دايباشد ، پ

توأم با  يو با حالت ديدو ين دنبال وجنتلمن جوا يول. رد شد  شيتكان داد و از پهلو يو فقط سرش را به طرف و!  تيشد ، جز رضا يمخوانده 

 »جو ؟ ستيحالت خوب ن« : ديپرس يهمدرد

 ! يلينه خ -

 ؟ يرو يچرا آنقدر تند م ـ

 .عجله دارم  ـ

 ؟ يرو يم يچرا تنها دار ـ

 .بداند  ستيالزم ن يكس ـ

 ؟ يديچند تا دندانت را كش. ام  دهيكه تا به حال د يهست يآدم نيتر بيتو عج ـ

 .خنده  ريكرده باشد ، زد ز فيك يزياز چ يلي، سپس انگار كه خ دهيمنظور او را نفهم يعنيبه دوستش نگاه كرد كه  يابتدا طور جو

 .صبر كنم  ديهفته با كيفقط .  ارنديخواهم درب يدو تا هست كه من م ـ

 ».جو  يبدجنس شده ا يلي؟ تو خ يخند يم يدار يبه چ« :ديشده بود ، پرس جيگ كهيدرحال يالر

 ، آقا ؟ ديكرد يم ديچكار داشت ارديليسالن ب يآن باال تو. آقا  نطوريتو هم هم ـ

 .گرفتم  يم يربازيسالن ورزش است و من داشتم درس شمش كي، بلكه  ستين ارديليسالن ب كيخوام مادام ، اون  يمعذرت م يليخ ـ

 .موضوع خوشحالم نياز ا يليخ ـ

 چرا ؟ ـ

و  يكن يرا باز» الئرتس « رل  يتوان ي، تو م ميكن يم يرا باز» هملت « كه  يو بعد موقع يبده اديآن را به من  يتوان يصورت تو م نيچون در ا ـ

 . ميندازيراه ب يحساب يباز ريصحنه شمش كي

 . رديحالت آن دو خنده شان بگ دنياز د نيچند تا از عابر دياز ته دل و پسرانه منفجر شد كه باعث گرد يبا خنده ا يموقع الر نيا در

 يمن فكر نم يول. خواهد كرد  اديزورت را ز يدارد و حساب فيك يلياون خ. خواهم داد  ادي، من آنرا به تو  مي، چه نكن ميكن يچه هملت را باز ـ
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 ؟ ستيچحاال بگو موضوع . بوده است  نيفقط ا» موضوع خوشحالم  نياز ا«  يآنكه تو با آن حالت گفت ليكنم كه دل

 رفت ؟ ي، خواه يجور جاها نرو نيكه هرگز به ا دوارميچون ام.  ينبوده ا ارديليسالن ب يخاطر خوشحال بودم كه تو نيمن به ا ـ

 . يلينه خ ـ

 . يآرزو دارم كه هرگز نرو ـ

كار را  نيمن ا نيبنابرا. ندارد  يمزه ا چي، ه يخوب نداشته باش فيحر يوقت يدارم ول ارديليخانه هم ب يمن تو. ندارد جو  يكه ضرر نيا يول ـ

 . ميكن يم يدست باز كي گرشيبا دوستان د اي» ند موفت « و با  ميآ ياوقات م يدوست دارم و بعض

 شتريو ب شتريچون كه تو رفته رفته آن را ب. متاسف هستم  يليمن ، واقعا خ زياوه عز« :داد ، اظهار داشت  يهمانطور كه سرش را تكان م جو

كه تو  دوارميمن ام. شد  يوحشتناك خواه يكرد و از اون پسرها يهم پول و هم وقتت را تلف خواه بيترت نيداشت و بد يدوست خواه

 ». يو قانع باش يو به همان دوستان خودت ، راض يبمان يپسر قابل احترام باق كي شهيهمچنان مثل هم

 حاتيتفر ياحترامش را از دست بدهد ، گاهگاه نكهيتواند بدون ا يبه نظر تو آدم نم« : ديدوستش پرس يها هيو كنا شين نياز ا يبا آزردگ يالر

 »ضرر داشته باشد ؟ يب

و دار و دسته اش را دوست ندارم و آرزو دارم كه تو خودت را از » ند « من . را انجام دهد  حيتفر نيبه آن دارد كه كجا و چطور ا يبستگ نيا ـ

،  يائيب اراگر تو هم مثل او ب نيبنابرا.  ديايما ب يدهد كه او به خانه  يخواهد ، مادر اجازه نم يدلش م يليكه او خ يدبا وجو.  يآنها كنار بكش

 ميمعاشرت داشته باش گريكديو با  ميبپر گريبه سر و كول همد ادياجازه نخواهد داد كه مثل حاال ز گريمادر د

 »گذارد ؟ ياو نم يجد« : ديپرس يبا نگران يالر

 نكهيكند تا ا يكاله زندان يجعبه  يدهد ما را تو يم حيرا ندارد و ترج يآالمد فرانسو يليجوان خ يتحمل پسرها ياو حوصله .  يبله ، جد ـ

 . ميرفت و آمد كن ييپسرها نيچن كياجازه بدهد با 

فقط دوست . هم ندارم كه باشم  اليو خ ستمين شيمن از آن آالمدها.  اورديب رونيرا ب شيكالهها ياو هنوز جعبه  ستيخوب ، الزم ن اريبس ـ

 .باشم  گناهيمقدس پاك ب كي نيخواهم كرد بعد از ا يجو ؟ من سع يتو دوست ندار. بكنم  يكوچك حيتفر يدارم گاهگاه

 يمن نم.  يو هرگز خودت را رها نساز يپسر ساده ، با وجدان و قابل احترام باش كيكن  يفقط سع. مقدس را هم ندارم  يمن تحمل آدمها ـ

آنرا خرج  ديبا يدانست كه چطور ينم يداشت ول يادياو پول ز. بكنم  دي، در آن صورت چكار با يرفتار كن»  نگيك« دانم اگر تو هم مثل پسر 

خانواده  يليخالصه خ. آبرو كرد  يشد و اسم پدرش را ب يشروع به مشروب خوردن و قمار كردن نمود و بعد هم از خانه فرار نيبنابرا. بكند 

 .اش را ناراحت كرد 

 !ممنون  يليمن هم ممكنه مثل او رفتار كنم ؟ واقعا خ يكن يتو فكر م ـ

 يآرزو م يكنند و گاه يپول صحبت م يوسوسه ها يام كه مردم چطور درباره  دهيشن شهيهم يول! باور كن  زميعز. نداشتم  ينه ، من منظور ـ

 . شدم  ينگران تو نم گريدر آن صورت د.  يبود ريو فق ينبود يكنم كه كاش تو پسر پولدار

 جو ؟ يتو نگران من هست ـ

تو  ينتوانم جلو ياشتباه را بكن نيا يترسم اگر روز ي، م يدار يقو يچون اراده  ييآ يو كج خلق به نظر م ي، هر وقت كه تو ناراحت يكم كي ـ
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 . رميرا بگ

حرفها را نزده  نيداشت ، آرزو كرد كه كاش هرگز ا يكه چشم به صورت الر يچند لحظه همانطور در سكوت راه رفت و جو در حال يبرا يالر

 . دنديرس يبه نظر م ي، چشمانش عصبان ديخند يجو م يبه نگران شيكه ظاهرا لب ها يچون كه با وجود. بود و زبانش را نگه داشته بود 

 »؟ يكن ينطق و سخنران نطوريتمام راه تا خانه را هم يدار اليتو خ« : ديپرس يموقع الر نيا در

 ؟ يسوال را كرد نيالبته كه نه ، چرا ا ـ

جالب  يليخ زيچ كيو  ميآ يم ادهيهمراهت پ ياگر دست از موعظه بردار يول. شوم  ي، من سوار اتوبوس م يكن يچون كه اگر باز هم سخنران ـ

 .خواهم كرد  فيتعر تيرا برا

 .دوست دارم كه اخبارت را بشنوم  يليوعظ نخواهم كرد و خ گريباشد من د ـ

راز  دي، تو هم با مياگر من مال خودم را بگو نيراز است ، بنابرا كيكنم ،  فيتعر تيخواهم برا يكه م يزيچ نيا.  ميخوب ، بزن بر يليخ ـ

 . ييخودت را به من بگو

 .ندارم  يمن راز ـ

 .حرفش را خورد  ي هيدارد ، بق يكه او هم راز نيجو ناگهان با به خاطر آوردن ا يول

 تيبرا يزيپس زود باش اعتراف كن و اال من چ.  يرا پنهان كن يزيچ يتوان ينم چوقتيتو ه.  يكه دار يدان يخودت هم م« :داد زد  يالر

 ».نخواهم گفت 

 جالب است ؟ يليراز تو خ ايآ ـ

 نيو من در تمام ا يكه آن را بشنو يتو ناچار!  ستين حياز تفر يخال ي، ول يشناس ياست كه م يكسان يچون همه اش درباره .  يلياوه ، نه خ ـ

 .خوب حاال اول تو شروع كن . كنم  فيتعر تيكرد كه آن را برا يمدت سرم درد م

 ؟ ينكن يكه راجع به آن در منزل صحبت يده يو تو قول م ـ

 .كلمه  كي يحت ـ

 ؟ يخلوت سر به سر من نگذار يتو چوقتيكه ه يده يو تو قول م ـ

 .نكنم  تتيدهم كه هرگز اذ يبله قول م ـ

بدذات  كيتو  ي، ول يكن يكار را م نيا ي، ول يدانم چطور يمن نم.  يكش يم رونياز مردم ب يخواهيكه م يهر چ شهيتو هم.  يكن يبله تو م ـ

 . يهست بكاريفر

 . نميبب زيبر رونيمتشكرم ، حاال ب ـ

بردم و او جوابش  سيروزنامه نو كي شيمن امروز دو تا داستان پ« :برده و به گوش محرم رازش زمزمه كرد  كيموقع جو سرش را نزد نيا در

 ». خواهد داد  ندهيآ يرا هفته 

 يباال م يرلنديا يبچه  نيدوج ميو خروس و ن دو تا اردك ، چهار تا گربه ، پنج تا مرغ يكالهش را برا كهيحرف ، در حال نيا دنيبا شن يالر

 ».  ييكايمشهور آمر ي سندهيمارچ ، خانم نو زهيدوش يهورا برا« :زد  اديانداخت ، فر
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 .را بشنود  يابراز احساسات الر ينبود كه صدا يدر آن حوال يبودند و كس دهيبه خارج شهر رس بايتقر گريحاال د چون

نتوانستم آسوده  يكار را شروع كردم ، لحظه ا نيكه ا ياز لحظه ا ينخواهم كرد ، ول افتيدر يكه جواب ميتوانم بگو يمن به جرأت م! سيه ـ

 .شود  ديهم ناام يگريخواستم جز ما دو نفر ، كس د يچون نم. نگفته ام  يآن به كس يدرباره  يزيباشم و چ

روزنامه ها چاپ  يكه هر روز تو ييبا آن آت و آشغال ها سهيتو در مقا يستان هادا. مطمئن باش كه داستانت شكست نخواهد خورد ، جو  يول ـ

خودمان افتخار  ي سندهيخواهد داشت و چقدر به نو فيك نميروزنامه بب يآنها را تو يآه ، چقدر وقت. هستند  ريشكسپ يشوند ، مثل كارها يم

 .كرد  ميخواه

كند ، احساس  دايپ نانياطم يزيبه چ نكهيانسان از ا شهيچون كه هم. فرو رفت  ايزد و چند لحظه به عالم رو يموقع چشمان جو برق نيا در

 سيروزنامه نو كي زياغراق آم شيستا نيدوج كياز  نتريريش يدوست ، حت كياز طرف  قيو تشو نيحس تحس دنيكند و شن يم يمطبوع

 .است 

« :، فرو نشاند ، گفت  ديكش ي، در دلش زبانه م يالر زيآم قيكلمات تشو دنيكه با شن ييرتاللوپ يدهايكرد ام يم يكه سع يجو در حال سپس

 ».را باور نخواهم كرد  تيحرف ها نيبعد از ا گري، و اال د يزود باش تد. شد  يخوب راز تو چ

كه تكه  يتا موقع رايز. ، پس آنرا خواهم گفت  ميقول نداده ام كه آنرا بازگو ننما يچون به كس يول.  فتميدردسر ب يگفتن آن تو يممكنه برا ـ

 .دانم كه دستكش مگ كجاست  يمن م. نكنم ، فكرم راحت نخواهد شد  فيتعر تيرا كه بدست آورده ام ، برا يآبدار خبر يها

همه اش « :زد ، گفت  يچشمك م زيپر از هوش و ذكاوت اسرار آم يداد و با چهره ا يكه سرش را تكان م يشده بود ، در حال ديناام يليكه خ جو

 »بود ؟ نيهم

 .خواهم گفت  تياش را برا هي، بق يآن باش يدنباله  دنياگر تو مشتاق شن ي، ول هيجا كاف نيفعال تا هم ـ

 .خوب پس بگو  ـ

. كرد  دايپ يخنده دار ي افهيآن ، حالت صورت جو عوض شد و ق دنيرا به گوش جو زمزمه كرد كه به شن يسرش را خم كرد و راز يالر

 يسپس دوباره به راه افتاد و با تند. شد  رهيخ يبه الر قهيدق كي يو برا ستاديا ديرس يكه هم متعجب و هم ناخشنود به نظر م يدخترك در حال

 »؟يديرا فهم نيتو از كجا ا« : اظهار داشت 

 . دميآن را د ـ

 كجا ؟ ـ

 . بشيج يتو ـ

 مدت ؟ نيدر تمام ا ـ

 ؟ ستين كيرمانت يليخ ايآ! بله  ـ

 .است  زيهم نفرت انگ يلينه ، خ ـ

 ؟ امدياز آن خوشت ن ـ

 آن را بشنود ، چه خواهد گفت ؟ ياوه ، خدا به من صبر بدهد ، مگ وقت. او اجازه ندارد . است  حانهيوق يليكار خ نيا.  امديالبته كه ن ـ
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 .را به خاطر داشته باش  نيا.  ييبگو يآن را به كس ديتو نبا ـ

 .قول را ندادم  نيمن ا يول ـ

 .بود  يكاف نيكردم ، هم نانيمن به تو اطم ـ

 . يآن متنفر شده ام و كاش آن را به من نگفته بود دنياز شن ينخواهم گفت ، ول يزيخب ، فعال چ اريبس ـ

 . يكن يم حيآن تفر دنيكردم تو از شن يمن فكر م ـ

 .ما ببرد ؟ نه ، متشكرم  شيو مگ را از پ ديايب يكس نكهياز ا حيتفر ـ

 .كرد  يو بخواهد خودت را ببرد ، بهتر درك خواه ديايب يكس يرا وقت نيتو ا ـ

 ». نميرا امتحان كند ، بب نيرا كه بخواهد ا يخواهد كس يدلم م« :زد  اديبا غضب فر جو

 .را امتحان كنم  نيا ديپس من با ـ

 .خنده اش گرفت  دهيعق نيخود از ا شيپ يالر بعد

، در  يمن گفت يكه آن را برا يچون از وقت. داشته باشم  يراز چيه دنيبه شن يعالقه ا گريكنم د يمن فكر نم« :گفت  يبا قدرنشناس بايتقر جو

 ». كنم  يم يفكرم احساس آشفتگ

 ».آن وقت حالت دوباره جا خواهد آمد .  ميمسابقه بده نييا پاتپه را ت نيا ايب« :كرد  شنهاديپ يالر

. شده بود جو را سخت وسوسه كرد  رياو سراز يكه آنطور دعوت كننده جلو پا يهموار يشد و آن جاده  يمشاهده نم يدر آن حوال چكسيه

 .از تپه كرد  دنيدو نيينهاد ، شروع به پا يم يكاله ، شانه و سنجاق سرش را پشت سرش به جا كهيو درحال ديپر شيدخترك از جا

 يمسابقه اش با موها بيكه رق دينكش يچون كه طول.  ديرس يبه نظر م يخودش راض شنهاديپ تيو كامال از موفق دياول به خط مسابقه رس يالر

 . دين نبود ، از راه رسدر آ يقبل يدياز ناام ياثر گريشاد كه د يسرخ و صورت يبه هوا رفته ، چشمان برافروخته و گونه ها

انداخت ، اظهار  يم نيزم يكرد خود را رو يقرمز رنگش ساحل را جارو م يكه با برگها يكهنسال يدرخت افرا ريز يكه با خستگ يدرحال جو

 نطوريباشكوه و فوق العاده بدوم و نفسم ا يهوا نيدر ا لومترهايتوانستم ك يصورت م نياسب بودم چون كه در ا كيمن آرزو داشتم « :داشت 

مرا جمع كن  يزهايخوب برو و اون چ يبچه  كيحاال مثل . چطور دوباره مرا شاد و سرحال كرده است  نيبود و بب يعال يليخ دنين دويا. نبرد 

 ».  اوريو ب

 كهيدرحال زيشروع به باال رفتن از تپه كرد و جو نطرف و آن طرف پراكنده شده بودند ،  نيجو كه ا يزهايچ يجمع آور يسر فرصت برا يالر

بافته اش  يها سيعبور نكند ، مشغول جمع كردن گ ياز آن حوال يكه دوباره سر و وضعش را مرتب كند ، خدا كند كه كس يبود تا وقت دواريام

بود و  دهياش را پوش يداشت و لباس مهمان يحالت خانمانه ا يليجز مگ نبود كه خ يشد و او كس شيداينفر پ كيجو ،  ياز بدشانس يول. شد 

 .دعوت شده بود  يبه مهمان ييظاهرا جا

 يمشغول چكار نجايتو ا« :اشراف منشانه اظهار داشت  يو خاك آلود ، با تعجب دهيژول يو با آن سر و رو تيخواهرش در آن وضع دنيبه د مگ

 »؟ يهست

 ».كردم  يبرگ جمع م« :دسته برگ قرمز كه همان لحظه جمع كرده بود ، نشان داد و با تواضع گفت  كي جو
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تپه  نيا يرو. و سنجاق سر « :اضافه كرد  طنتي، با ش ختير يدامن جو م يسنجاق را تو نيدوج مين كهيو درحال دياز راه رس يموقع الر نيا در

 ». يريحص يشانه و كاله ها نطوريهم. ، مگ  ديرو يسنجاق سر م

 يرا كه باد آشفته كرده بود با دستش صاف م شيكرد و موها يكه مچ لباسش را مرتب م يو در حال ديحرف ، داستان را فهم نيا دنيبا شن مگ

نه و سبك كه مناسب حركات بچگا نيدست از ا يدار اليخ ي؟ واقعا تو ك يكار را كرد نيمسابقه دو ؟ تو چطور ا« :نمود ، سرزنش كنان گفت 

 »؟ يبردار ستيندختر  كي

. مگ  يموقع ، مرا بزرگ كن نينكن زودتر از ا يسع خوديب.  رميبه دست بگ يو عصا قورت داده بشوم و مجبور شوم كه چوبدست ريكه پ يموقع ـ

 .ختر بچه باشم  كيموقع كه بخواهم  تا هر يكياقال بگذار من  نيبنابرا. تو ، مشكل است  يناگهان راتييهمه تغ نيتحمل ا يبه قدر كاف

اواخر ، جو  نينشود ، چون ا شيمتوجه لرزش لب ها يبرگها خم كرده بود تا كس يكرد ، سرش را رو يهمانطور كه داشت صحبت م جو

 يروزها نياز هم يكيرا كه  يياحساس جدا نيا زين يشود و به عالوه راز الر يزن م كيبه سرعت دارد  يليكرد كه مارگارت خ ياحساس م

 . تر به نظر آورده بود  كينزد يليو خ دهيبخش ت، قو ديرس يفرا م كينزد

كه آنقدر خودت را قشنگ  يكجا دعوت دار« :سوال منحرف سازد  نيكرد توجه مگ را با ا يدر صورت جو شد و سع يمتوجه حالت گرفتگ يالر

 »، مگ ؟ يدرست كرده ا

بوده است و  يباشكوه يليخ يعروس ديگو يكرده است ، م فيتعر ميبرا» بل موفت «  يعروس يرا درباره  زيهمه چ يو سال نرهايمنزل گارد ـ

 !فوق العاده و خوشحال كننده باشد ديموضوع با نيفكرش را بكن كه چقدر ا. رفته اند  سيگذراندن زمستان به پار يآنها برا

 .شود  يم ميكنم كه واقعا حسود يآره احساس م ـ

 ».موضوع خوشحالم  نياز ا« :آورد ، گفت  يحرصش را داشت سر كالهش در م كهيدرحال جو

 »چرا ؟« : ديبا تعجب پرس مگ

 .كرد  يازدواج نخواه ريمرد فق كي، هرگز با  ياگر تو طرفدار شوهر پولدار و تجمالت باش نكهيا يبرا ـ

 .گفت ، بكند  يه كه داشت مخواست او را متوجه آنچ يداده و با الل باز يالر ليتحو يبعد جو اخم و

 ».ازدواج نخواهم كرد  چكسيمن هرگز با ه يول« :اظهار داشت  مگ

دست از  يرفتند ، لحظه ا يآن دو تا همانطور كه دنبال مگ م. افتادند ، با وقار تمام به راه افتاد  يآن دو تا به دنبالش راه م كهيهم درحال بعد

 ».كردند  يبچه ها رفتار م نيع« به قول مگ  گريداشتند ، به عبارت د يحرف زدن و شلنگ تخته انداختن برنم يخنده ، درگوش

داشت كه به آنها ملحق شده و مثل آنها ورجه ورجه  ليم يليلباسش تنش نبود ، او هم ته دلش خ نيمگ اگر بهتر ديآنقدر شاد بودند كه شا يول

 !كند 

 كيمثال هروقت . آوردند  يبه شك افتاده بودند و سر از كار جو در نم يحساب شيداشت كه خواهرها يبيان رفتار عجدو هفته ، جو چن يكي يبرا

 يدر حال ايكرد و  يبه طرف مگ م يافسرده ا يليخ ياوقات نگاه ها يبعض نكهيا ايرفت و  يم رجهيزد ، جو به طرف در خانه ش يزنگ م يپستچ

دائما در حال رد و بدل كردن  يبا الر ني، همچن ديبوس ي، صورتش را م يمرموز يليداد و با حالت خ يا فشار م، مگ ر ديپر يم شياز جا هكه ك

كه دخترها متفق القول شده بودند كه آن دو پاك عقلشان را از دست  يكردند ، بطور يصحبت م» بال گسترده  يعقاب ها«  يرمز بود و درباره 
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منظره سر دنبال  دنيبود ، با د يخانه مشغول گلدوز يرفت ، مگ همانطور كه در مقابل پنجره  رونيجو از خانه ب يشنبه وقت نيدر دوم.  ندداده ا

 يچه م قيآالچ ريدر ز گريحاال د رايز. كفرش باال آمده بود  گري، واقعا د يميا قيدر آالچ دشدنشانيو جو دور باغ و از نظر ناپد يهم نهادن الر

ورق  يو بعد هم صدا انهيمخف ي، بعد زمزمه ها دهيو خنده به گوش رس اديو فر غيج يسر كي، اول  نديآنجا را ببتوانست  يگذشت ، او نم

 ! ييخوردن روزنامه ها

خواهد مثل  ي؟ او هرگز نم ميدختر بكن نيبا ا ديچكار با« :و اظهار داشت  ديكش يمسابقه بود ، آه نيناراحت ، شاهد ا يكه با صورت يدر حال مگ

 ». ديخانم جوان رفتار نما كي

 كيكه او  دوارميمن ام يول« :آزرده خاطر اظهار داشت  يدارد ، كم يجز او سر و سر يگريجو با كس د نكهيكرد ، از ا يكه هرگز ابراز نم بت

 ». آور است  حيو تفر زيعز يلياو خ. خانم نباشد 

 يليآنها را به نحو خ نكهيكرد ، بعد از ا يخودش درست م يبرا يتازه ا مدل شيكه آن طرف نشسته بود و داشت با چند حلقه از موها يميا

چند تا كلمه  كهيو خانم بودن به او دست داده بود ، درحال يكياحساس ش يليخودش خ ختير نيسرش جمع كرد و ظاهرا از ا يباال يآالمد

 commeاز  يتلفظ غلط commy la fo[ » الفو  يكوم« او را  ميتوان يهرگز نم يشده است ، ول يسع يليخ« :كرد ؛ اضافه كرد  يمفرانسه بلغور 

it fautميبساز] » است  ستهيآنطور كه شا«  يبه معن .« 

 .كرد  يزيكاناپه انداخت و شروع به خواندن چ يو خودش را رو ديجو داخل اتاق پر قهياز چند دق بعد

 »جو؟ يكرد دايپ يجالب زيچ« : ديرس متيبا مدارا و مال مگ

 يجالب يليخ زيكنم چ يگمان نم. داستان است  كينه فقط « :كرد با دقت تمام اسم روزنامه را پنهان كند ، در پاسخ گفت  يم يسع كهيدرحال جو

 ». باشد 

 ». دارد  يكردن باز م طنتيكند هم تو را از ش يهم سر ما را گرم م.  يبهتره آنرا بلند بخوان« :با لحن خانم بزرگ منشانه اش گفت  يميا

 »؟  ستياسمش چ« :ديكرده است ، پرس ميقا ييكذا يروزنامه  يآورد كه چرا جو آنطور سرش را پشت صفحه  يسر در نم كهيدرحال بت

 .بينقاشان رق ـ

 ».، آنرا بخوان ، جو  ديآ ياسمش به گوش خوب م« :گفت  مگ

 يبا عالقه مند يليدخترها خ. كرد  يند تند شروع به خواندن داستان كذائ، ت ديكش يو بلند و طوالن قينفس عم كي نكهي، جو پس از ا نجايا در

 يداستان م انيتمام قهرمانان آن در پا راي، ز كيهم تراژد يبود و ضمنا كم كيرمانت يليچون كه ظاهرا داشتان خ. مشغول گوش دادن بودند 

 . دندمر

 ».دوست داشتم  يليآن تابلو باشكوه بود ، خ يرا كه درباره  يمن آن قسمت« :كنان گفت  قيتصد يميجو مكث كرد ، ا يوقت

من آن قسمت عاشقانه را « :گفت ) بود  كيتراژد يليداستان خ يچون از قرار قسمت عاشقانه ( كرد ،  يهم همانطور كه چشمانش را پاك م مگ

 »؟ ستين بيموضوع عج نيا يراست. محبوب من هستند  ياسم ها» آنجلو« و »  واليو« . دهم  يم حيترج

 »آن را نوشته است ؟ يك« : ديانداخت ، با سوءظن پرس يبه صورت جو م ينگاه كهيدرحال بت

بود ،  جانياز وقار و ه يبرافروخته و خنده دار كه مخلوط ي افهيانداخت و با ق يبلند شد ، روزنامه را به كنار شيداستان ناگهان از جا ي خواننده
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 ».خواهر شما « :كرد بلند اعالم  ييبا صدا

 »تو؟« :زد اديافتاد و فر نييكارش از دستش پا ارياخت يب مگ

 »خوب بود ، جو  يليخ« :منتقد با تعجب اضافه كرد  كيمانند  يميا

اوه ، ! دانستم  يمن م! دانستم  يمن م« :زده شده بود ، گفت  جانيباشكوه ه تيموفق نياز ا كهيخواهرش را در آغوش گرفت و درحال زيبت ن و

 ».كنم  يمن ، من به تو افتخار م زيجو عز

 زهيدوش« كه با چشم خودش اسم  يتوانست آنرا باور كند تا موقع يخوشحال ودند و چطور مگ نم يكه آنها چقدر همگ ميبگو تانيتوانم برا ينم

 شنهاديقرار داده و پ يآنرا مورد انتقاد هنر يهنر يها كنان قسمت دييتا يميچطور ا!  ديروزنامه چاپ شده بود د يرا كه تو» مارچ  نيژوزف

 ي، چون كه قهرمانان زن و مرد آن ، همگ رنديتوانستند مورد اجرا قرار بگ يداد كه البته بدبختانه نم يداستان م ي جهيبهتر شدن نت يبرا ييها

تمام اظهار  رتيو آواز خواندن بود ؛ و چطور هانا به اتاق آمده و با ح دنيمشغول رقص يآمده و با خوشحال جانيمرده بودند ؛ چطور بت به ه

 ».كوچولو است  ريشكسپ كياون  ديزنده شده است ، به خدا خانوم باور كن ريمن شكسپ ياوه خدا« :بود  اشتهد

 ياشك در چشمانش حلقه زده بود ، مكه  يبود ، مغرور و خوشحال شده و چطور جو در حال دهيرا فهم هيقض يباالخره چطور خانم مارچ وقت و

خود را به  يباشكوه تمام بالها يا» عقاب بال گسترده «  يگشت ، گوئ يچطور همانطور كه روزنامه دست به دست م گريو به عبارت د ديخند

 .پهن كرده بود » منزل مارچ «  يرو

، » ؟ يآن گرفت يچقدر برا« ، » ؟ يچه موقع آنرا نوشت« :كردند  يوال مس ياز و زير كيخانواده همانطور كه دور جو حلقه زده بودند ،  ياهال تمام

 ليفام نيكه ا رايز. بزرگ را به خود گرفته بود  ديجشن و ع كي، خالصه خانه حالت » ؟ ديبه آن نخواهد خند يالر« ، » پدر چه خواهد گفت ؟« 

 .به پا سازند  يجشن و سرور يكوچك خوش خانوادگ شامديساده و مهربان عاددت داشتند كه با هر پ

گفت  شياش ، خطاب به خواهرها »بينقاشان رق« او به  ايكند  يو افاده م سيف»  ناياول« به  شتريب»  يبرن زهيدوش«  ايكرد آ يفكر م كهيدرحال جو

 ».دخترها  ديرا بس كن يوراج« :

، اون آقا گفت كه  رميكه من رفتم كه جوابش را بگ يو موقع« :افزود را داده است ،  شيداستان ها بيترت يكرد كه چطور فيتعر نكهيبعد از ا و

تواند كه اجازه بدهد آنها در  يها پول بدهد و فقط م يتواند به مبتد يهستم نم يمبتد كيچون من  يآنها خوشش آمده است ، ول ياز هر دو

 يداستانها يتوانند در ازا يكردند ، م شرفتيها پ يكه مبتد ياست و وقت يخوب يليخ نيخودش تمر نياو گفت كه ا. اش چاپ شوند  نامهروز

و من  يمن پست كرده است و الر يروزنامه را برا نيسپردم كه آنها را چاپ كند و او ا يمن هر دو داستان را به و نيبنابرا.  رنديخود پول بگ

 ديخوب از آب درآمده است و من با يليداشت كه خ دهيم و او عقمن آن را نشانش داد نيبنابرا.  نديو او اصرار داشت كه آنرا بب ميفتآنرا گر

خوشحال هستم ، چون در آن موقع من قادر خواهم بود خرج خودم را در آورده و به دخترها  يليو من خ رميتا بتوانم پول بگ سميبنو زيچ شتريب

 ».كرد  خواهمكمك  زين

چون فكر . مرطوب كرد  يقيبرد ، داستان كوچكش را با چند قطره اشك حق يامه فرو مروزن يكله اش را تو كهيو درحال دهينفس جو بر نجايا در

قدم  نياول نيآمد كه ا ياش بود و به نظر م يقلب يآرزو نيزتري، عز ديورز يآنچه كه به آن عشق م يبرا يمستقل بودن و بدست آوردن پاداش

 . خوش است  يانيپا يبه سو
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 پانزدهم فصل

 تلگرام كي

 

 نينوامبر بدتر« :كرد ، گفت  يبود و به باغ سرمازده نگاه م ستادهيدلتنگ كننده جلو پنجره ا ياز آن بعد از ظهرها يكيدر  كهيدرحال مارگارت

 ».ماه سال است 

ولد شده ماه مت نياست كه من در ا ليدل نيبه هم« :خورد ، اظهار داشت  ينوك دماغش به چشم م يكه رو يمركب يمتفكرانه ، غافل از لكه  جو

 ».ام 

،  فتدياالن اتفاقا ب يمطبوع يليخ زيچ كياگر « :گرفت ، پاسخ داد يكننده اش را در نظر م دواريام يزهاينوامبر ، چ يحت زيكه از همه چ بت

 ».است  يشاد يليكه نوامبر ماه خ ميفكر كن يستيبا

 يخانواده نم نيا يتو ياتفاق مطبوع چيه چوقتيكه ه ميتوانم بگو يمن به جرأت م« :نداشت ، گفت  يحساب يكه ظاهرا آن روز خلق و خو مگ

 كيبهتر بود كه ما اصال .  ميداشته باش يحيتفر نيو تنوع و كوچكتر رييتغ چيه نكهي، بدون ا ميكن يو جان م ميرو يما هر روز ، هر روز م. افتد 

 ». ميبود ابيآس سنگ

گذرانند ، تو  يرا م ياوقات با شكوه گريدختران د كهيچطور در حال. من  زيعز ي چارهي، مگ ب ميآه ، چقدر افسرده هست« :اظهار داشت  جو

 ميقهرمانان داستان ها يرا برا زيهمه چ بيتوانستم همانطور كه ترت يآرزو كنم كه كاش م دياوه ، من نبا.  يبه زحمت درس بده يدائما مجبور

 يرا م بشي، ترت يتو اگر قهرمان داستان من بود ني، بنابرا يهست يهم دختر خوب بايوشگل و تقردادم ؟ تو هم دختر خ يتو هم م ي، برا دهم يم

ثروتمند  يورثه  كيمثل  يتوانست يبگذارد و آن وقت تو م يتو باق يبرا يثروت يمنتظره ا ريبه طور غ يثروتمند شيقوم و خو كيدادم كه 

با جالل و » سركار خانم فالن « ، و مثل  ي، به مسافرت خارج برو يكن شخنديو ر يياعتنا يكرده است ، ب تيو به هركس كه تو را اذ يوشفخر بفر

 ». يجبروت به خانه باز گرد

واقعا چه .  نديمردها مجبورند كار كنند و زنها هم به خاطر پول ازدواج نما. ندارند  ينطوريا يها ندهيامروزه مردم آ« :پاسخ داد  يبا تلخ مگ

 ». ميدار يعدالت يب يايدن

ها و  وهيكوچك پرندگان ، م يمدل ها يبود كه هانا رو ياسم نيا( كرد  يدرست م» گل  يپا« نشسته و به قول هانا داشت  يكه در گوشه ا يميا

كار  نيكه ما ا دينيو بب ديهم صبر كن گريفقط ده سال د.  ميبساز ندهيشماها آ يبرا ميخواه يجو و من م« :گفت ) گذاشته بود  يميا يصورت ها

 ».نه  اي ميكن يم را

 .خوب شما دو تا متشكر هستم  تيوجود از ن نيبا ا يندارم ، ول يبه قلم و دوات و مدل ساز دهيهم عق اديتوانم صبر كنم و ز ينم ـ

را  شيپكر و افسرده دو تا آرنج ها يكرد و با حالت يغرولند زيرا به طرف باغ سرمازده برگرداند ، جو ن شيو دوباره رو ديكش يسپس آه مگ

دو تا  «:پنجره نشسته بود ، با خنده گفت  يكيكه در جلو آن  زي، همانطور به قالب زدن ادامه داد و بت ن روي، با تمام ن يميا يول. داد  هيتك زيبه م

دود ، انگار  يطرف م نيدارد از آن طرف باغ به ا يالر نكهيو دوم ا ديآ يم ابانيخ يدارد تو يمارم نكهيا يكيافتد ؛  يمطبوع دارد اتفاق م زيچ

 ». خبر خوب به ما بدهد  كيكه بخواهد 
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 »دخترها؟ دهياز پر نرس ينامه ا چيه« :اش وارد اتاق شد  يشگيو خانم مارچ با همان سوال هم دهيدو نفر با هم به خانه رس هر

كردم  يكار م اتياضير ي؟ من االن داشتم رو ميبرو يكه به سوار ديآ يشما ماز  كي چيه« :با همان روش قانع كننده اش سوال كرد يالر و

 يليروز خ. كله ام را باد بدهم  يآزاد ، كم يخرده گردش در هوا كيدارم با  اليكرده است و خ دنيكله ام شروع به سوت كش گريكه د يبطور

جو ، تو و بت كه حتما  ايب.  ستين حياز تفر يخال نيبنابرا. را به خانه شان برسانم » بروك « روم  يو من م ستيبد ن اديهوا ز ياست ، ول يگرفته ا

 »؟ ستين نطوريآمد ، ا ديخواه

 . ميائيب ميتوان يالبته كه م ـ

 ».گرفتار هستم  يليمن خ يول. ممنون  يليخ« :، پاسخ داد  ديكش يم شيسبد كارش را پ كهيدرحال مگ

هم  اديجنتلمن جوان ، ز كيهمراه  يچون اغلب اوقات رفتن به سوار. او  يبهتر است ، حداقل برا ينطوريدرش موافق بود كه ااو هم با ما چون

 .نبود  يحيكار صح گرياو د يبرا

 ».شد ميرفتن حاضر خواه يبرا قهيدق كيما سه تا در عرض  يول« :، پاسخ داد  ديدو يم شيشستن دست ها يبرا ككهيدرحال يميا يول

زد ،  يحرف م يهر وقت با مارم شهيمهربان و لحن به خصوص كه هم يداد ، با نگاه يم هيخانم مارچ تك يصندل يبه دسته  كهيدرحال يالر

 »انجام دهم ، مادام مادر؟ تانيبرا يتوانم كار يم« :ديبود ، پرس نطوريا

پدر مثل درآمدن .  مينامه داشته باش كي ديامروز حتما با.  زميبزن عز به پستخانه ي، سر يمحبت كن يليخ يخواه ينه متشكرم ، فقط اگر م ـ

 ».شده باشد  ريراه دچار تأخ ينامه تو ديشا يمرتب است ول ديخورش

 .نامه وارد شد  كيبعد هانا با  يزنگ خانه صحبت او را قطع كرد و لحظه ا يموقع صدا نيدر ا يول

 .ترسناك است مادام  يزهاياز آن چ يكيتلگراف  ـ

 .وارد آورد يبيمنفجر شود و آس ديترس يآن را به دست خانم مارچ داد كه انگار م يطور بعد

 يبا رنگ و رو يكاغذ نوشته شده بود ، طور يكه رو يبعد از خواندن دو خط يول ديتلگراف ، خانم مارچ آن را از دست هانا قاپ يكلمه  دنيشن با

مگ و هانا مواظب  كهيدرحال نيبنابرا. كرده بود  كيشل يبه قلب و يريكاغذ كوچك ت نيداد كه انگار ا هياش تك يدلصن يبه پشت ديو سف دهيپر

 :خواند  نيبلند و ترسان چن ييتلگرام را برداشته و با صدا زيجو ن.  ديدو نيآب از پله ها پائ وانيل كيآوردن  يبرا يحال خانم مارچ بودند ، الر

 .دييايفورا ب. است  ضيشوهر شما سخت مر «

 هال.  اس

 »بلندك ، واشنگتن  مارستانيب

و چقدر  ديرس يتر به نظر م رهيت رونيب يافكنده بود و چقدر هوا هيبه اتاق سا يحبس شده بود ، چه سكوت نهيكه همه نفسشان در س همانطور

 تيو امن يمادرشان جمع شده و احساس كردند كه تمام خوشحال موقع دخترها همه دور نيدر ا. آمد  يو رو شده م ريبه نظر ز ايناگهان تمام دن

را به طرف  شيتلگرام را دوباره خواند و بعد دست ها يرو غاميخانم مارچ دوباره به خودش آمد و پ. شدن است  ديشان در حال ناپد يزندگ

شده  ريد يليخ گريگرچه ممكنست االن د.  ميفورا حركت نما يستيمن با« :كه آنها هرگز فراموش نكردند ، گفت  يدخترانش دراز كرد و با لحن

 ». ميتا آن را تحمل نما ديكنم كمكم كن يبچه ها ، خواهش م ،اوه . باشد 
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پر از  يدهنده و آرام كننده و نجواها يكه با كلمات شكسته و دلدار ديرس يدر اتاق به گوش نم هيهق هق گر يجز صدا ييصدا قهيچند دق يبرا

 نكهيبه خودش آمد و با ا يرا پاك كرد و كم شيبود كه اشك ها ينفر نيهانا ، اول چارهيب. بود  ختهيشدند ، آم ياشكها گم م انيدر مكه  ديام

 .بود  يهر اندوه و غصه ا يدوا نيدر نظر هانا ، كار بهتر رايز. شد  هيبق يبرا ينداشت ، مثال خوب يدرست و حساب قلع

« :قلب گفت  ميزد ، از صم يم شيبه پشت بانو يكرد و دست يبندش پاك م شيرا با پ شياشك ها كهيبلند شد و درحال شياز جا نيبنابرا

شما رو براتون  يزايچ ديمن با گهيخوب د. كردن تلف كنم  هيگر يوقتمو برا گهيتونم د يباشد ، من نم زيمرد عز نيخداوند خودش نگهدار ا

 ». نومحاضر كنم ، خا

 .فكر كنم  يتا من كم ديآرام باشد دختران من و بگذار.  ميكردن ندار هيگر يوقت برا گرياالن د. وست حق با ا ـ

،  دهيپر يو با رنگ شديبلند م شياز جا كهيمادر درحال يتحمل صورت غمزده  ينكنند ول هيگر گريكردند آرام شده و د يدخترها سع نيبنابرا

 .كند ، خارج از قدرت آنها بود  يخودش فكر ابيدخترها در غ يكرد كه برا يمصمم داشت فكرش را متمركز م يصورت يول

 »كجاست ؟ يالر« : ديموقع پرس ني، گرفت در ا ابديانجام  ديكه با يفيوظا نيرا راجع به اول مشيمادر فكرش را جمع كرد و تصم يوقت

 يليتاسف آنها در نظر چشمان دوستانه او خ نياول يكرد كه حت يمو احساس  ديدو ي، نزد خانم مارچ م گريبه شتاب از اتاق د كهيدر حال پسرك

 ».انجام بدهم  ديآ ياز دستم برم يكه هر كار دياوه ، اجازه بده. هستم مادر  نجايا« :مقدس است ، پاسخ داد 

 . ترن خواهم رفت  نيكند و من با ا يصبح زود حركت م يترن بعد. كنم  يتلگرام بفرست كه من دارم حركت م كي ـ

بروم و هر  دييتوانم هرجا كه بگو يچه ؟ اسب ها حاضر هستند و من م گريد« :هم بدود ، پاسخ داد  ايحاضر بود تا آن سر دن كهيدرحال يالر

 ». انجام دهم  ديداشته باش يكار

 .عمه مارچ ببر ، جو آن كاغذ و قلم را به من بده  يهم برا ادداشتي كي ـ

دانست  ياو كامال م.  ديرا هم جلو كش زيآن نوشته بود ، پاره كرد م يرو زيچ يرا كه به تازگ يصفحات ديطرف سف كيبا عجله  كهنيبعد از ا جو

 .كرد  يپول را فراهم م نياز ا يكم كيتوانست  يكرد كاش م يبه قرض كردن پول دارد و احساس م اجيمادر احت يمسافرت طوالن نيا يكه برا

 . يكه خودت را به كشتن بده يبران يطور ستيالزم ن يرا ببر ، ول ادداشتي نيحاال ا ـ

 نيچشم به هم زدن ، انگار كه دنبال مهمتر كيو در  دهياسبش پر يرو يبعد ، الر قهيچون پنج دق. نداشت  يا دهيهشدار خانم مارچ فا يول

 . ديگرد ديرود ، از نظر ناپد يم شيزندگ تيمأمور

آنها .  سمينو يم تيآنها را برا.  ريرا بگ زهايچ نيو سر راهت هم ا ميايتوانم سر كار ب يخبر بده كه من نم نگيه و به خانم كجو بدو برو كارخان ـ

الرنس  يآقا ازبت برو .  ستنديخوب ن يليها غالبا خ مارستانيب يانبارها. خودم را آماده كنم  يكار پرستار يبرا ديمن با. حتما الزم خواهند شد 

تو  يميا. اش را دارد  نياو حتما بهتر. ندارم  يستيرودربا ياز كس گريخاطر پدر د يمن برا. من بفرستد  يشراب كهنه برا يخواهش كن دو بطر

 بايتقر كه من نچو. را جمع و جور كنم  ميزهايبه من كمك كن تا من چ ايبگذارد ؛ و مگ تو هم ب نييرنگ را پا اهيهم به هانا بگو آن صندوق س

 .هستم  وانهيو د جيگ

ساخته بود و مگ دائما از او خواهش  رانيو ح جيرا گ چارهيب ي، پاك بانو گرينوشتن ها ، فكر كردن ها ، فرمان دادن همه با همد زيچ نيا خالصه

 ييدام از دخترها ، مثل برگ هاهرك. را بكند  نكارهاياتاق خودش و استراحت كند و اجازه دهد كه مگ ا يچند لحظه برود تو يكرد كه برا يم
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 كيشده بود كه انگار آن  ختهيآرام و شاد ، چنان در هم ر يو آن طرف پراكنده شده بودند و آن خانه  نطرفي، ا رنديكه در مقابل باد قرار بگ

 .خانه آورده بود  نيبا خود به ا يطانيش يتكه كاغذ ، طلسم

شخص  كيمجروح ،  كي يكه برا يبا دخترك به خانه شان آمد و با خود هر چ مهيمهربان سراس رمرديالرنس رفت ، پ يبت سراغ آقا يوقت

باعث  اريخود بس يقول ها را سپرد كه به نوبه  نيمادرشان دوستانه تر ابياز دخترها در غ تيحما يبرا نيالزم بود به همراه آورد و همچن جيافل

سفر ، كه  نيبا خانم مارچ در ا ينكند ؛ از لباس خودش گرفته تا همراه شنهاديپ رمرديبود كه پنمانده  يزيچ.  ديگرد شانيپر يبانو طرخا يتسل

را به خود هموار  يسفر طوالن نيمهربان رنج ا رمرديتوانست اجازه دهد كه پ يممكن بود ، چون كه خانم مارچ نم ريغ يآخر شنهاديپ نيالبته ا

 رمرديپ نيبنابرا. الرنس دور نمانده بود  يآقا نيزبيخانم مارچ ظاهر شده بود كه از چشم ت ي افهيدر ق يآسودگ يآن نوع دنيبا شن يول. سازد 

گفت كه زود  يم كهيو بعد در حال ديمال گريكديرا به  شياش را بهم گره زد و دست ها نيسنگ يعكس العمل خانم مارچ ، ابروها نيا دنيبه د

 كيمگ همانطور كه  نكهينكرد ، تا ا يباره فكر نيدر ا يهمه آنقدر سرشان شلوغ بود كه كس. رفت  رونياز خانه ب كراستيگردد ؛  يباز م

بروك كه داشت  يآقا ي نهيبه س نهي، ناگهان س ديدو يم يبه طرف در ورود گرشيدر دست د يفنجان چا كيدستش و  كيجفت گالش در 

 .، برخورد  شديوارد خانه م

 يليخبر خ نيا دنيمن از شن« :مطبوع آمد ، گفت  يليآشفته و مضطرب مگ را خ ي هيكه روح يبروك ، با لحن آرام و مهربان يموقع آقا نيا در

 يرا برا تيمأمور نيالرنس ا يآقا. سفر همراه مادرتان باشم  نيكه در ا مينما شنهاديآمده ام تا پ نجايمن ا. مارچ  زهيمتأسف شدم ، دوش

 ». ديبه من خواهد بخش يواقع يقلب تيرضا كيبه مادرتان واقعا  يو دادن هر نوع كمك يهمراه نيست و ابه من داده ا گتنواشن

 ادتريز يليبروك احساس كرد كه خ ي، آقا يو يصورت پر از حقشناس دنيو د يفنجان چا دنيلرز نطوريافتادن گالش ها از دست مگ و هم با

 .داشت ، پاداش گرفته است  شيكه در پ يتياز مأمور

مواظبت خواهد كرد ،  ينفر از و كي نكهيمن مطمئنم و چقدر از فكر ا. مادر حتما قبول خواهد كرد !  ديآه ، شما همه چقدر مهربان هست ـ

 .از شما متشكرم  يليخ يليواقعا خ. خواهد نمود  يو آسودگ ياحساس راحت

كرد و  يبه چا ياشاره ا يجفت چشم قهوه ا كيآن  نكهيتا ا. كرد كه كامال خودش را فراموش كرده بود  يداشت صحبت م اقيبا اشت يطور مگ

بروك منتظر  يو به مگ گفت كه به مادرش خبر بدهد كه آقا ديكش منيسپس راهش را به طرف اتاق نش. سرد شده انداخت  يچا ادياو را به 

 .باشد  يم يو

كه تقاضا  يمقدار پول ادداشتي ي مهيضم. داده شده بود  زيهمه چ بيترت باياز طرف عمه مارچ بازگشت ، تقر ادداشتي كيبا  يكه الر يموقع تا

عمه مارچ . كرد  يتكرار م شهيبود كه عمه مارچ هم ينوشته شده بود كه همان صحبت ادداشتي يرو زين يشده بود ، قرار داشت و دو سه سطر

بود كه  دواريندارد و ام يكار عاقبت خوب نيكرد كه ا يم يشگوئيپ شهياست و هم يمارچ به ارتش كار احمقانه ا يمعتقد بود كه رفتن آقا شهيهم

 شيكه لب ها يجا داد و در حال فشيك يآتش انداخت و پول را تو يرا تو ادداشتيخانم مارچ . را به كار ببندند  يو حتيحتما نص ندهيآ يدفعه 

كه مادرش از خواندن آن  ديفهم يكه اگر جو در آنجا بود ، حتما م يو تدارك سفرش رفت ، به نحو هيبهم فشرده بود ، دوباره سراغ ته خترا س

 .شده است  يچقدر عصبان ادداشتي

 يو بت هم چا يميكه ا يانجام داده شدند و بعد مگ و مادرش در حال زين گريد يمتفرقه  يشد و تمام كارها ياز ظهر كوتاه به سرعت سپر بعد
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 يتمام كرد ، ول» به ضرب « شدند و هانا هم كار اتو كردنش برا به قول خودش  يضرور يليخ ياطيخ يكارها يسر كيآوردند ، مشغول  يم

 رايت ، زرف رونياز جو از خانه ب يبه دست آوردن خبر يبرا يشدند و الر يهنوز جو به خانه بازنگشته بود ، آنها كم كم داشتند نگران م

و جو  افتياو را ن يدر هر حال الر يول. جو افتده باشد ، و كجا ممكنست رفته باشد  يكله  يممكنست تو يدانست چه هوس ينم چكسيه

و تأسف  تيرضا نياز خنده ، ترس و همچن يجو مخلوط ي افهيدر ق. خورد ، به خانه آمد  يدر آن به چشم م يبيكه حالت عج يا افهيخودش با ق

كه  يجو در حال. شده بودند  جيگ رتيكه چند تا اسكناس مچاله شده را جلو مادرش گذاشت ، همه از ح يخورد و مخصوصا موقع يبه چشم م

 »!پدر و به خانه آوردن اوست  يراحت يسهم من برا مه نيا« :، گفت  ديلرز يم ياندك شيصدا

 ! يانجام نداده باش يا دهيكه كار نسنج دوارميجو ام! الر و پنج د ستي؟ ب يتو آنرا از كجا آورد!  زميعز ـ

كردم  يمن آن را خودم به دست آورده ام و فكر نم. كردم ، نه سرقت و نه قرض  ييخورم كه مال خودم است ، من آن را نه گدا ينه ، قسم م ـ

 .م را كه مال خودم بود ، فروخت يزيچون كه چ. ، مادر  يكه به خاطر آن مرا سرزنش كن

 يچون كه آن موها. تأسف آلود از همه طرف برخاست  ياديموقع فر نيكرد ، كالهش را از سرش برداشت و در ا يهمانطور كه صحبت م جو

 .كامال كوتاه و پسرانه داده بوند  ييخود را به موها يانبوه و بلند ، جا

 نيبه ا ياجياحت چي، ه زميدخترك عز.  يرا كه داشت يقشنگ زي؟ تنها چ يكار را بكن نيا ياوه ، جو چطور توانست! قشنگت را  يموها! را  تيموها ـ

 !پرستمش  يقلب م ميكار را كرده ، از صم نيا نكهيمن به خاطر ا ي، ول ستيمن ن زيجو عز هيشب گرياو اصال د. كار نبود 

 يحالت ب كي، جو  ديكش يرا در آغوش م يو يسر پسرانه  يانبا مهرب زيكردند و بت ن يم يمختلف يها دهيهمانطور كه همه اظهار عق خالصه

كرد ، و  يو نامرتبش م زديرا به هم م شيقهوه ا يكه كله  يو در حال) را گول نزد  يذره هم كس كي يكه البته حت( به خودش گرفته  يتفاوت

 يكار برا نيبت ، اتفاقا ا ريدر سرنوشت آدم دارد ؟ پس ماتم نگ يريدراز چه تأث يمو كي: نشان دهد كه آنرا دوست دارد ، گفت  كرد يم يسع

 يمغزم هم بهتر شد كه اون پشم ها يبرا. شدم  يمغرور م ميها سيداشتم به آن گ ياديخوب خواهد بود و من ز يليكردن باد دماغ من خ يخال

صاحب  يگفت كه بنده به زود يخورد و ضمنا سلمان يا مخنك شده است و دارد هو يليكنم كه كله ام خ ي، حاال احساس م دندش دهيچ ياضاف

پول را بردار مادر  نيكنم ا يهستم ، پس خواهش م يراض يليمن خ. پسرانه و آالمد و راحت و مرتب است  يليشوم كه خ يم يفرفر يكله  كي

 ».  ميو اجازه بده شام بخور

دانم كه چطور با  يتوانم تو را سرزنش كنم ، چون م ينم يول. من هنوز قانع نشده ام . بگو ، جو  ميباره برا نيرا در ا زيهمه چ« :مارچ گفت  خانم

ن ياز هم يكيترسم كه تو  يكار الزم نبود و من م ني، ا زميعز يول.  يكرده ا يعشق به پدرت قربان يرغبت ، به قول خودت غرورت را برا

 ». يبشو مانيكار پش نيروزها از ا

نه ، « :مصمم پاسخ داد  ي، با حالت ديكش يم يهم مورد سرزنش قرار نگرفته ، نفس راحت ادي، ز زشيآم يشوخ بيكه فر نيكه از ا يدر حال جو

 ».نخواهم شد مانيهرگز پش

 » ؟  يريرا بگ ميتصم نيباعث شد ا يچ« : ديكله اش افتاده بود ، پرس يبه مدل جو ، تو شيهوس كوتاه كردن موها يزود نيكه به هم يميا

 ياگر در غصه و اندوه غرق باشند ، باز هم اشتها يهمسن و سال كه حت يجمع شدند و مثل تمام جوان ها زيبه دور م يهمگ يموقع وقت نيا در

 من متنفر. پدر انجام دهم  يبرا يكار كيداشتم حتما  ليبود كه من م نيخوب علتش ا« :جو پاسخ داد . دارند ، شروع به خوردن كردند  يخوب
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خواهد  ليكمك وعظ و موعظه تحو يدانستم كه اگر از عمه مارچ بخواهم حتما به جا يپول قرض كنم و م يمثل مادر مجبور شوم از كس كهبودم 

اجاره داده بود و من هم با  يسه ماهه اش را برا يمگ هم كه مقرر. بخواهد  يپن 9اگر آدم ازش  ياو بوده ، حت يشگيداد ، همانطور كه كار هم

شده ولو مجبور شوم دماغم را هم  يمتياحساس عذاب وجدان كردم و مصمم شدم به هر ق يليخ نيبودم ، بنابرا دهيل خودم ، چند تا لباس خرما

 ».پول بدست آورم  يبفرشوم ، مقدار

 يبرا يچيچون كه تو ه.  زميعز يتو الزم نبود كه احساس عذاب وجدان كن يول« :كرد ، گفت  يكه قلب جو را گرم م يمارچ با نگاه خانم

 ». يبود دهيخودت خر يرا برا زهايچ نيو ارزان تر نيساده تر يآور يكه به زحمت بدست م يو با آن پول يزمستان نداشت

 كي نيتريجلو و نكهيتا ا. كردم چكار كنم  يرفتم ، داشتم فكر م يخودم راه م يهمانطور كه برا يرا نداشتم ، ول ميفروختن موها الياول من خ ـ

مال من هم پرپشت نبود ،  يكه به اندازه  يمشك يمو كيآنها زده شده بود ، و  يرو متيچشمم به چند دسته مو افتاد كه برچسب ق يسلمان

باشند و  يم ميبدست آورم ، همان موها يتوانم بفروشم و پول يكه م يزيموقع ناگهان به من الهام شد كه تنها چ نيدر ا.داشت  متيچهل دالر ق

من چقدر به من خواهند  يموها ينه و برا ايخرند و  يمو م ايكه آ دميدرنگ و فكر ، قدم به داخل مغازه گذاشتم و پرس يبدون لحظه ا نيبنابرا

 . ددا

 »؟ يكار را بكن نيا يتوانم بفهمم تو چطور جرأت كرد يمن نم« :گفت  يبه احترام ختهيبا ترس آم بت

شد و ظاهرا عادت نداشت كه  رهيبه من خ ياو ابتدا كم. را روغن بزند  شيكرد كه موها يم يبود كه انگار فقط زندگ ياوه ، او مرد كوچك ـ

من ندارد و چون كه رنگ  يبه موها يعالقه ا ادياو پاسخ داد كه ز. را بخرد  شانيمغازه اش رفته و از او بخواهند كه موها يتو كراستيدخترها 

 واشي واشي.  رهيو غ ندياياز آب درب يخوب زيآنها كار كند ، چ ياگر رو ديشا يآنها بپردازد ، ول يبرا يادياند پول زتو ينبودند ، نم يالمدآ

را  يكار كي يكه كه من وقت ديدان يم يول. كار را بكنم  نيمنصرف شوم كه ا گريكه دو دل بشوم و اصال د دميترس يشد و من م يم ريداشت د

كردم كه چرا آنقدر عجله  فيتعر شيبه او التماس كردم كه آنها را بخرد و برا نيبنابرا. كنم ، محال است كه آن را تمام نكرده ولش كنم  روعش

 .دارم 

آمده بودم و  جانيبه ه بايچون كه من تقر. را عوض كرد  يو ي دهيموضوع عق نيهم يكنم ول يخودم اعتراف م. كار احمقانه بود  نيا البته

او را  يتوماس ، موها« :گفت  يو با مهربان ديكردم كه همسرش هم آن را شن فيتعر شيبا همان روش شلوغ پلوغ خودم داستان را برا يطور

كار را  نيا ، فتدياتفاق ب نيما ا»  يميج«  يارزش فروختن داشته باشند ، حتما اگر برا ميمن هم اگر موها. جوان را خوشحال كن  خانم نيبخر و ا

 .خواهم كرد شيبرا

 »بود؟ يك يميج«:  ديماجرا را مو به مو بداند ، پرس يكه دوست داشت همه  يميا

ها احساس  بهيشوند كه غر يباعث م ييزهايچ نطوريوقتها ا يكرد ، چطور بعض يگفت پسرشان بود كه در ارتش خدمت م يكه او م ينطوريا ـ

 .من بود  يكرد و مرد هم مشغوا كوتاه كردن كله  يالصه زن در تمام مدت صحبت مكنند ؟ خ دايدوستانه نسبت به آدم پ

 »؟ يديرفت نترس يچيق ريز تيمو يتكه  نياول يوقت« : ديبا ترس و لرز پرس مگ

كه من  يدان يم. سرم را بلند نكردم  گريانداخته و د ميبه موها يبار نگاه نيآخر يكرد ، من برا يرا آماده م لشيكه مرد وسا يدر حال ـ

 زيم يام افتاد كه رو يميقد يچشمم به موها ياعتراف كنم كه وقت ديگرچه با. كشم  يام را باال نم ينيب زيناچ يزهايچ نطوريا يبرا چوقتيه
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زن  كهيبطور. كله ام را احساس كردم  يرا رو يكوتاه زبر يدست به سرم زدم ، ففقط موها يكردم و وقت يبيشده بود ، احساس عج تهگذاش

من آن را به تو خواهم داد . خودم نگه دارم  يبلند از آن را جدا كرد و به من داد كه برا يطره  كي،  ديد زيم يموها ينگاه مرا به رو يوقت

كنم  ياست كه من فكر نم يبخش يراحت زيكوتاه داشتن چنان چ يگذشته ، چون كه موها يها يشكوه و سربلند يادآوري يبرا ط، فق يمارم

 .بگذارم  اليخودم  يدوباره برا گريگز دهر

قرار داشت ، نهاد و  زشيرنگ ، كه در كشو م يخاكستر يطره كوتاه مو كيرنگ را تا كرده و در كنار  يشاه بلوط يمو يمارچ آن طره  خانم

 ».من  يكوچولو زيمتشكرم عز« :بعد فقط گفت 

روز  كي يبروك ،دورنما يمحبت آقا يدرباره  يرا عوض كنند و با خوشحالبود كه باعث شد دخترها موضوع صحبت  يزياش چ افهيدر ق اما

 .خواهند كرد ، صحبت كنند  يچطور پرستار ياز و نكهيگردد و ا يكه پدر به خانه باز م يو زمان ندهيقشنگ در آ

خوب دخترها « : جمع و جورش را هم انجام داد ، گفت  نيكه خانم مارچ آخر يخواست به رختخواب برود ، ساعت ده موقع يدلش نم چكسيه

 ».ديشروع كن

ابتدا همه با هم شروع به خواندن كردند ، . كه محبوب پدر بود ، كرد  يمذهب يقطعه  كيرفته و شروع به نواختن  انويموقع بت به طرف پ نيا در

 هيما نيتر نيريش شهيهم يقياو موس يچون كه برا. خواند  يقلبش مبا تمام  ييصدا در گلوشان شكست و فقط بت بود كه به تنها يكي يكي يول

 .بود  يو تسل يدلدار ي

به رختخواب  ديبرو گريخوب حاال د« :را نداشتند ، خانم مارچ گفت  يگريحوصله خواندن آواز د چكداميه گريآواز بت تمام شد ، چونكه د يوقت

 ».من  زانيعز ريشب بخ.  ميدار اجيخواب احت نيبه ا يليو خ ميزود بلند شو يليصبح خ ديبا راي، ز تانيها

اتاق  يكيدر آن  زشانيعز ضيمر يصدا به رختخواب رفتند كه گوئ يو چنان ساكت و ب دهيبوس يصورت مادرشان را به آرام يكي يكي آنها

 يو با چنان حالت جد داريمگ هنوز ب يولبه خواب رفته ،  يكه داشتند به زود يبزرگ يبا وجود غم و غصه  يميبت و ا. استراحت كرده بود 

تا . كرد كه به خواب رفته است  يم اليو خواهرش خ دهيحركت دراز كش يب زيجو ن. كوتاهش سابقه نداشت  يكه در زندگ دمشغول تفكر بو

،  زميجو عز« :  ديفهماند كه جو به خواب نرفته و آهسته پرس يمرطوب خواهرش به و يخفه و آهسته و تماس با گونه  يليهق هق خ كي نكهيا

 »؟ يكن يم هيبه خاطر پدر گر يدار ايشده ؟ آ يچ

 .نه  گهينه ، حاال د ـ

 چه ؟ يپس برا ـ

 ».. ميموها - موها « :پاسخ داد  هيو با گر ديبالش فرو ببرد ، بغضش ترك يكرد صورتش را تو يم يسع هودهيب كهيدرحال چارهيجو ب نجايا در

قهرمان  نيو نوازش ا دنيشروع به بوس يزيمگ با رفتار محبت آم نيو بنابرا امديداشت كه حرفش اصال به نظر مگ خنده دار ن يحالت جو

 .كرد  نيكوچك اندوهگ

. نكن  يمن توجه يكردم ، به اشك ها يكار را م نيتوانستم فردا هم هم ي، اگر م ستميمن متأسف ن يول« :با بغض ، اعتراض كنان گفت  جو

من فكر كردم . هستم  نطورينگو ، االن ا يرا به كس نيكنم ا يخواهش م. كند  يم هيدارد احمقانه گر نطوريچون آن قسمت خودخواه منست كه ا

 »؟ يهست داريتو چرا ب.  كنم هيكه داشتم ، گر ييبايز زيتنها چ يخرده برا كيفقط خواستم  نيبنابرا.  يهست وابكه تو خ
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 .نگران هستم  يليمن نتوانستم بخوابم ، من خ ـ

 .رفت  يفكر كن ، آنوقت فورا به خواب خواه يمطبوع و دوست داشتن زيچ كي يدرباره  ـ

 .شدم  دارتريب يكردم ول يسع ـ

 ؟ يفكر كرد يچ يدرباره  ـ

 ». باي، مخصوصا چشمان ز افهيخوش ق يصورتها« :، پاسخ داد  ديخند يبا خودش م يكيتار يتو كهيدرحال مگ

 ؟ يپسند يم شتريكدام رنگش را ب ـ

 .است  يهم دوست داشتن يرنگ آب ي، البته گاه يقهوه ا ـ

كه به جو داد ،  يلقو نيرا فر خواهد زد و از ا شيبه او قول داد كه موها يبعد با مهربان يبه جو اعتراض كرد ، ول يكرد و مگ به تند يخنده ا جو

 .اش به خواب فرو رفت  يدر قصر خال يزندگ ييايخودش هم با رو

به  يآهسته و نرم از تخت فيظر ي هيسا كيموقع  نيدر ا. ساكت و خاموش بودند  يليكرد ، و اتاق ها خ يشب را اعالم م مهيساعت ن ي ضربه

به خواب رفته  يكرد ، با چشمان مهربان به صورتها يم يكه مكث طوالن يكرد ، در حال يآنها را مرتب م يرو نكهيرفته و بعد از ا گريتخت د

سپس خانم مارچ پرده را باال زد . آنها كرد  يتواند بكند ، بدرقه  يمادر م كيكه فقط  يو دعائ ديبوس يكي يكيرا  شانيو صورتها انداخته ينگاه

روشن و مهربان به صورت  يچهره  كيآمد و مثل  رونيموقع ماه ناگهان از پشت ابرها ب نيا ، در ندازديشب ب زيماللت انگ ي هيبه سا يتا نگاه

 » .وجود دارد  يروشنائ ياهيبعد از س شهيهم!  زيآسوده باش ، موجود عز« :كرد  يدر سكوت زمزمه م يمارچ پرتو افكند و گوئ نمخا

 شانزدهم فصل

 ها نامه

آن را  يتياز كتابشان را گشوده و با چنان جد يرنگ و سرد ، دخترها چراغشان را روشن كرده و فصل يخاكستر شيگرگ و م يآن هوا در

كتاب كوچك پر از . شدن بود  كيدر حال نزد ديشا يواقع بتيمص كي ي هيچون اكنون سا. احساس نكرده بودند  نطوريخواندند كه تا به حال ا

و  يو قوت قلب مادر ، با شاد يخوشحال يقرار گذاشتند كه برا ي، همگ دنديپوش يداشتند لباس م يوقت كهيكننده بود ، بطور رامو كلمات آ يتسل

و نگران كننده  يآن مسافرت طوالن يرا روانه  ي، و تيكردن او با اشك و آه و ناله و شكا نيكرده و بدون اندوهگ يخداحافظ يبا و يدواريام

. بود  اهويروشن و پره يليو ساكت و داخل خانه خ رهيت يليخ رونيچون ب.  ديرس يبه نظر م گانهيب يليخ زيرفتند همه چ نيپائ يتوق.  ندياش نما

و آنطرف  نطرفيآشپزخانه مشغول ا يكه تو زيهانا ن يآشنا ي افهيق يحت. آمد  يبه نظر م بيعج يليزود ، خ اريصبحانه هم در آن صبح بس

 يحاضر رو زيسرسرا حاضر گذاشته بود ، باالپوش و كاله مادر ن يصندوق بزرگ را تو. بود شده  يرعاديغ يليبود ، با آن شب كالهش خ دنيدو

و از  دهيچنان رنگ پر يشب قبل و نگران يخوابيدر اثر ب يول. بخورد  يزيكرد چ يم ينشسته و سع زيپشت م زيكاناپه قرار داشت ، و خود مادر ن

چشمان مگ .  افتنديمشكل  اريقبل در اتاق خودشان گرفته بودند ، بس يرا كه چند لحظه  يميتصم ي، كه دخترها اجرا ديرس يحال رفته به نظر م

 .آشپزخانه پنهان سازد  ركيمجبور بود كه صورتش را پشت ت زيپر از اشك شده بود و جو ن

 .بود  يتازه ا يتجربه  شانياتأسف ، بر نيبه خود گرفته بودند كه انگار ا يزده ا بتيو مص نيغمگ ي افهيق يطور زيكوچكتر ن يدخترها

كالسكه نشستند ، خانم مارچ به دخترها  دنيو آنها منتظر رس ديگرد كينزد يليخ متيكه زمان عز يوقت يكرد ، ول يصحبت نم اديز چكسيه
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رو  ينمود ، سوم يرا صاف و مرتب م يكاله و يگريكرد ، د يشال او را تا م يكيبودند ، مثال  يكه هركدام دور او را گرفته و مشغول خوش خدمت

 يآقا تيهانا و حما ديبچه ها من شما را به ام« :كرد ، گفت  ياش را محكم م يسفر فيك يبندها يكرد و چهارم يم شيرا پا شياه يكفش

خودش از شما  يمثل بچه هاخوبمان هم مطمئنم كه  ي هيهمسا نيوفادار و مهربان است و ا يكاف يهانا خودش به اندازه .  مينما يالرنس ترك م

 . دمراقبت خواهد كر

من  يوقت ديكن يسع.  ديتحمل نمائ يرا به خوب بتيمص نيا يستيكه شما با نستيام از ا يفقط نگران يجمع است ، ول المياز طرف شما خ نيبنابرا

 رتانبه كا شهيمثل هم نيبنابرا.  ديكن يوقت گذراندن احساس راحت هودهيبا ب ديتوان يكه م ديكه فكر نكن نيا اي،  دينباش نيرفتم كج خلق و غمگ

 يكه هرگز ب ديكه افتاد ، فقط به خاطر داشته باش ياست و هر اتفاق يعال يدهنده ا ني؛ چون كار كردن خود تسك ديو مشغول باش ديادامه بده

 ». شد  ديپدر نخواه

 .بله مادر  ـ

الرنس  يآقا شيآمد ، پ شيپ يا دهيچيبا هانا مشورت كن و هر وقت موضوع پ. ز خواهرانت مواظبت كن و عاقل باش و ا اطيبا احت زم،يمگ عز ـ

كمك و  يحاضر برا. و دختر شجاع من باش  سيحتما نامه بنو ميبرا. نكن  دهينسنج يدلسرد نشو و كارها. جو ، تو هم صبور باش . برو 

،  يميكوچكت وفادار باش و تو ا يخانگ فيبه وظا شهيو همانطور مثل هم يده نيخودت را تسك يقيكن با موس يبت ، سع. همه  نخوشحال كرد

 .باش و آرامش شاد خانه را حفظ كن  عيمط. به همه كمك كن 

 .مادر  ميده يبه تو قول م ـ

داده و همه به تكاپو افتادند ،  انيپابه صحبت آنها  گريشد ، عجالتا د يم كيكه داشت نزد يكالسكه ا يتلق تلق چرخ ها يموقع ، صدا نيا در

آه و ناله نكرد ؛  اي ديدنبال مادر ندو چكسيه. سر نداد  هيگر چكسيخوب آن را تحمل كردند ، ه يليدخترها خ يبود ، ول يسخت يليخ يلحظه 

 ديكردند كه شا يفكر م رايبود ، ز نيسنگ يليخ شانيفرستادند قلب ها يپدر م يسالم برا ايسراپا عاشقانه  يها غاميداشتند پ يكه وقت يبا وجود

 ردندرا كه گرفته بودند اجرا ك يخوب ميتصم نياحوال آنها واقعا ا نيبا تمام ا يول. شده باشد  ريد يليپدرشان خ يسالم فرستادن برا يبرا گريد

. 

 .دست تكان بدهند  شيبرا ياو با خوشحال كردند ، موقع دور شدن يو سع ختنديبه او آو يو با مهربان دهيساكت بوس يليمادر را خ آنها

كه دخترها همانجا درجا به او  ديرس ي، حساس و مهربان به نظر م يبروك چنان قو يآقا.  دنديبه موقع رس زيبروك ن يو پدربزرگش و آقا يالر

 .دادند » بزرگوار  يآقا« لقب 

من  زانيخداحافظ عز« :رفت ، زمزمه كرد  يو با عجله داخل كالسكه م ديبوس يرا م زيكوچك عز يآن صورتها يكي يكيمارچ همانطور كه  خانم

 »!ما باشد  يخداوند نگهدار همه ! 

 كيفال ن كيبرگشت و عقب سرش را نگاه كرد ، نور آفتاب مثل  يدر حال برآمدن بود و خانم مارچ وقت گريكالسكه به راه افتاد ، آفتاب د يوقت

 يكه و يزيچ نيتكان دادند و آخر شيزده و دست برا يو لبخند دهيرا د يآنها هم و. بود  دهيبودند ، تاب ستادهيدروازه ا يكه جلو يگروه يرو

 يوفادار و الر ي، هانا ريالرنس پ يآقا يعني. آشنا و مهربان  يي، چهار صورت شاد و روشن بود و پشت سرشان ، سه محافظ با چهره ها ديد

 . يو دوست داشتن يميصم
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 .چقدر همه نسبت به ما مهربان هستند  ـ

 . نديمرد جوان بب زيرا در صورت مهربان و احترام آم دهيعق نيا يبروك برگشت تا گواه زنده  يخانم مارچ به طرف آقا بعد

 ».به كمك داشته باشند  ياجيكه آنها احت نميب يمن كه نم« :بروك پاسخ داد  يآقا

گرفتن اشعه  كيبه فال ن يمسافرت طوالن نيا بيترت نيو بد رديخنده اش را بگ يسر داد كه خانم مارچ نتوانست جلو يبعد چنان خنده نافذ و

 . ديشاد شروع گرد يو خنده و صحبت ها ييآفتاب طال

من « :در كردن به حال خودشان گذاشتد ، جو گفت  ياستراحت و خستگ يصبحانه به خانه شان رفتند ، و دخترها را برا يها برا هيهمسا يوقت

 ».است  وستهيزلزله به وقوع پ كي ييكنم كه گو ياحساس م

 ». كه نصف خانه رفته است  ديآ يبه نظر م« : گفت  يشانيهم با پر مگ

ادر انباشته شده بود اشاره كند كه م زيم يوصله شده كه رو ياز جوراب ها يفقط توانست به انبوه يول ديبگو يزيرا گشود تا چ شيلبها زين بت

به قلب آنها  مايمستق يبود ، ول يكوچك زيچ ديشا نيا. كار كرده است  شانيبه فكر آنها بوده و برا قيدقا نيدر آخر يحت يداد و ينشان م

 .كردند ستنيبغض كرده و به شدت شروع به گر يكه گرفته بودند ، همگ يشجاعانه ا ميو با وجود تصم تنشس

اتاق آمد تا به ماجرا  يقهوه تو يقور كيكه طوفان فرو نشست ، او با  يكنند و باالخره موقع يدلشان را خال يهم عاقالنه گذاشت تا حساب هانا

 .خاتمه داده باشد 

فنجان  كيهمه دور هم  دييايب.  ديگفت ، و آنقدر كج خلق نباش يكه مامانتان به شما چ ديمن ، به خاطر داشته باش زيعز يخب حاال خانم ها ـ

 . ديخانواده باش يسرافراز هيسركارتان رفته و ما يو بعد هم همگ ديقهوه بخور

قادر نبودند  چكداميكه ه يبه طور. بود ، و هانا هم آن روز صبح در درست كردن آن به اصطالح سنگ تمام گذاشته بود  يخوب يقهوه دوا ظاهرا

 دهيكش زيبه طرف م يهمگ نيبنابرا. ، مقاومت كنند  ديرس يقهوه به مشام م يقور يكه از دهانه  يامست كننده و دعوت كننده  يدر مقابل بو

 ! شدند » رو به راه « همه به قول هانا  قهيرا با دستمال سفره عوض كردند و خالصه بعد از ده دق شانيشده و دستمال ها

پس . شعار ماست  نيا.  ديو مشغول باش دواريام« : كرد ، گفت  يرا مزه مزه م اش را دوباره به دست آورده بود و قهوه هيكه روح يدر حال جو

 ».موعظه كردنش را ندارم  يروم سراغ عمه مارچ ، اوه ، گرچه حوصله  يمن مطابق معمول م. سپارد  يآنرا بهتر به خاطر م يك مينيبب دييايب

دادم تو خانه بمانم و  يم حيترج شتريكه ب يمن هم با وجود« :كزد كاش آنقدر چشمانش را قرمز نكرده بود ، گفت  يكه آرزو م يدر حال مگ

 ». نگيروم منزل ك يكارها را رو به راه كنم ، م

 ».  ميرس يخانه ، م يكارها يمن و بت به همه .  ستين ياجياحت« :اظهار داشت  يمغرور يليبا حالت خ يميا

كه  يو موقع ميبكن ديهانا به ما خواهد گفت كه چكار با« :آورد ، افزود  يم رونياش را ب يجاروب دسته دار و طشت ظرفشوئ كهيلدرحا زين بت

 ».داد  ميانجام خواه يكارها را به خوب ي، ما همه  ديشما به خانه بازگرد

 ».است  يجالب يليخ زيكنم كه دلواپس بودن چ يمن فكر م« :زد ، متفكرانه اظهار داشت  يهمانطور كه داشت به ظرف شكر ناخنك م يميا

شان بهتر شده است ، گرچه  هيخنده روح نيو احساس كردند كه با ا رندي، دخترها نتوانستند جلو خنده شان را بگ يميا ي دهياظهار عق نيا با

 !، تكان داد  افتي ياش را در ظرف شكر م نيكه تسك يخانم جوان يخانم بزرگ سرش را برا كيمگ مثل 
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 چيسرپ يرفتند ، وقت رونيكار روزانه شان از در خانه ب يكه آن دو برا يها دوباره جو را ساكت و موقر كرد و موقع» دست گرم كن «  ي منظره

دست  شانيو برا ستديعادت داشت پشت آن با يكه مارم يشگيهم يبه پنجره  يهر دو با تأسف سرشان را برگردانده و با اندوه نگاه دنديرس

 .، انداختند  هدتكان د

 كيبود و مثل  ستادهيآنجا ا يمارم يداشت ، به جا اديرا به  يرسم كوچك خانگ نيبت كه ا ينبود ، ول گريحاال د يصورت دوست داشتن آن

 .داد  يآنها تكان م يرنگ ، سرش را برا يصورت ينيعروسك چ

 »!ست بت من نيا« :گفت  جو

 .دخترك كوچك تكان داد  يكالهش را برا يپر از حقشناس يا افهيبعد ، با ق و

نكنند ،  تتياذ يليامروز خ يوجب مين يها نگيكه اون ك دوارمي، ام يخداحافظ مگ« :شدند ، افزود  يجدا م گريكديكه داشتند از  يهنگام سپس

 ». زميناراحت پدر نباش عز

منم « :، نخندد گفت  ديرس يخنده دار به نظر م يليآن گردن بلندش ، خ يجو كه رو يكرد به كله فرفر يم يسع كهيهم در پاسخ درحال مگ

 ». ديآ يقشنگ و پسرانه به نظر م يليآالمد است و خ يليتو خ يموعظه نكند ، موها اديكه عمه مارچ ز دوارميام

 .منست  يتسل ي هيتنها ما نيا ـ

 .باشند ، به راه خود رفت  دهيرا چ شيزمستان موها يرا داشت كه تو يكه احساس گوسفند يالو در ح ديبه كالهش كش يجو دست سپس

است  ضيمر يبه سخت يبود و نياز ا يكه اخبار حاك يبا وجود رايز. احساس آرامش كردند  يلياز حال پدر ، دخترها خ ييخبرها دنيرس با

 .را مساعدتر كرده بود  يحال و يليبروك ، خ يمثل مادر و آقا يظاهرا حضور پرستاران خوب و دلسوز

مخابرات روزانه  نيفرستاد و مگ به عنوان سرپرست خانواده ، اصرار داشت كه ا يدخترها م يبرا يرسم يخبرنامه  كيبروك ، هر روز  يآقا

مشتاق نوشتن  كيابتدا ، هر. شدند  يم ارتردويگذشت آنها خوشحالتر و ام يمخابرات روزانه ، هر روز كه م نيا دنيبا رس. بخواند  هيبق يرا برا

 يمهمتر جلوه م يلياواخر هم در اثر مكاتبات واشنگتن خ نيصندوق پست كه ضمنا ا يبادكرده بود كه به زحمت تو يو هر روز پاكت ها دندبو

 .شدند  يكرد ، انداخته م

 ياز آنها دستبرد زده و آنها را م ييانواده بود ، كه به چندتاخ يخاص هركدام از اعضا يها ادداشتي ينامه ؛ حاو يپاكت ها نياز ا هركدام

 : ميخوان

 يچون خبرها چنان خوب بودند كه ما نم.  ميتو چقدر ما را خوشحال كرد ، عاجز هست يآخر ينامه  نكهيمادر من ـ واقعا از شرح ا نيزتريعز

 يآقا ياست و چقدر خوب شد كه كار تجارت يبروك موجود مهربان يچقدر آقا.  ميريخود را بگ ي هياز خواندن آنها جلو خنده و گر ميتوانست

خوب خوب  يدخترها همگ. همه مدت آنجا معطل شود و آنقدر به درد تو و پدر بخورد  نيبروك ا يشد كه آقا يا لهيواشنگتن وس رالرنس د

ترسم نكند  يكه م يبطور. سخت را فقط خودش انجام بدهد  يارهاكند و اصرار دارد كه تمام ك يجو در كار دوخت و دوز به من كمك م.هستند 

دلش  يگذارم هر كار يزودگذرش آشنا هستم ، م يشناسم و با هوس ها يچون اخالقش را خوب م يول. را خسته كند  شكار كند و خود ياديز

او به . فراموش نكرده است  يرا كه به او گفته ا يزيمرتب و وفادار است و هرگز چ فشيساعت نسبت به وظا كيبت هم مانند . خواهد بكند  يم

خوب حرف مرا گوش  يليهم خ يميا. ، موقر و ساكت است  ندينش يكوچكش م يانويكه پشت پ يجز مواقع شهياست و هم نيخاطر پدر اندوهگ
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دهم كه چطور جادكمه باز كند و  يم اديكند و من دارم به او  يرا درست م شيخودش موها گرياو د. مواظب او هستم  يليكند و من هم خ يم

 يآقا. شد  ياو خشنود خواه شرفتياز پ يبه خانه بازگرد ياست و من مطمئنم كه وقت لاو سفت و سخت مشغو.  ديرا وصله نما شيجوراب ها

ما  حياو و جو باعث تفر.  بامحبت و سخاوتمند است يليخ شهيمثل هم زين ي؛ مادرانه مواظب ماست و الر ريمرغ پ كيالرنس هم به قول جو مثل 

 كي زيهانا ن.  ميكن ياحساس م ميتي يم و با دور بودن تو خودمان را مثل بچه هايشو يوقتها واقعا گرفته و افسرده م يهستند ، چونكه بعض

زند و كامال رفتارش  يصدا م» مارچ  زهيدوش« مرا  شهيكند و هم يو غرغر نم رديگ ينم رادياو هرگز از ما ا. است  اريموجود مقدس تمام ع

 يطوالن يبازگشت تو ، روزها و شب ها يبرا يول ميخوب و مشغول هست يخالصه ما همگ.  دينما يبا احترام رفتار م يلياست و با من خ مانهيصم

 . ميگذران يرا م يا

 .مرا از خودت بدان  شهيمرا به پدر برسان و هم يدرودها نيتر گرم

 مگ

با خط خرچنگ قورباغه و  يورق بزرگ كاه كي يكه رو يبعد ادداشتيكاغذ معطر نوشته شده بود ، با  كي يوقشنگ ر يليكه خ ادداشتي نيا

 :قرار بود  نينامه از ا. نداشت  يشده ، نوشته شده بود ، اصال وجه تشابه يجا به جا جوهر

كرد كه آن تلگراف را فرستاد ، تا ما از بهتر شدن حال پدر  يكار خوب يلي، بروك خ زميمن ـ سه تا هورا به افتخار پدر عز زيعز اريبس يمارم

در  يول. تا در آنجا از خداوند كه آنقدر نسبت به ما مهربان است ، تشكر كنم  دميدو يروانيرشيمن به اتاق ز ديآن نامه رس يوقت.  ميخبردار شو

 يرا كه م ييدعا شتريب رايز. نبوده ام  ياريتمام ع يدعاگو كيتما ح» !من خوشحالم ! من خوشحالم « : ميكنم و بگو هيانجا من فقط توانستم گر

 بهركدام جدا چقدر خو يدان يهستم ، چون نم يراض يلياز دخترها خ نكيو من ا ميدار يخوش يليما اوقات خ. قلبم ماند  يخواستم بكنم تو

او هر روز قشنگ .  يمرد يآورد ، از خنده م يمادرها را در م يو ادا ندينش يم زيم يمگ كه باال ي افهيق دنيحتما از د يبود نجاياگر ا. شده اند 

 انشده اند و من هم كه ـ خوب هم اريتمام ع يبچه ها مثل دو تا فرشته . كنم عاشق اش هستم  يوقتها من جدا احساس م يشود و بعض يتر م

سر  ميداش. بشود  ميدعوا يبود با الر كيكه نزد ميبگو ديبا من ياوه ، راست!  يدان يخودت كه م. شوم  يو هرگز هم عوض نم گريجو هستم د

هم  يخالصه الر. كردم  يآنطور صحبت م يستينبا يدر مورد بحث حق با من بود ول.  ديو او رنج ميكرد يموضوع كوچك احمقانه بحث م كي

معذرت نخواسته و  يمن اعالم كردم كه هرگز از و. گردد  يبرنم گريخانه شان و گفت كه اگر من از او معذرت نخواهم هرگز د رفتقهر كرد 

 يليو من هردو خ يالر. داشتم  اجيبه تو احت يليداشتم و خ ياحساس بد يليو من خ ديقهر تمام روز طول كش نيا. خالصه خون به كله ام زد 

از من معذرت بخواهد ، چون حق  دياياوست كه ب ي فهيوظ نيكردم كه ا يمن فكر م يول. كله شق  يليمعذرت خواستن خ ياو بر ميمغرور هست

كتابم را . آوردم  ادي، به  يبه من گفته بود يميرا كه تو روز به رودخانه افتادن ا يزيشب شد ، من آن چ يو درست وقت امدياو ن يول. با من بود 

 يدان يم. كه به او برخوردم  دميدو ني، بنابرا ديبه نماگرفتم كه اجازه ندهم خشم بر من غل ميحالم بهتر شد و تصم يليبرداشتم و خواندم ، و خ

 يو شاد يو دوباره احساس راحت ميمعذرت خواست گريكديهر دو خنده مان گرفته و از . آمد كه همان حرف را به من بزند  ياو هم داشت م

 . ميكرد

كوچك  يزهايچ شهيكه پدر هم ييساختم ؛ و از آنجا يكردم ، شعر يآشپزخانه در شستن ظرف ها به هانا كمك م يداشتم تو شبيد من

دو  كيو خودت را هم  رياز طرف من پدر را سخت در آغوش بگ. گذارم تا سرش گرم شود  يپاكت م يمرا دوست دارد ، آن را تو ياحمقانه 
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 .ببوس  نيج

 شلوغ پلوغ  جو

 كف صابون يحباب ها ي ترانه

 نديآ يصابون باال م ديسف يكف ها يوقت! و محبوب من  بايز طشتك

 !خوانم  ي، ترانه حبابها ، خوش و شاد ، آرام آرام م من

 چالنم ، يكشم و م ي، آب م ميشو يرا سخت و محكم م ميكوچكم ، رخت ها يبا دستها كهيهنگام

 كنم تا خشك شوند ؛ يم زانيآنها را از طناب آو و

 !خورند  يتاب م يآسمان آفتاب ريآزاد و خنك ، ز يآنها در هوا سپس

* 

 مانند همان رختها ميتوانست يما م يكاشك

 ! ميو پاك كن ميهفته كار و زحمت را از قلب و روحمان بشوئ كي يهايو آلودگ زنگها

 ، زشانيآب و هوا با اثر سحرآم ميگذاشت يكاش م و

 !كنند  زيرا هم مانند آنها پاك و تم ما

 !شد  يم»  يشكوه و بزرگبا يروز شستشو«  كي ي، براست نيزم ي، در رو آنوقت

* 

 ، ديسودمند و مف يزندگ كيطول راه  در

 آرام ، تازه و شكفته خواهند شد ؛ شهيهم قلبها

 نخواهد داشت ؛ يو افسردگ ينگران ايمغز مشغول با فكر ثمربخش ، فرصت فكر كردن به غم و اندوه ،  و

 !خواهند رفت  نياز ب يبه كل ديشا يو دلواپس شيتشو يها شهياند و

* 

 ؛ ميريگ يبه كار م رانهيرا دل يما دختران ، جاروب كهيدرحال

 به من داده شده ، يو كار يا فهيشاد و خوشحالم كه وظ من

 .شوم  يرو به روز مشغول كار م كه

 .بخشد  يم ديو ام رويو ن يمن تندرست يكار برا نيا رايز

 : ميبگو شهيهم ييكه با خوشرو رميگ يم اديمن  و

 »قلب «  يا.  يفكر كن يتوان يتو م» سر «  يا

 ، يهم ممكنست متأثر شو تو

 شهيحتما هم ديتو با» دست «  يا يول
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 »! يكار كن «

 يبه خانه م يدسته بنفشه تو خانه خشك كرده ام و نگه داشته ام تا وقت كيسالم ها را به پدر رسانده و به او بگو  نيـ از طرف من بهتر زيعز مادر

، با  بمخواهم بخوا يشب م يباشم و وقت يكنم تمام روز دختر خوب يم يخوانم و سع يم زيكنم و چ يمن هر روز صبح مطالعه م. ، به او بدهم  ديآ

 .خوانم  يم ييخودم الال يلحن پدر برا

 يكه ممكنست سع ييمهربان هستند و ما تا آنجا يليهمه خ. اندازد  يام م هيرا بخوانم چون به گر» بهشت مومنان « توانم آواز  ينم گريحاال د من

من فراموش . كنم  يتمام م نجايا گريمن د نيبنابرا.  سديصفحه را بنو ي هيخواهد بق يم يميا.  ميبدون وجود تو هم خوشحال باش ميكن يم

مال منست ، از طرف  ديگو يم شهير را كه همپد يآن گونه . كه گلدان ها را آب بدهم و ساعتها را كوك كنم و اتاق را هر روز هوا بدهم  نكردم

 .دوستدارت برگرد  شيكنم زودتر پ ياوه ، خواهش م. من ببوس 

 كوچك بت

ندارم ـ  يدهم و هرگز با دخترها سازگار يرا انجام م ميمن هر روز درس ها ميخوب هست يـ ما همگ]  زميمامان عز: به فرانسه [ ماما  يماشر

باعث  يليمگ خ. درست است  كيكدام يكلمات را نوشتم تا خودت بدان نيا يهر دو نياست ، بنابرا يگارمنظور من ناساز ديگو يمگ م

شود خوش اخالق  يدارد كه باعث م دهيخوبست و جو عق يليمن خ ياون برا. دهد كه مربا بخورم  ياجازه م ييشب سر چا هرمنست و  نيتسك

زند و  يصدا م» جوجه كوچولو « دختر خانم هستم ، او مرا  كي بايگذارد من االن تقر ينم» اهترام « نسبت به من  ديكه با يآنطور يالر. تر باشم 

دست انداختن من چنان تند تند فرانسه حرف  يبرا» ]  ريصبح به خ: به فرانسه [بن ژور «  اي»  يمرس«  ميگو يم»  نگيك يهان «كه من مثل  يموقع

 .سازد  يدار م حهيجر زند كه احساسات مرا يم

. تر از لباس از آب درآمده اند  ياما آنها آب. تازه به جاشان درست كرد  يها نينخ نما شده بودند و مگ آست يام حساب يلباس آب يها نيآست

 شيبه پ يشتريآهار ب» هانا « كنم كاش  يآرزو م يكنم ، ول يرا خوب تحمل م مينكردم ، من غصه ها يكج خلق يناراحت شدم ؛ ول يليمن خ

 ي هيو تلفظ من ما يكه نقطه گذار ديگو يمن فاصله نقطه ها را خوب نگذاشته ام ؟ مگ م.  ميزد و هر روز سوپ گندم داشت يمن م يبندها

: به فرانسه [  ويآد. خط بروم  نقطه بگذارم و سر يمن آنقدر كار دارم كه انجام دهم كه وقت ندارم ه يهستم ، ول سوادياست و من ب ييرسوا

 .فرستم ـ دختر مهربان تو  يپاپا م يك عالمه بوسه براي، ] خداحافظ 

 مارچ سيكورت يميا

 يباهوش و زرنگ هستن و كارها رو خوب اداره م يليدخترها خ. ما همه حالمون خوبه  نينامه رو نوشتم كه بدون نيـ من فقط ا زيمارچ عز خانوم

 يانجام م يآور» تأجب « كارها را با سرعت  ياست و همه  ي، او عاشق خانه دار ديآ يخوب از آب در م يكدبانو كيارد مگ د زهيدوش. كنن 

آنقدر بهشان نشاسته زد  يول. تشت بزرگ رخت شست  كياو روز دوشنبه . كارها رو خودش انجام بده  يخواهد همه  يجو دلش م يول. دهد 

 استيموجود دن نيبت بهتر. مردم  يزد كه بنفش شده بود و من داشتم از خنده م ليرا هم آنقدر ن يلباس صورت كيكه مثل چوب شده بودن و 

رود و  يو با وجود سن كمش واقعا به بازار م رهيبگ اديرا  يكند همه چ يم ياو سع. و كمك كردن ، دست راست منست  بودنو از نظر صرفه جو 

 هي ياز هفته ا شتريب نيو همانطور كه دوس داشت ميكن يم ييصرفه جو يليما خ. كند  يبه من كمك م يعال يليدارد و خ يم»  گرين« حساب ها را 

هم مثل  يالر يآقا. خورد  يپوشد و آب نبات م يلباسش را م نيبهتر. نكند  يكند كج خولق يم يسع يميا. دهم  ينم هدفعه به دخترها قهو
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دهم  يمن به آنها اجازه م نيبنابرا. باشد  يدخترها م حيتفر» باعس «  يليخ يول. گذارد  يسرش م ياست و خانه را رو يپارچه انرژ كي شهيهم

تمومش  گهيد نجايا نيبنابرا.  ادينان من داره ورم نكهيخوب مث ا. فرستد  يما م يبرا زيعالمه چ كي شهيهم ريپ تلمنجن. كه ورجه ورجه بكنند 

 »اهترامات «  ميشون باشه با تقد يناخوش نيآخر نيكه ا دوارميو ام ديمارچ برسون يود منو به آقادر نيبهتر. كنم  يم

 مولت هانا

 يشود ، گارد نگهبان يخوب هستند ، قسمت تداركات خوب اداره م تيواشنگتن ـ با درود فراوان ، گروه در وضع مارستانيب 2بخش  سرپرستار

خواربار  بي، كارپرداز مولت ، ترت نديب يفرمانده ژنرال الرنس روزانه از ارتش سان م. سرپست خود هستند  شهيهم يخانه تحت نظر كلنل تد

لباس در مركز  شينما كيو  ديگرد كيكه از واشنگتن مخابره شد شل يو چهار توپ سالم به خاطر اخبار خوب ستيب. دهد  يم رااردوگاه 

شما  يداند ، برا يم كيقلب خود را در آنها شر ميكه از صم ييزهايچ يآرزوها را برا نينس بهترفرمانده ژنرال الر.  افتي بيترت يفرمانده

 . دينما يمخابره م

 يتد كلنل

مستخدم نمونه است و  كيهانا . دهند  يحالشان خوب است ، بت و پسر من روزانه اخبار مربوطه را به من م يـ دختران كوچك همگ زيعز مادام

 شيشد كه پ يزياز آن چ شتريواقع شده و اگر مخارج ب ديكنم بروك مف يآرزو م.  دينما ياز مگ قشنگ مراقبت م ياژدها چهارچشم كيمثل 

 افتهيداشته باشد ، شكر خدا كه او بهبود  اجياحت يزيشوهرتان به چ ديبگذار دينبا.  ديرا بپرداز نهيبه حساب من هز ديتوان ي، م ديبودكرده  ينيب

 الرنس  مزيو ارادتمند شما ، ج يميمص دوست

 هفدهم فصل

 كوچك يباوفا

 

چون كه همه . بود  زيانگ رتيحكمفرما شده بود ، واقعا ح يميقد يخانه  نيكه در ا ييكوين يها لتيهفته آن همه خصائل و فض كيمدت  يبرا

 كيبعد از آن  يول. كرده بود  دايرواج پ يليخ ياز خودخواه زيو پره يبوده از خودگذشتگ يصفات بهشت يقلب دارا ميخود از صم يبه نوبه 

سزاوار پاداش كه در عرض  يآن همه كوشش ها يدخترها داشتند برا گريبه خاطر پدرشان حاال د هياول ياز چنگ آن نگران افتني ييرهاهفته با 

البته آنها هنوز هم . شان بازگشته بودند  يقبل ي هيمان روبه ه يتا حد نيكردند و بنابرا يخرده استراحت م كيهفته انجام داده بودند ،  كي

گرفتند ، و بعد از  يداشتن ، چندان سخت نم ديراجع به سخت كار كردن و ام گريكه د ديرس يبه نظر م يفراموش نكرده بودند ، ول راشعار خود 

 .است و آن را هم فراهم آورده بودند  التيكردند كه كوشش هاشان سزاوار تعط يسرسختانه ، احساس م يآن جد و جهد ها

بود و دستور داشت كه تا بهتر شدن  دهيگرد يبد يشده اش كرده بود ، دچار سرماخوردگ دهيچ يپوشاندن كله  يكه برا يبه خاطر غفلت جو

 امدهيدان هم به مذاق جو بد نموضوع چن نياتفاقا ا. بخواند  زيچ شيبرا يتودماغ يخانه بماند ، چون عمه مارچ دوست نداشت كه كس يحالش تو

و كتاب »  نيفناسط« افتاده بود تا با  يكاناپه ا ي، باالخره رو نيرزميگرفته تا ز يروانيرشيو رو كردن و كند و كاو كردن اتاق ز رياز ز دبود و بع

. اش بازگشته بود  يگل يطرف همان قالب ها، به  ديآ يبود كه كار خانه با هنر جور در نم افتهيهم كه در يميا.  دينما ياز خودش پرستار شيها

 ياوقاتش به نوشتن نامه ها شتريب ينمود ، ول يخانه فكر م يكارها يدرباره  ايكرد ،  يم ياطيرفت ، خ يهر روز سراغ شاگردانش م زيمگ ن
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 يمختصر گريكه حاال د كهيبت درحال يگذشت ، ول ي، م ديرس يكه از واشنگتن م يخواندن مكرر و مكرر مكاتبات ايمادر  يو مفصل برا يطوالن

 .داد  يادامه م فشيبه انجام تمام وظا يو حزن آلود بود ، همچنان با وفادار ديرس يبه نظر م ردهافس

 يخواهرانش چون فراموشكار بودند ، توسط و فياز وظا يو به عالوه بعض شدنديبت بود ، روزانه انجام م يكه به عهده  يكوچك فيآن وظا تمام

 . ديرس يساعت به نظر م كيخانه مثل  نيگرفت و بنابرا يم مانجا

به  زيعز يميلباس قد كي يكه سرش را ال يصندوقچه رفته و در حال كيبه سراغ  كراستيشد ،  يمادر و پدر تنگ م يكه دلش برا يموقع فقط

دانست چرا  ينم چكسيه نيبنابرا. كرد  يدانست زمزمه م يرا كه م يكوچك يكرده و با خود دعاها يصدا دلش را خال يبرد ، ب يخصوص فرو م

و  نيريكه او را دوباره ش نقدريهم يول. شود  يشاد و سرحال م نطوري، چطور ا دينما يم داياوقات پ يكه بعض يموقر و ساكت التبعد از آن ح

موضوع غافل بودند كه  نيهمه از ا يول. رفتند  يم مشكالت كوچكشان نزد او يو مشورت كردن درباره  افتني نيتسك ي، برا افتندي يهمراه م

 ني، فرو نشست ، احساس كردند كه با ا ميصحبتش را كرد زيكه قبال ن هياول جانيكه آن ه يبود و موقع تياز شخص شيآزما كيتجربه ،  نيا

 ياديبود كه ز نياشتباه آنها ا يول. را هم به خود دادند  يشنهاديپ نيچن نيپاداش هستند ، بنابرا كيخوب رو به رو شده و سزاوار  يليتجربه خ

 .كه از آن حاصل شد ، فرا گرفتند  ياريگران و تأسف بس متيدرس به ق نيو ا ودنديشده  اليخ يب

،  يبرو» هومل «  يخانواده  دنيمگ ، من آرزو دارم كه تو به د« :روز بت گفت  كيخانم مارچ ،  متيقرار بود كه ده روز بعد از عز نياز ا هيقض

 ». ميآنها را فراموش كن ديكه مادر موقع رفتن به ما گفت كه نبا يدان يم

 ».خسته ام  يليمن امروز بعد از ظهر خ« :رفت ، پاسخ داد  ياش عقب و جلو م يصندل يرو يكرد و با راحت يم ياطيهمانطور كه خ مگ

 »جو؟ يتوان يتو هم نم« : ديپرس بت

 .باشد  يمساعد يمن هوا يسرماخوردگ يبرا يطوفان يواه نيكنم ا ينم اليخ ـ

 .خوب شده است  بايتقر تيكردم كه سرماخوردگ يمن فكر م يول ـ

 يبهتر شده ام ، ول يكاف يبه انازه  يرفتن با الر رونيب يبرا« :خجالت زده از متناقض حرف زدن خود گفت  يحال كم نيدر ع يبا خنده ، ول جو

 ». ستميهومل ها ، هنوز آنقدرها خوب ن يرفتن به خانه  يبرا

 »؟ يرو يچرا خودت نم« : ديپرس مگ

« خانم هومل مجبور است سركارش برود و . بكنم  ديچكار با ستميشده است و من درست بلد ن ضيبچه مر يمن هر روز به آنجا سر زده ام ، ول ـ

 . ديبه آنجا بزن يكه سر ديهانا مجبور ايكنم تو  يفكر م نيراحال بچه بدتر شده است و بناب يول. كند  ياز بچه مواظبت م» الچن 

 .هومل ها بزند  يبه خانه  يزد كه مگ قول داد فردا سر يحرف م يجد يبت طور خالصه

 تيهم برا يخرده هواخور كيدر ضمن .  يو آن را با خودت ببر نديبب هيهم ته يخرده خوراك كيكه  ياز هانا خواهش كن يتوان يم« :گفت  جو

 ».را تمام كنم  مينوشته ها نيخواهم ا يامروز م يرفتم ، ول يم يستيمن با« :اضافه كرد  يبعد هم با حالت عذرخواهانه ا» .خوبست

 ».دياز شماها برو يكي ديفكر كردم شا نيهم خسته هستم ، بنابرا يليكند و خ يمن سرم درد م« :گفت  بت

 ».گردد ياو دنبال ما م ميبرو ميرسد و اگر بخواه ياالن م نيهم يميا« :اظهار داشت  مگ

 .شوم  يم يميكنم و منتظر ا ياستراحت م يخوب ، من كم اريبس ـ
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 . ديهومل فراموش گرد يخانواده  ي هيقض گريدوباره كارشان را از سر گرفتند و عجالتا د هيو بق ديكاناپه دراز كش يبت رو نيبنابرا

غرق داستانش  زيجو ن. را به تنش پرو كند  ديلباس جد كينشده بود ، مگ هم رفته بود به اتاقش تا  شيدايهنوز پ يميساعت گذشت ، ا كي

 .بود و هانا هم جلو آتش اجاق آشپزخانه به خواب فرو رفته بود و خروپفش هوا بود 

 يپر كرد ، با سر چارهيب يبچه  يبرا خرت و پرت يسبدش را با مقدار نكهيو بعد از ا ديشنل كالهدارش را پوش يموقع بت به آرام نيا در

بود كه بت به  روقتيد. به طرف منزل هومل ها به راه افتاد  يخنك شامگاه يهوا يدر چشمان صبورش ، تو رهيو ت نياندوهگ يو حالت نيسنگ

 .كرد  ياتاق مادر زندان يو خودش را تو دهيكه بت از پله ها باال خز ديند چكسيو ه تخانه بازگش

متورم و قرمز ؛  يمادر رفت ، در آنجا چشمش به بت افتاد كه با چشمان يبه سر وقت صندوقچه  يزيبرداشتن چ يجو برا يعد وقتب مساعتين

 .نشسته بود  نيزم يدواها رو يكامفر را به دست داشت ، كنار جعبه  ي شهيش كهيدرحال

 چه ات شده بت ؟! كرستف كلمب  ـ

 »نه ؟ اي يتو مخملك گرفته ا« : دينشود ، به جلو دراز كرد و فورا پرس كيبه او نزد نكهيدستش را به عالمت ا يبا دستپاچگ بت

 كه مگ گرفته بود ، چطور مگر ؟ يموقع شيسالها پ ـ

 .آن بچه مرد  يدان ياوه ، جو ، م.  ميگو يم تيبعدا برا ـ

 كدام بچه ؟ ـ

 » .دامن من مرد  يمادرش به خانه بازگردد ، تو نكهيز اخانم هومل ، اون قبل ا يبچه « :و گفت  ديبغضش ترك نجايدر ا بت

من  ي چارهياوه ، طفلك ب« :گفت  مانيپش يا افهيبا ق ديكش يدر آغوش م ينشست و بت را با مهربان يصندوق بزرگ مادر م يكه تو يدر حال جو

 ».رفتم  يم يستيبا يمن م. من بود  ريتقص. دردناك بوده  تيچقد برا! 

دكتر  كيگفت كه مادرش دنبال » الچن « بچه حالش بدتر شده است و  دميآنجا د دميرس يمن وقت. بود  زياون دردناك نبود ، بلكه فقط غم انگ ـ

د ايناگهان فر ياست ، ول دهيآمد كه بچه خواب يبه نظر م. خرده استراحت كند  كي»  يالت« بغلم گرفتم تا  يمن بچه را تو نيبنابرا. رفته است 

را  رياو ش ي، ول ختيدر دهان او ر ريش يهم كم»  يالت« را گرم كنم و  شيكردم پاها يمن سع. حركت ماند  ي، بعد ب ديلرز يو كم ديكش يكوتاه

 .كه او مرده است  دمينخورد و من فهم

 ؟ يبعد تو چكار كرد.  زمينكن عز هيگر ـ

دكتر گفت كه او مرده .  ديكه خانم هومل به همراه دكتر از راه رس نيدر آغوش نگاه داشتم تا ا يمن فقط همانطور نشستم و او را با مهربان ـ

زودتر  يستيشما با يول! مخملك « گفت ؛ تيسپس به خانم هومل با عصبان. كه گلودرد داشتند ، رفت  نايو م شينريها ي نهيمعا ياست و بعد برا

 ريد يليخ گريحاال د يول.  ديكرده بچه را خودش معالجه نما يسع نياست و بنابرا ريفق يليكه او خ خانم هومل پاسخ داد» . ديكرد يمرا باخبر م

 دنيندكتر با ش. واگذار كرده بود  يو تيبه محبت و انسان گرياش را هم د تيزيخبر كرده بود و حق و گريد يآن دو تا يرا برا يو و. شده بود 

بود  دهيمتأثر گرد يليبود و من هم همراه خانم هومل و دكتر كه خ زيغم انگ يليبچه خ يمنظره  ي، ول ديزد و مهربان تر گرد يحرف لبخند نيا

 .خانه و بالدن بخورم و اال من هم مخملك خواهم گرفت  ميايناگهان به طرف من برگشت و گفت كه فورا ب نكهيكردم تا ا هي، گر

، من هرگز  يشو ضياوه ، بت تو اگر مر! شد  يتو مبتال نخواه« :گفت  ديكش يغوش مدر آ كتريكه بت را نزد يوحشتزده در حال يبا نگاه جو
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 »كرد؟ ميما چكار خواه!  ديخودم را نخواهم بخش

نه ، نترس ، من « :كرد خودش را سرحال جلوه دهد ، پاسخ داد  يم يگذاشت و سع يداغش م يشانيپ يهمانطور كه دست سردش را رو بت

با سردرد ، گلو درد ، و  يناخوش نيام كه نوشته است ا دهيكتاب مادر نگاه كرده و د يمن آن را تو.  رميآن را بگ فيخف يليزنم كه خ يحدس م

 ». كنم حالم بهتر شده است  يچند تا بالدن خوردم و احساس م نيبنابرا. گردد  يمثل مال من شروع م يبياحساس عج كي

 !كاش فقط مادر خانه بود  ـ

 يبعد نگاه. از آن را خواند  يكرد چقدر واشنگتن از آنجا به دور است ، كتاب را از دست بت گرفت و صفحه ا يكه احساس م يجو در حال سپس

 يم، من  يريتب را بگ نيكه ا يرا دار يبدشانس نياز همه ا شتريو ب يهفته با آن بچه بوده ا كياز  شتريتو ب« :گفت  يبه بت كرد و بعد با ناراحت

 ».داند  يرا م ييزهايچ ياو درباره ناخوش. كنم  يمن هانا را خبر م. بت  يرا گرفته باشترسم كه آن 

تو و . خواهد كه او هم گرفتار شود  ياو تا حاال مخملك نگرفته است و من اصال دلم نم.  ديايب نجايا يمينگذار ا يول« :خواهش كرد يبا نگران بت

 »، نه ؟  ديمگ كه آنرا گرفته ا

 نيمن استحقاق ا. اگر هم گرفتم فكرش را نكن  يول. كنم ، نه  يفكر م« : ديلب غر ريرفت با هانا مشورت كند ، ز يهمانطور كه داشت م جو

 يآن آشغال ها را نوشت يآن بچه برود و خودت نشست شيهفته پ كي چارهيطفلك ب نيا يخوك خودخواه تو چطور اجازه داد. مجازات را دارم 

 »؟

اگر  يماريب نيآنها مخملك گرفته اند ، و ا يساخت كه همه  يجو را مطمئن م كهيشد و درحال دارياز خواب ب قهيدق كيب در عرض خو يهانا

راحت تر شد ،  الشيخ يكم كيجو  نكهيبعد از ا نيرا در دست گرفت و بنابرا زيهمه چ بيخوب معالجه شود ، اصال خطر مرگ ندارد ، ترت

 .مگ باال رفتند كردن  برخ يبرا ييدوتا

را خبر » بنگز « ما دكتر .  ميبكن ديكه چكار با ميگو يحاال من به شماها م« :و سوال كردن بت فارغ شد ، اظهار داشت  نهيكه از معا يوقت هانا

منزل  همدت كوتاه ب كي يرا برا يميا ديبعد با. نه  اي ميداده ا صيكه خودمان درست تشخ مينيتا بب ندازديبه بت ب يكرد تا او هم نگاه ميخواه

 ». ديرا گرم كن يو سر و ديبت بمان يدو روز ، پهلو يكي يبرا دياز شما دو تا دخترها ، با يكينشود و بعد  ضيتا او هم مر ميعمه مارچ بفرست

 ».ز همه هستم من بزرگتر ا. البته كه من خواهم ماند « :كرد  شنهادي، پ ديرس يبه نظر م مانيكه او هم نگران و پش يدر حال مگ

من به مادر قول داده بودم كه به منزل . شد  ضيمن بود كه او مر ريتقص نيچون ا. كار را خواهم كرد  نيمن ا يول« :مصمم گفت  يبا لحن جو

 ».كار را نكردم  نيا يهومل ها خواهم رفت ول

 »؟ ستين اجينفر احت كياز  شتري؟ چون به ب يخواه يرا م كيبت تو كدام« :گفت  هانا

 ».كنم  يخواهش م. جو « : جو گذاشته و پاسخ داد  يشانه  يقانع سرش را رو يبا نگاه بت

جو  يول( آمد ،  يجور كارها خوشش نم نيو ا يابدا از پرستار نكهيحال از ا نيدر ع يبود ، ول دهيرنج يكم كهيانتخاب ، درحال نيا دنيبا شن مگ

 ». دهميرا م يميكار ا بيروم ترت يپس من م« :، گفت  ديكش يم ينفس راحت) آمد  يخوشش م

 رديدهد تب مخملك بگ يم حيترج باياعالم كرد كه تقر يدست به شورش زد و با كج خلق درنگي، ب نهيموضوع قرنط دنيبه محض فهم يميا يول

خواهش و  يوقت. حاضر نبود كه نبود  يميبودند و ا دهيفا يهمه ب يآورد ، التماس كرد ، دستور داد ، ول ليمگ دل. به نزد عمه مارچ برود  نكهيتا ا
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 ياحساس كرد كه مجبور است دست به دامن هانا گردد ول يدي، مگ با كمال ناام دينبخش يا دهيفا يآن دعوا و مرافعه و اوقات تلخ يتمنا و در پ

كاناپه فرو برده  يكوسن ها يسرش را تو كهيرا در حال يميگذاشت و ا منيقدم به اتاق نش يبازگردد ، الر يميكه دوباره سروقت ا نيقبل از ا

فقط  يالر يدهد ول يو دلدار نياو را تسك يكرد و انتظار داشت كه الر تيحكا يالر يداستان را برا يميا.  افتيبود ، در حال هق هق كردن 

گره زده بود ،  گريبه همد قيعم يرا به عالمت تفكر شيزد و ابروها يلب سوت م ريآهسته ز كهيفرو برد و در حال بشيج يرا تو شيدست ها

خانم كوچك  كي ديخوب حاال تو با« :اش گفت  يشگينشست و با همان لحن شوخ و مفرح هم يميبعد كنار ا. به قدم زدن در اتاق  دشروع كر

منزل  يرو يتو م. كه من دارم گوش بده  يشادو  يعال ينكن و فقط به نقشه  هينه ، گر. ، بكن  نديگو يرا كه آنها م يو هر كار يباش دهيفهم

 ايآ. داشت  ميخواه يبهمان خوش خواهد گذشت و اوقات خوب يليگردش و حتما خ ايو  يبرم سوار يو ترا م ميآ يروز م هرعمه مارچ و من 

 »؟ ستيادا اصول درآوردن ها ن نينقشه بهتر از ا نيا

 ».طرف و آن طرف فرستاده شوم  نيا يكه سر راه مانده ، ه يكس كيندارم مثل  ليمن م« :گفت  يدار شده ا حهيبا لحن جر يميا

 يخواه يتو كه نم. خودت است  يخوب يو برا ينشو ضيكه تو هم مثل بت مر نستيا يكار فقط برا نيا. ذره عقل به تو بدهد بچه  كيخداوند  ـ

 ؟ يخواه ي؟ م يشو ضيمر

 .مدت را با بت بوده ام  نيچون كه تمام ا. تا حاال گرفته باشم  ديكه شا ميتوانم بگو يبه جرأت م يول. خواهم  ينه ، معلومست كه نم ـ

 نيدارم كه با ا نانيمن اطم. بود  يآن درامان خواه ياز گرفتن حتم بيترت نيچون به ا.  يحتما به آنجا برو دياست كه تو با ليدل نياصال به هم ـ

كه  مكن يم هيمن جدا به تو توص يميا زهيدوش. كرد  يخواه ييجز يليتب خ كي نكهيا ايشد و  يب دچار نخواهت نيهوا و توجه اصال به ا رييتغ

 . ستين ي، چون مخملك شوخ يهر چه زودتر خانه را ترك كن

 ». يعصبان يليدلتنگ كننده است و خودش هم خ يليآخه منزل عمه مارچ خ« :بود ، گفت  دهيترس يظاهرا كم كهيدرحال ميا

 ميهر روز از حال بت تو را باخبر كرده و با هم به گردش خواه. دلتنگ كننده نخواهد بود  تيآنجا برا گريمن به آنجا ، د يسر زدن هر روز با

 رفتنخواهد گ رادي، او از ما ا ميبكن يهر كار نيو بنابرا ميبا او خوب باش يليكرد كه خ ميخواه يهم مرا دوست دارد و ما سع رزنياون پ. رفت 

 .و غر نخواهد زد 

 ؟ يبه گردش ببر» پوك « و  ورتمهيمرا با اون كالسكه  يده يقول م ـ

 .خورم  يجنتلمن به شرافتم سوگند م كيمثل  ـ

 ؟ ييايكه هر روز ب يده يو قول م ـ

 . امدمياگر ن ينيب يم ـ

 ؟ يكه بت خوب شد ، مرا به خانه بازگردان يكه در هر لحظه ا يده يو قول م ـ

 .بله ، همان لحظه  ـ

 ؟ يو مرا به تئاتر ببر ـ

 .پارك  نيدوج كيبه  ياگر بتوانم حت ـ

 ».توانم به منزل عمه مارچ بروم  يزنم كه م يخوب پس من حدس م« : پاسخ داد  يبه آهستگ يميا نجايا در
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حاال مگ را صدا كن و به او بگو كه ! دختر خوب  زنده باد« :زد و گفت  يميبا دستش به پشت ا قي؛ به عالمت تصد يميا ميتصم دنيبه شن يالر

 ». يشده ا ميتسل

بهش  يو فداكار ياحساس ازخودگذشتگ يليكه خ يدرحال زين يميو ا ننديمعجزه را به چشم خود بب نيتا ا دنديدو نييو جو از پله ها پا مگ

 .است ، منزل عمه مارچ برود  دهيكه بت به مخملك دچار گرد ديقول داد ، كه اگر دكتر بگو. دست داده بود 

 »چطور است ؟ زيعز يدختر كوچولو« :ديپرس يالر

 .دختر كوچك نگران و ناراحت بود  يآورد ، برا يخود م يكه به رو يزياز آن چ شتريبود و ته دلش ب يمخصوص الر يكه بت نازپرورده  چون

من به جرأت  يرا آزرده است ول يو يليمرگ آن بچه خ. بهتر است كند كه حالش  يو احساس م دهيتخت مادر دراز كش يرو« :پاسخ داد  مگ

مرا ناراحت و  نيو هم ديرس ينگران به نظر م يول. كند  يفكر م نطوريكه او هم ا ديگو يم زيهانا ن. كه او فقط سرما خورده است  ميتوانم بگو يم

 ».كند  يم قرار يب

 يخالص شود ، گرفتار يگرفتار كياز  ديآ يتا آدم م. است  ييايچه دن« :زد ، گفت  يرا به هم م شيموها يكج خلق يبا نوع كهيدرحال جو

 ». ستيرو به راه ن زيچ چيرسد ه يمادر رفته، به نظر م ياصال از وقت.  ديآ يم شيپ شيبرا يگريد

 كيمادرت  يمن برا ايو به من بگو آكله ات را مرتب كن .  ستي، مد روز ن يكن يغيخودت را شكل جوجه ت ستيخوب حاال الزم ن« :گفت  يالر

 »بكنم ؟ ديبا يگريچكار د اي. نه  ايتلگرام بفرستم 

( دوستش  ييبايبا از دست رفتن تنها ز چوقتيه ييبود كه گو يزد ، لحنش طور ينوظهور جو حرف م يهر وقت راجع به كله  يالر ظاهرا

 .شود  يداغ دلش تازه م شهيشود و هم يدلش خنك نم)  شيموها

كار  نيا ديدارد كه ما نبا دهيهانا عق ي، ول ميبه او خبر بده ديشود با ضيكنم اگر بت واقعا مر يمن فكر م. همان مشكل منست  نيا« :گفت  مگ

 ضيمر يبت مدت طوالن. كار فقط آنها را نگران و مشوش خواهد شاخت  نيا نيو بنابرا ديتواند پدر را ترك نما يچون كه مادر نم.  ميرا بكن

 يم ميكار را دار ني؛ خوب ما هم هم ميكه مادر در جواب نوشت كه مواظب او باش ديبكند و فرض كن ديداند كه چكار با يماند و هانا م نخواهد

 ». ميكن

 ، چطور است ؟ ميدكتر آمد ، بعدش با پدربزرگ مشورت كن يوقت ديبه نظر من با.  ميدانم چكار كن يخوب من هم نم. هوم  ـ

 چيقبل از آمدن او ه ميتوان يچون ما نم. را فورا خبر كن » بنگز « جو برو دكتر .  ميكار را بكن نيا ديبله با« :موافقت كرد و دستور داد  مگ

 ». ميريبگ يميتصم

 ».جور كارها من هستم  نيا يپادو.  ستيبا يكه هست ييجو همان جا« :داشت ، گفت  يكالهش را برم كهيدرحال يالر يول

 ».شلوغ باشد يليترسم تو سرت خ يمن م يول« :گفت  مگ

 .را هم انجام داده ام  ميفردا ينه ، من تمام درس ها ـ

 »؟ يكن يهم مطالعه م التيمگر تو در تعط« :ديپرس جو

 ». رميگ يسرمشق م گانميخوب را از همسا يكارها شهيبله من هم« :، پاسخ داد  رونيب ديپر ياز در م كهيدر حال يالر

 ».پسر خودم دارم نيبه ا ياديز يدهايمن ام« :كرد ، گفت  ي، تماشا م ديپر ينرده ها م يرا كه داشت با خنده از رو يهمانطور كه الر جو
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 ». ستيپسر ، بد ن كيآره ، به عنوان « :تفاوت فقط پاسخ داد  يب يجالب نبود ، با حالت شيبرا اديكه موضوع ز مگ

 دنياز شن كهيشود و درحال يم دهيد يدر و يناخوش نيا يكرد اظهار داشت كه نشانه ها نهيبت را معا يو وقت ديرساز راه  زيدكتر بنگز ن باالخره

 .را خواهد گرفت  يناخوش نيا فيبطور خف ياحتمال داد كه ظاهرا و يخوشحال ي، با اندك ديرس يها ، موقر و ساكت به نظر م» هومل « داستان 

، با وضع  دينما دايپ تيمصون يناخوش يبه او خوراند كه در مقابل خطر احتمال يزيكه دكتر چ نيبود و بعد از ا يميا ديكار ، تبع نياول نيبنابرا

 . ديكردند ، عازم منزل عمه مارچ گرد يو جو بدرقه اش م يكه الر يدر حال يعني،  يآبرومند يليخ

 ديبرو« : زديم ادياش نشسته بود و فر ياش پشت صندل يكه طوط ير حالو د رفتهيخود آنها را پذ يشگيهم ينواز همانيمارچ با همان م عمه

 »د؟يخواه يحاال چه م«:ديبه آنها انداخته و پرس يشاخدارش نگاه نكيع ياز باال» .قدم بگذارد دينبا نجايا يپسر چي، ه رونيب

 .كرد  فيعمه مارچ تعر يبه طرف پنجره برگشت و جو داستان را برا يالر

 نجايتواند ا ينباشد ، م ضياگر مر يميا. را هم دارد  زهايچ نيا چارهيو ب ريفق يآدمها يتو دنيپلك. كه انتظارش را داشتم  يزيدرست همان چ ـ

،  دنتيباال كش ينيب يصدا دنينكن بچه جان ، شن هيگر. خواهد بود  يدارم كه دختر خوب نانيمن اطم. من بكند  يهم برا يبماند و در ضمن كار

 .دهد  يمرا آزار م

مگر آزار  يوا« :ديزده و بگو يغيج»  يپول« و باعث شد  ديرا كش يدم طوط يگر يبا موذ يشود كه الر ريبود اشكش سراز كينزد يميا خالصه

 »؟ يدار

 !خنده  ريشود ، زد ز ريرفت سراز يكه اشكش م يميحرف را زد كه ا نيخنده دار ا يطور و

 ؟ دهيسنر يخوب از مادرت چه خبر ؟ تازه خبر ـ

 ».پدر حالش بهتر شده است« :جلوه كند ، جواب داد  نيكرد موقر و سنگ يم يكه سع يدر حال جو

 يدرست و حساب ي هيبن چوقتياصال مارچ ه. طول نكشد  اديكنم ز يم اليپس من خ.  ياوه ، راست« :خشنود شد و پاسخ داد  يظاهرا اندك رزنيپ

 ».نداشت 

 يپنجه م رزنيكرد و به كاله پ يورجه ورجه م شيپا يكه رو يگرفته بود ، در حال شگونشياز عقب ن ياز آنطرف ، ظاهرا چون باز هم الر يپول

 ».خداحافظ . خداحافظ . بردار  هيخرده انف كي. دروغ نگو  چوقتيه! ها ، ها « :زد  ادي، از حرصش فر ديكش

 يمغز يپسر ب كيبا  ابانهايوقت شب ول گشتن در خ ني، چون ا يو و تو بهتره كه فورا به منزل برو! دب ا يب ريپ يزبانت را نگهدار ، پرنده  ـ

 »... مثل او 

 رزنيمغز را كه از خنده دلش را گرفته بود ؛ نوك بزند وسط حرف پ يب يخواست اون پسره  يكه م يو در حال ديپر شياز جا يموقع پول نيا در

 »!ادب  يب ريپ يزبانت را نگه دار ، پرنده « :زد  اديو فر ديدو

 ».خواهم كرد كه بكنم  يسع يفضول را تحمل كنم ، ول يطوط نيوجود ا توانميمن نم« : ديشيبا عمه مارچ تنها ماند با خود اند يوقت يميا باالخره

 .زشت  يكارت دختره  يتو هم برو پ ـ

 . اش را باال نكشد  ينيو ب رديباالخره نتوانست جلو خودش را بگ حانهيوق يجمله  نيا دنيبه شن يميزد و ا غيج يپول

 هجدهم فصل
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 اهيس يروزها

 يناخوش يدرباره  يزيدخترها چ. شده بود  ضيزدند ، مر يالبته جز هانا و دكتر ، حدس م گران،ياز آنچه كه د شتريتب كرده و ب يبه سخت بت

ز يداد و دكتر بنگز ن يكه بلد بود انجام م يهانا به روش خودش هر كار نيبنابرا.  ندياجازه نداشت كه بت را بب زيالرنس ن يدانستند و آقا ينم

خانه مانده بود تا بچه  يمگ تو. دانست  يپرستار خوب و دلسوز م نيمرهون ا اريدر هر حال خود را بس يكرد ، ول يكوشش خود را م نيشتريب

 يكرد خانه را اداره م يهم احساس گناه م يكم كيو  ياحساس نگران يليكه خ يدرامان بمانند و در حال يماريب تياز سرا نگيك يخانواده  يها

 . ودنم

كرد كه  يالبته مگ هرگز فكر نم. بت بكند  يبه ناخوش يتوانست اشاره ا يكرد كه موقع نوشتن نامه ها نم يعلت احساس گناه م نيبه ا مگ

 ». بداند ، چون فقط دلواپس خواهند شد  يزيخانوم مارچ چ« به دستور هانا قدغن شده بود كه  يباشد ، ول يدادن مادرش كار درست بيفر

كردن تا آنجا كه قادر  تيصبور بود و درد را بدون شكا يليهم نبود ، چون بت خ يهم شب و روز خودش را وقف بت كرده بود و كار دشوار جو

 ييگرفته و شكسته و گلو يي، بت با صدا يانيحالت هذ كيو در  اديكه به علت ز ديرس يزمان يول.  كرد يبود خودش را كنترل كند ، تحمل م

 گريكه او د ديرس يزمان نيهمچن. شد  يخارج نم شياز گلو ييصدا بايتقر شيكرد كه البته از فرط تورم گلو يبه آواز خواندن م وعمتورم شر

هنگام  نيدر ا. گرفت  يزد و التماس كنن سراغ مادرش را م يصدا م ياشتباه ينها را با اسم هادور و برش نبود و آ يقادر به شناختن چهره ها

 يندارد ، ول يهنوز خطر نكهيبا ا« :هانا هم گفت  يو حت سديمادر بنو يكرد كه اجازه دهند برا شنهاديو مگ پ ديترس يداشت م كمكم  گريجو د

 ».آن كرد يبرا يفكر ديبا

بازگشته بود و  نيمارچ به حالت نخست يچون وضع آقا. خاطر آنها افزود  شينامه از واشنگتن به اندوه و تشو كي دنيهمزمان با آن ، رس يول

 .نخواهد توانست به خانه بازگردد  يطوالن يشده بود كه احتماال تا مدت ينيب شيپ

و ساكت بود و چقدر قلب  زي، چقدر خانه غم انگ دنديرس يبه نظر م كيا تارهمانطور كه دخترها مشغول و منتظر بودند ، چقدر روزه نيبنابرا

مارگارت بود  نيجهت ، ا نيبد! افكنده بود  هيو نشاط بود ؛ سا يپر از شاد يخانه كه زمان نيا يمرگ به رو ييبود و خالصه گو نيآنها سنگ يها

كرد  يو تازه احساس م ديشياند يگذشته شان كه م ينشسته و به روزها يي، به تنها دنديچك ياش م ياطيخ يبه رو شيكه اشك ها يدرحال كه

و آرامش و سالمت  تيعشق و محبت ، حما يعنياز پول و تجمل مهمتر هستند ، ثروتمند بوده است ،  يكه حت ييزهايكه چقدر به خاطر داشتن چ

 يكه خواهر كوچكش با رنج و درد جلو كيكه در آن اتاق تار يجو بود كه در حال نيبعد هم ، ا. هستند  يزندگ ياز مواهب واقع يكه جزئ

 يبرد و م يبت م رتيس ينيريو ش ييبايبه ز ي، تازه پ ديرس يم يبه گوش و زشيترحم انگ يصدا يبود و فقط گاه دهيچشمانش دراز كش

 .را در قلب ها پر كرده است  يو حساس قيعم يدختر كوچك چه جا نيكه ا ديفهم

كوچكش چقدر به شاد كردن  يآوازها نيو با تمر ستيز يم گرانيبه خاطر د شهيطلب كه هم رجاهيو غ رخودخواهيارزش بت متواضع و غ به

 ديكه در تبع زين يميا. هستند  ييبايو ز ي، كه چقدر عشق و محبت مهمتر از استعداد ، پولدار ديفهم يبرد و م يم يكرد ، پ يخانه كمك م طيمح

و  ستيخسته كننده ن ايسخت  ينوع خدمت كردن چيبرد كه ه يم يرا كرده بود ، حاال پ زشيخانه و خدمت كردن به بت عز يهوا ت، دلش سخ

 .كوچك و راغب بت انجام شده است  يبا دست ها شهيفراموش شده اش هم يآورد كه چقدر كارها يم اديتأسف بار به  يبا اندوه

خواست با  يدلش نم رايز. بزرگ را قفل كرده بود  يانويدر آن پ زيالرنس ن يو آقا دييپا يخانه را م ريناپذ يروح خستگ كيهم مثل  يالر
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 . فتديرا شاد و مطبوع سازد ، ب شياش غروب ها نيريش يقيجوانش كه عادت داشت با موس ي هيهمسا اديآن به  يدهايكل دنيد

 .شدند  يم ايخواربار فروش و قصاب هم حال بت را جو ، نانوا ، رفروشيش يبت تنگ شده بود ، حت يدلشان برا همه

داده  يها هم آنها را تسل هيهمسا.  رديبگ نايم يلباس هم برا كيخودش معذرت بخواهد و ضمنا  يفكر يب يخانم هومل آمده بود تا برا چارهيب

شناختند ، متعجب بودند كه بت كوچك  يرا خوب م يكه و ييآنها يفرستادند و حت يبهبود بت كوچولو م يخوب خود را برا يو آرزوها

 .دوست دارد نهمهي، چطور ا يخجالت

خود را فراموش  جيافل ي هيداد كه تحت الحما ينشان م زيحال ن نيدر ا يرا در كنار خود خوابانده و حت رشيپ ي» جوانا« احوال ، بت  نيا در

شوند و در ساعات  ضيآورده شوند تا مبادا آنها هم مر يها اجازه نداشتند كه نزد وآن يتنگ شده بود ول شيگربه ها ياو دلش برا. نكرده است 

 .بود  زينگران جو ن يحت ساكتش

نامه خواهد نوشت و اغلب  شيبرا يكه او به زود سنديمادر بنو يگفت كه برا يفرستاده و م يميا يها را برا غاميپ نيمهربان با محبت تر بت

 .گفت نكند پدر فكر كند كه او فراموشش كرده است  يمداد و كاغذ به او بدهند و دائما م كيكرد تا  يخواهش م

 يچرخاند و كلمات نامفهوم و ب يطرف و آن طرف م نيكه سرش را ا يو او در حال ديرس انيبه پا زين شياريهوش يكه زمان ها ديطول نكش يول

 ديفهم ينم يزيفرو رفته و چ يهوشيب هيو شب قيعم يكه به خواب نيا اي. افتاد  يتختش م يشد ، ساعتها و ساعتها رو يلبانش خارج م انيربط از م

. 

الزم باشد ، آنرا  قهيكشوش داشت كه هر دق يتلگرام آماده تو كي شهيماند و مگ هم يم داريآمد ، هانا شب را ب يبنگز روزانه دو بار م دكتر

 . شديتخت خواب بت دور نم ياز پهلو يلحظه ا زيو باالخره جو ن نديمخابره نما

و انگار كه سال داشت خود را  ديبار يگرفته بود و برف با شدت م دنيوز يچون كه باد تلخ. بود  يروز زمستان كيآنها  ياكتبر در واقع برا اول

آهسته به  ييدوخت، با صدا يم به وچش يطوالن يمدت نكهيبت آمده و بعد از ا داريد يآنروز دكتر بنگز برا. كرد  يحاضر م شيمرگ خو يبرا

 ».، بهتر است كه فورا به منزل بازگردد دياگر خانم مارچ بتواند شوهرش را ترك نما« :گفت ناها

 گريكه د ييكلمات ، گو نيا دنيبا شن زيمگ ن. بود  دهيمنقبض گرد يلبانش از فرط ناراحت رايسرش را تكان داد ، ز يصحبت چيبدون ه هانا

 دهيپر يبا صورت قهيدق كي يبرا نكهيبزرگ انداخت و جو هم بعد از ا يصندل يبدنش را نداشته باشند ، خودش را رو ينگاهدار ياراي شيپاها

سپس به .  ديدو رونيطوفان ب يرا برداشته و تو شيزهايو سپس باعجله چ ديكش رونيو تلگرام را ب دهيدو مني، به اتاق نش ستديا آنجارنگ در 

مارچ دوباره  ينامه از در وارد شد و خبر داد كه آقا كيبا  يآورد ، الر يسرو صدا داشت باالپوشش را در م يكه ب يحالبرگشته و در يزود

از دوشش برداشته نشده است و صورتش  نيكه هنوز آن بار سنگ ديرس يبه نظر م يجو با تشكر نامه را خواند ، ول. است  افتهيحالش بهبود 

 »؟ بت بدتر شده است ؟ هيموضوع چ« : ديپرس مهيسراس يالر. بود  و غصه يپر از ناراحت يطور

مادر فرستادم كه هرچه زودتر  يتلگرام برا كيمن االن « :پاسخ داد  يزيرفت ، با لحن غم انگ ياش ور م يكيالست يكه به چكمه ها يدر حال جو

 ».خودش را برساند

 !بر تو جو  نيآفر ـ

« :دي، پرس اوردي، درب دنديلرز يسخت م شيجو را كه دست ها يكرد چكمه ها يم ينشست و سع يسرسرا م يصندل يرو كهيدرحال يالر بعد
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 »؟ يكار را كرد نيخودت ا تيبه مسئول ايآ

 . ميكار را بكن نينه ، دكتر گفت كه ا ـ

 »اوه ، پس او آنقدر حالش بد است ؟« :ديخورده بود ، پرس كهيكه  يا افهيبا ق يالر

 گرياو اصال د. كند  ينم يصحبت زيگفت ن يم واريد يرو يكبوتران سبزرنگ كه به برگها يدرباره  گريد يشناسد و حت يما را نم گريبله او د ـ

رسد كه از خداوند  يمادر و پدر هردو رفته اند و به نظر م.  ديوضع كمك نما نيتحمل ا يكه ما را برا ميرا ندار چكسيو ه ستيبت من ن هيشب

 .  مينما شيدايتوانم پ يكه من نم ميدورآنقدر به  مه

بگردد ،  يزيكورمال ، كورمال دنبال چ يكيتار ي، دخترك انگار كه تو دنديغلط يم نيپائ چارهيجو ب يگونه ها يكه قطرات اشك از رو همانطور

را گرفته بود ،  شيكه بغض گلو يدست خودش گرفت و نجوا كنان در حال يآن را تو يدستش را به حالت كمك خواستن به جلو دراز كرد و الر

 ». زميعز ري، محكم بگ زميمن هستم جو عز« : ردزمزمه ك

كه به  يدست نيرا خوب كرد و انگار ا شيآن فشار دست دوستانه بغض گلو يرا محكم نگاه داشت و گوئ يدست الر ينداد ، ول يپاسخ او

 يتسل زيچ كيخواست  يدلش م يالر. بكشد  رونيب يغم و ناراحت نيا يتوانست او را از تو يبود كه م يآسمان دست كيطرفش دراز شده بود 

جو را همانطور كه خانم مارچ عادت  ي دهيو سر خم ستادهيهمانطور كه خاموش ا نيبنابرا.  افتيكه مناسب باشد ن يكلمه ا ي، ول ديدهنده بگو

و  يحالت از هر سخن نيتوانست انجام دهد ، و ا يدر آن لحظات م يبود كه الر يكار نيبهتر نيظاهرا ا. ، نوازش نمود  ديداشت نوازش نما

 .داد  هيتك نيريش يدهنده  يتسل نيخاموش را در سكوت احساس كرده بود و با ا يهمدرد نيجو ا رايز. كرد  مجو را آرا شتريب يصحبت

من حاال بهتر .  يمتشكرم تد« .حق شناس صورتش را باال نمود  يا افهياش شده بودند ، پاك كرده و با ق يترا كه باعث ناراح شياشك ها سپس

 ».  ميآنرا بهتر تحمل نما ديايب شيپ يزيكنم اگر چ يم يكنم و سع ينم ياحساس كج خلق گريمن د. هستم 

 .رو به راه خواهد شد  زيخواهد بود و بعد همه چ نجايا يموضوع به تو كمك خواهد كرد ، مادر به زود نيا. باش جو  دواريام ـ

خوشحال هستم كه پدر بهتر شده است و  يليمن خ« :كرد ، پاسخ داد  يپهن م شيزانو يدستمال مرطوبش را رو كهيو درحال دهيكش يآه جو

 نيگرد آمده اند و من سنگ كجايها  يناراحت يكه همه  ديآ ياوه ، به نظر م. نخواهد كرد  ياحساس ناراحت يليحاال مادر از ترك كردن پدر خ

 ». ام  دهيبه دوش كش راآنها  نيتر

 »كشد ؟ يچرا مگ جورش را نم« :گفت  يبا اوقات تلخ يالر

بت . شود  يتنگ نم يو ياو تنگ شده ، او دلش برا يكه من دلم برا يرا دوست ندارد و آنطور يمن بت ياو به اندازه  يكشد ، ول ياوه ، چرا م ـ

 !توانم  ينم! توانم  ينم.  ميتوانم او را ترك نما يزء وجود منست و من نمج

كرده بود با  يلحظه سع نيكردن نمود ، چون تا ا هيشروع به گر يديدستمال مرطوبش فرو برده و با ناام يجو باز هم صورتش را او سپس

 .بود  ختهيقطره اشك نر كيشجاعت تمام خودش را نگه دارد ، و هرگز هم 

را فرو خورد و لرزش لبانش را آرام سازد ؛ ننتوانست  شيكه باالخره موفق شد بغض گلو يتا لحظه ا ي، ول ديدستش را به چشمش كش يالر

من « :گفت  يدواريبا ام ي، الر رفتيكه هق هق جو آرام پذ يباالخره موقع نكهيتا ا. دست خودش نبود  يمردانه نبود ، ول نيا ديشا. بزند  يحرف

 ردياو را از ما بگ يزود نيكنم كه خداوند به ا يمن فكر نم.  مياو را دوست دار يلي، او حالش خوب است و ما همه مان خ رديكنم او بم ينمفكر 
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.« 

 ».رنديميم شهيهم زيخوب و عز يآدمها يول« : ديغر جو

، دوباره او را شاد و سرحال  يدوستش الر زيكه جو را فرا گرفته بود ، سخنان دوستانه و مهرآم يظاهرا با وجود آن شك و شبهه و ترس يول

 . ديكردن كش هيدست از گر گريساخت و د

چشم به هم زدن حالت را  كيصبر كن من در  قهيدق كياوه ، .  يكه كج خلق باش ديآ يبهت نم گريد.  يتو پاك خسته شده ا.  چارهيطفلك ب ـ

 ».رم آو يجا م

شنل را  نيكه بت ا يمتوجه نشده بود از زمان چكسيظاهرا ه. رنگ بت نهاد  يشنل قهوه ا يباال رفته و جو سرش را رو يكيدو تا پله  ي، الر بعد

 .مانده است  ينهاده ، همانجا باق زيم يرو نطوريهم

صاحب كوچك آن ، به داخل روح جو حلول كرده و  عيمتواضع و مط ي هيدر خود داشت ، چون آن روح ييشنل جادو نيكه ا ديرس ينظر م به

 زميبت عز ينوشم به سالمت يمن م« :ها را گرفته و با شجاعت گفت  السياز گ يكي يشراب بازگشت ، جو با لبخند السيبا دو گ يكه الر يموقع

 »!دهنده  نيدوست تسك كي نيو همچن يتد يهست يبتو دكتر خو! 

 »تو را بپردازم ؟ تيزيو ديمن چطور با« :برده بود ، افزود  ادياز  ياش را اندك يفكر يها يناراحت زيكلمات محبت آم نيا كه از يدر حال سپس

گالن  كياز  شتريب يبه تو خواهم داد كه حت يزيخواهم فرستاد و امشب چ تيمن صورتحساب خود را برا« :پاسخ داد  زياسرارآم يتيبا رضا يالر

 »!شراب قلبت را گرم خواهد كرد 

 »؟  يبگ دي؟ با يتد يچ« :زد  اديبرده بود ، فر ادياندوهش را از  يلحظه ا يكه برا يبا تعجب درحال جو

 نياز ا ايآ. دوباره رو به راه خواهد شد  زيخواهد بود و همه چ نجايمادر فرستادم و بروك پاسخ داده كه او امشب ا يتلگرام برا كي روزيمن د ـ

 ؟ يستيموضوع خوشحال ن

 نيلحظه از ترس دخترها ا نيآمده بود ، چون تا ا جانيهم به ه يليتا بناگوش سرخ شده و خ قهيدق كيتند صحبت كرده بود و در  يليخ يالر

انداخت و با  يرا دور گردن الر شي، دستها ديپر يم يصندل يكه از رو يشده و در حال ديرنگ جو كامال سف. نگه داشته بود  يكار خود را مخف

 ».خوشحال هستم  يليمن خ! اوه ، مادر ! ياوه ، الر« :زد  اديفر يلخوشحا

شروع  يكرد ، بلكه بطور عصب ينم هيگر گريجو د. بود  ستادهيا شيشده بود كه همانطور سر جا ريحركات جو غافلگ نيآنقدر از ا يالر چارهيب

 !خل شده است  ينكرده كم يخبر تازه خدا نياز ا يشده بود كه گوئ زانياز دوستش آو يو طور ديلرز يكرده و م دنيبه خند

احساس كرد كه حال جو  ينوازش كرد و وقت ياو پشت جو را به آرام. رفتار نمود  يبا حضور ذهن كاف يشده بود ، ول ريمتح يگرچه حساب يالر

بعد  نيبنابرا. جو را كامال به خودش آورد و آرامش كرد  نيجو برداشت كه هم ينه از گو زين زيمحبت آم يشود ، دو سه تا بوسه  يدارد بهتر م

ها  يخل باز نيا دي، من نبا ياوه ، منو ببخش الر« :جدا كرده و نفس زنان گفت  يخودش را از گردن الر يدادن به نرده ها ، جو به آرام هياز تك

 راخودم  يمن نتوانستم جلو نيو بنابرا يكار را كرد نيهانا ، ا ديكه با وجود تأك يبود زيتو آنقدر خوب و عز نكهيا يبرا. آوردم  يرا در م

اعمال  نطوريشود كه ا يبه من شراب نده چون باعث م گريبگو و هرگز هم د ميان برا يرا درباره  زيهمه چ. و به سر و كولت نپرم  رميبگ

 .احمقانه از من سر بزند 
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 يب يليندارد و اما راجع به موضوع ، عرض كنم خدمتتان كه من خ يتياهم« : كرد ، با خنده گفت  يش را صاف مهمانطور كه داشت كراوات يالر

 رو اگ. از آن خبردار شود  ديكند و مادر با يدارد مبالغه م ياديز گريكه هانا د ميما فكر كرد نيبنابرا. هم پدربزرگ  نطوريقرار شده بودم هم

با  گريهانا را ، د ي افهيق نطوريو هم دميدكتر را د ي افهيق روزيد يو خالصه وقت ديبشود ، هرگز ما را نخواهد بخش شينكرده بت طور يخدا

و با  ديآ يمادر امشب م نيبنابرا. تلگرام را مخابره كنم و رفتم اداره پست  نيا ديخود گفتم هر چه باداباد ، اگر شده سرم را هم به باد بدهم با

 يكه آن بانو يو تا زمان ينشو خودياز خود ب اديكن ز يمن دنبال او خواهم رفت و تو فقط سع. رسد  يم نجايشب به ا مهين 2ت ترن ساع نيآخر

 ».  يبه خانه برسد ، مواظب بت باش زيعز

 ؟ ميتوانم از تو تشكر نما يمن چطور م! يفرشته هست كيتو  يالر ـ

كار اتفاقا خوشم  نيمن از ا. كله ام بپر  يجو دوباره رو يه« :و گفت ) كه دو هفته بود نكرده بود  يكار( به جو انداخت  ينگاه طنتيبا ش يالر

 ». آمد 

به  ريخ يدعا.  يخواب ينم باي، چون امشب تقر ياستراحت كن يكن كم يبرو خانه و سع.  يكن تيمرا اذ ستيالزم ن گريحاال د. نه ، متشكرم  ـ

 .يهمراهت تد

 يليگفت كه او خ يواشكيآشپزخانه نشست ، به گربه ها  يقفسه  كي يرو نكهيو بعد از ا دهيتمام كرد ، به آشپزخانه خز صحبتش را يوقت جو

 . انجام داده است  يحساب يليكار خ كيكرد كه  ي، با خود داشت فكر م شديكه عازم خانه م يهم در حال ياز آنطرف الر. خوشحال است 

 نيمثل ا يمن تا به حال نخود هر آش« :، گفت  ديكش يم يكه نفس راحت يهانا برد ، هانا در حال يكه جو آن اخبار خوب را برا يموقع بعد

 ».كه خانوم امشب به موقع از راه برسند دوارميبخشم و ام ياو را م يام ، ول دهيپسربچه ند

 كي زيبماند ، دوباره سرش را با نامه ها گرم كرد و هانا ن ضياتاق مر يكه تو افتيجو دستور  نكهيبعد از ا يابتدا بهت اش زده ، ول زين مگ

 كيگذشته ،  مساعتين نيكه در عرض هم ديرس يبه نظر م. حاضر كرد و باال آورد  شانيمنتظره برا ريخبر غ نيبه افتخار ا»  بيس يپا« جفت 

همه  ييگو. آن را روشن كرده بود  كيتار يبهتر از نور آفتاب ، اتاقها يزيچو خوشحال كننده سراسر خانه را در خود گرفته بود و  يتازگ لتحا

 يگلدان پنجره  يباز تو مهيكردن نمود و چند تا رز ن كيج كيبت دوباره شروع به ج يكردند ، پرنده  يرا احساس م دبخشيام رييتغ نيا زيچ

و هر موقع كه جو و مگ چشمشان  ديكش ياش زبانه م يشگيهم يكرده بودند و آتش دوباره با همان شاد ي، شروع به باز شدن و خودنمائ يميا

تازه  يا هي، با روح دنديكش يرا در آغوش م گريكه همد يگشود و در حال يشان را از هم م دهيرنگپر يصورتها يافتاد ، لبخند يم گريكديبه 

 نيخبر از ا يچون دخترك ب. تازه به خود گرفته بود  يجز بت رنگ زيخالصه همه چ» ! ديآ ير دارد مماد.  ديآ يمادر دارد م« : دندكر يزمزمه م

 .بود  دهيو تب دار دراز كش ني، همانطور سنگ يو ناراحت دي، ترد ديو ام يهمه شاد

و  فيپر كار ، اكنون آنقدر ضع يآن دستها. رنگ شده بود  دهيرنگ ، حاال آنقدر پژمرده و پر يصورت يآن چهره . بود  يزيترحم انگ ي منظره

 دهبالش پراكن يو نامرتب بر رو دهيحاال ژول بايمرتب و ز يخندان ، كامال الل شده بودند و باالخره آن موها يآن لبها. عاطل و باطل شده بودند 

 .شده بودند 

 »!آب« : گفت  يفقط م يخشك به سخت يباز كرده و با لبان چشمانش را يال يصورت بود و فقط گاهگاه نيروز را بت به ا تمام

، باد آزار دهنده همچنان  ديبار يتمام روز برف م. و مطمئن به خدا و مادر بودند  دواريدوخته و منتظر و ام گريكديروز جو و مگ چشم به  تمام
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نواخت ، دو خواهر ، كه  يم يو هر موقع كه ساعت ضربه ا ديباالخره شب فرا رس يول. گذشتند  يم يبه وزش خود ادامه داده و ساعتها به كند

چون هر .  شديم دايدر دلشان پ يديام يرد و بدل كرده و جرقه  گريكديبا  يصدا در دو طرف تخت بت نشسته بودند نگاه يهمچنان آرام و ب

 .شديم ادتريتر و ز اديكمك ، ز دنيرس ديگذشت ، ام يكه م يساعت

 يقدم م منيالرنس هم در اتاق نش يآقا. فرو رفته بود  ينيو به خواب سنگ دهيتخت بت دراز كش يدر پا يكاناپه ا يود ، روكه كامال خسته ب هانا

ره شده يبه آتش خ يمتفكرانه ا ي افهيبا چنان ق يكند ، ول يكرد كه دارد استراحت م يبود و وانمود م دهيدراز كش چهيقال يدر رو زين يالر. زد 

 . نديايو شفاف به نظر ب ميمال ييبايبه طرز ز اهشيچشمان س ديبود كه باعث گرد

، به  ديا يجور مواقع به سراغ انسان م نيكه در ا يدردناك يبا آن احساس ناتوان كهيچون كه در حال. هرگز آن شب را فراموش نكردند  دخترها

 . افتين راه ندادند ، هرگز خواب به چشمانشا يانتظار خود ادامه م

 تيشكا زيچ چياز ه گريبندم كه د ياگر خداوند ، بت را به ما بازگرداند ، من با خود عهد م« :با لحن دلگرم كننده و با حرارت زمزمه كرد  مگ

 ».نكنم و ناشكر نباشم 

كنم كه تمام عمرم او را دوست داشته و  يعهد ماگر خداوند بت را به ما بازگرداند ، من هم با خود « :و حرارت گفت  يبا همان اندازه گرم زين جو

 ».خدمتگزارش باشم 

 ». ديايبه درد ب نطورينداشتم كه ا يمن آرزو داشتم كاش اصال قلب« :گفت  يبعد از مكث مگ

 ». آنرا گذراند  ديبا يدانم چطور يباشد ، من نم يسخت نيبه ا يزندگ شترياصال اگر ب« :اضافه كرد  يبا دلسرد خواهرش

 دهيانگار در صورت رنگپر رايز. كه چشمشان به بت بود ، خود را فراموش كردند  يشب را اعالم كرده و هر دو در حال مهيموقع ، ساعت ن نيا در

 يآن را درهم نم قيباد ، سكوت عم يجز صدا يزيفرو رفته بود و چ يخانه هنوز در سكوت مرگبار.  وستيبه وقوع پ يرييدخترك تغ ي

آن تخت  يآمد رو يرا كه به نظر م يرنگ دهيپر ي هيجز دو خواهر سا چكسيخسته و از حال رفته ، به خواب رفته بود و ه يهانا. شكست 

.  فتاديراه آهن ، اتفاق ن ستگاهيا يبه سو يالر يآهسته  متيجز عز يزيو چ ديگرد يساعت سپر كي.  ديد يخواب كوچك افتاده است نم

از  ايدر راه ، و  يدر اثر حادثه ا ايدر اثر طوفان ،  ايكه  ريتأخ نيحاصل از ا يو كم كم نگران دياز راه نرس چكسيگذشت و ه زين گريد كساعتي

 . ختير چارهيب يدخترها نيدر واشنگتن بود ، ترس به جان ا يزيغم انگ يهمه بدتر ، وقوع حادثه 

 ياش دوست داشتن يبرف ديپوشش سف نيا ريدر ز ايكرد كه چقدر دن يبود و داشت فكر م ستادهياز دو گذشته بود و جو كه كنار پنجره ا ساعت

بزرگ  يراحت يكه كه جلو صندل ديرا برگرداند ، مگ را د شيرو مهيسراس يو وقت ديرا در كنار تخت خواب شن يحركت ي، صدا ديرس يبه نظر م

به فكرش  رايز. كرد  خي، وجود جو را مبدل به  يمنظره ترس دردناك نيا دنيبه د. زده و صورتش را در داخل آن پنهان كرده است  ومادر زان

 ».ترسد كه آن را به من خبر بدهد  يبت مرده است و مگ م نايقي« :آمد كه 

.  ديبود ، د وستهيرا كه در صورت بت به وقوع پ يميعظ رييزده اش تغ رتيالفور سرپست خود بازگشت و در مقابل چشمان ح يجو ف نيبنابرا

 يو غرق در آرامش به نظر م دهيچنان رنگپر زيشده بودند و آن صورت كوچك عز يدردآلود ، ناپد ي افهياز تب و آن ق يناش يبرافروختگآن 

شد با  يخواهرانش خم م نيزتريعز نيصورت ا يرو نكهيبعد از ا نيبنابرا. كردن ندارد  يو زار هيبه گر يليم چيكه جو احساس كرد ، ه ديرس

 »!خداحافظ . خداحافظ بت كوچك من « :و آهسته زمزمه كرد  ديرا آرام بوس يمرطوب و يشانيتمام قلبش پ
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 . ديبه كنار تخت دو مهيو سراس دهيالهام شده بود ؛ ناگهان از خواب پر يبه و يزيسر و صدا انگار چ يب يجنب و جوش ها نيكه از ا هانا

 يسرش م يبندش را رو شيكه پ يسپس در حال. داد  دنشينفس كش يبه صدا كرد و گوش نهيبه صورت بت انداخت و دستش را معا ينگاه

است و او  دهيشكر خداوند كه تبش بر« :گفت  يداد ، با خوشحال ينشسته و همانطور كه خودش را به جلو و عقب تاب م يصندل يانداخت رو

 ».كشد  يپوست صورتش مرطوب است و راحت نفس م.  ستا دهيخواب يعيكامال طب

 !من  ياوه خدا ـ

بود ،  يمرد عاد كياو .  ديآن از راه رس دييتأ يبخش را كامال باور كنند ، دكتر برا يشاد تيواقع نيدخترها فرصت بكنند تا ا نكهيقبل از ا يول

 نجا يناخوش نيدخترك كوچك از ا نيا گريكنم حاال د يمن فكر م. من  زانيبله عز« :پدرانه به آنها گفت  يزد و با نگاه يلبخند يوقت يول

 »...  يكم كيشد ، به او  داريب ياو بخوابد و وقت ديخانه را آرام نگه داشته و بگذار ديكن يسع. سالم بدر خواهد برد 

 . ننديب يرا در مقابل خود م يصورت آسمان كيكه  دينظرشان رس به

 يلحظه آنها با خوشحال نينشد ، چون در ا دهيبود كه هرگز شن يزيدادند ، چ يبه بت م ديبا يبود و آنها چ يحرف دكتر چ يدنباله  نكهيا يول

به اتاق  يبعد هم وقت. افتادند  هيو به گر دهيرا در آغوش كش گرينشستند همد يپله ها م يكه رو يو در حال دهيخز كيتار يبه داخل سرسرا

اش  يشگيباز هم با همان ژست هم گرياوه ، بت كوچولو حاال د. نهادند  يو ي نهيس يوفادار فرورفته و سرشان را رو يدر آغوش هانا گشتندباز

بود كه  دايو پ ديكش ينفس م يكه به آرام يبود و در حال دهيگذاشت ، خواب يم شيدستها يرا رو شيهمانطور كه عادت داشت گونه ها يعني، 

 .در صورتش نبود  بيعج يدگياز آن رنگ پر ياثر گريفرو رفته است و د ينيسنگبه خواب 

 ».ديرس يكاش مادر االن از راه م« :در حال روشن شدن بود ، جو گفت  يموقع همانطور كه آن شب زمستان نيا در

كردم كه اگر بت فردا صبح از نزد ما برود ،  يمن فكر نم يدان يم« :آمد ، گفت  يشكفته باال م مهين ديرز سف يشاخه  كيبا  كهيهم درحال مگ

 يباز شده است ؛ و من حاال قصد دارم آن را تو يدر عرض شب حساب نيبب ي، تا فردا باز شود ، ول يدست و يگذاردن تو يرز برا يخه شا نيا

 ».و صورت مادر باشد  بايرز ز ني، ا نديكه بب يزيچ نيكند ، اول يچشمانش را باز م زيبت عز يكنار تخت خواب بت بگذارم تا وقت انگلد

، آفتاب هرگز به  ستندينگر رونيرا پشت سر نهاده بودند ، به ب نيو اندوهگ يطوالن يشب زنده دار كيفردا صبح مگ و جو كه  يوقت باالخره

كه حاال به  ياندازه دوست داشتن نيهرگز به ا ايبود و دن امدهيكرد ، در ن يكه حاال در مقابل چشمان خسته و خواب آلودشان جلوه م ييبايز نيا

 .بود  امدهيد ، به نظر نآم يم نظرشان

كرده و اظهار  يكرد ، با خود خنده ا يرا تماشا م رونيب يكننده  رهيخ يبود و آن منظره  ستادهياتاق ا يپنجره  يكه پشت پرده  يدر حال مگ

 ».رسد  يبه نظر م انيپر يايمثل دن« :داشت 

 »!گوش بده ! ساكت « :بلند شده و اظهار داشت  شيپاها يرو جو

 يشاد يكه با زمزمه  ديبه گوش رس يالر يشاد هانا و متعاقب آن هم صدا اديبعد هم فر. زد  يرا م نييزنگ در پا يانگار كس. ست بود در بله

 » !او آمد ! دخترها او آمد « :گفت  يداشت م يبخش

 نوزدهم فصل

 يميا ي تنامهيوص
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 نياول يكرد و برا ياحساس غربت م قاياو عم. گذراند  يرا در منزل عمه مارچ م ياوقات سخت يميافتاد ، ا يدر خانه اتفاق م عيوقا نيا كهيدرحال

 چوقتيعمه مارچ ه.و موردتوجه و ناز و نوازش بوده است  زيخودشان عز يشد كه چقدر در خانه  ينكته م نياش متوجه ا يبار در تمام زندگ

چون كه رفتار خوب . مهربان بود  يميانصافا ته دلش نسبت به ا ي، ولآمد  يكار خوشش نم نيرا ناز و نوازش كند و از ا ينداشت كس ادتع

 نيا يبه خصوص برا ييجا رشياز قلب پ يآورد در گوشه ا يخودش نم يكه به رو يساخت و با وجود يرا خشنود م يو يليدخترك خ

 ريپ ياز آدمها ياصوال بعض! كرد  يم يچه اشتباه يبرد ، ول يبه كار م يميخوشحال ساختن ا يخود را برا يتمام سع عابرادرزاده اش داشت و واق

 يكوچك جوانها همدرد يها يتوانند با احساسات و خوش يجوان داشته و م يشن قلب يخاكستر يو موها يظاهر يو چروك ها نيبا وجود چ

و  حينصا يدسته از اشخاص طور نيا نيو همچن ندينما يدر غربت و با دور بودن از خانه احساس راحت يرفتار كنند كه آنها حت يو طور ندينما

همن طور كه  يول. شوند  يم رفتهياز طرف جوانها پذ نيريدوستانه و ش يپوشانند كه با حالت يم يمطبوع يهايرفتار يدروس عاقالنه را در لفافه 

و  نيرا با قوان يميا نيبهره بود و بنابرا يموهبت ب نيكه داشت از ا يعمه مارچ متأسفانه با وجود قلب رئوف ديتا حاال متوجه شده ا زيخودتان ن

و نگران كرده بود و ضمنا چون او را  جيمخصوص خودش ، پاك گ يو خسته كننده  يطوالن يها يگرفتن ها و سخنران افهيق نيدستورات و همچن

و اغماض  ياثرات بد آزاد تيكه ممكن اس ييجاكرد تا آن يم يبود ، به نظر خودش سع افتهيجو  يعنيسر به راهتر و مهربانتر از خواهرش ، 

او را  يدستش گرفته و همان طور يرا تو يميكامال ا نيبنابرا.  دياصالح نما يرا كم يميبرده و به اصطالح ا نيبرادرش را از ب يخانه  يتو يها

 يو آزردگ يرا دستخوش دلتنگ يميرفتارش روح ا نيكه با ا يبطور! قرار گرفته بود  ميمورد تعل شيداد كه خودش در شصت سال پ يم ميتعل

 .گرفتار شده است  ريسخت گ يليعنكبوت خ كيرا دارد كه در چنگال  يكرده و باعث شده بود كه دخترك احساس كند كه حالت پروانه ا

دمده را آنقدر روغن جال بزند تا  يوانهايها و ل يدر منزل عمه مارچ مجبور بود كه هر روز صبح فنجان ها را شسته ، آن قاشق ها و قور يميا

 يلكه  كيخال و  كي يچون كه حت!بود  يكند كه چه كار خسته كننده و مشكل يريبعد دستور داشت كه اتاق را گردگ.  فتنديبرق ب يحساب

 واناتيح ياتاق كه به شكل كله  يو دمده  قهيعت يها يمبل و صندل يها هيماند و به عالوه پا يعمه مارچ دور نم ريرادگيچشم ا ازكوچك هم 

 ديبود كه با»  يپول« كارها ، نوبت  نيبعد از ا. كرد  يريآنها را گردگ يشد به راحت ينم چوقتيبودند كه ه ياديز يها يكنده كار يبودند ، دارا

انجام  يرفتن از پله ها برا نييباال و پاو به اضافه ده ها بار  شديشانه زده م شيموها ديبعد نوبت آن سگ پشمالو بود كه با. شد  يم ادهغذا د

خسته ننده ، او  يكارها نيبعد از ا. كرد  يبزرگش را ترك م يكه چالق بود خود به ندرت آن صندل رزنيچون پ. عمه مارچ  يها شيخرده فرما

تازه بعد از . كرد  يم افتيروزانه در فضائل و كماالت كه او يدرباره  يسخنران يسر كيداد كه عبارت بودند از  يرا انجام م شيدرس ها ديبا

 يآمد و عمه مارچ را كم يهر روز م يالر. برد ، بپردازد  يهم از آنها لذت نم چوقتيكه ه يباز ايساعت به ورزش  كيدرس ، او اجازه داشت 

رفت  يبه شمار م يميتنها اوقات خوش ا نيبرود كه ا يسوار ايگردش و  ياجازه بدهد كه همراه او برا يميداد تا به ا يگردش م شيدلصن يرو

برد ، مجبور بود همانطور  يچرتش م رزنيكه پ يبخواند و بعد هم در حال زيعمه مارچ چ يبلند ، برا يمجبور بود كه با صدا يميبعد از ناهار ، ا. 

بعد .  ديانجام يبه طول م كساعتيو  زد ، شروع شده ياول را ورق م يصفحه  يميكه ا يچرت معموال از وقت نيكه ا نديبنش شيساكت سرجا

موقع  نيدر ا.  ديرس يغروب فرا م نكهيكرد تا ا ي، شروع به دوختن م يدرون انيطغ ي، ول يبا آرامش ظاهر يميكه ا ديرس يم ينوبت قالبدوز

چون كه عمه مارچ چانه اش . غروبها از همه بدتر بودند . فرا برسد  ييخواهد خود را سرگرم كند تا وقت چا يكه دلش م يطوراجازه داشت هر

 يدلش م يميكه چنان خسته كننده و كسالت آور بودند كه ا شياز زمان جوان يطوالن يكرد به نقل داستانها يشد و شروع م يتازه گرم م
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رفت  ي، به خواب فرو م زديدو قطره اشك بر يكيموفق شود  هنكيمعموال قبل از ا يول. كند  هيو بر بخت خود گر دهخواست به رختخواب پناه بر

. 

وجود . اوقات دردناك را پشت سر نهد  نيتواند ا يكرد كه هرگر نم ينبود ، او احساس م) عمه مارچ  يمستخدمه ( » استر « و  يبه خاطر الر اگر

به او  يليبود كه دخترك خ دهيدو روز اول فهم يكيكه در عرض همان  يچون طوط.  اورديرا در ب يميبود كه كفر ا يكاف ييبه تنها زين يطوط

را  شي، مو ستاديا يم كشينزد يميمثال هروقت ا. كرد  يم يو بدجنس طنتيتوانست ش يكه م ييگذارد ، از در انتقام درآمده و تا جا ينم حلم

مادام تو چرت بود  يكند ، وقت فيگرداند تا آن را دوباره كث يرمرا ب رشيكرد ، تعمدا ظرف نان و ش يم زيقفسش را تم يمي، هروقت ا ديكش يم

زد و خالصه كامال  يصدا م»  يميا« ، همانطور فقط  زهي، او را بدون بكار بردن لغت دوش ختير يم يميسر ا يجارو دسته بلند را رو يها وب، چ

 ينم يميو چاق بود كه ا ي، نوبت آن سگ عصبان يكذائ يبعد از آن طوط. كرد  يادب و سزاوار سرزنش رفتار م يب ريپ يپرنده  كيمثل 

 يم يوقت نكهيا ايو  ديكش يكرد و زوزه م يخواست او را به توالت ببرد غرغر م يم يميچون هر وقت ا.  ديتوانست وجود آن را هم تحمل نما

گرفت كه الاقل  يبه خود م ياحمقانه ا يليخ ي افهيو ق ديكش يراز مكرد ، به پشت د يرا هوا م شيكه پاها يبخورد ، در حال يزيخواست چ

 نيدر ا نيبود و بنابرا نيهم گوشش سنگ ريپ يبود و كالسكه چ يبدخلق يليآشپز آدم خ. كرد  يكار را تكرار م نيا روزحدود دوازده بار در 

 .كرد  يبود كه توجه خانم جوان را به خود جلب م» استر « خانه فقط 

 يتنها كس يو انيكرد و از اطراف يم يكه به خدمت خانم مارچ در آمده بود ، سالها بود كه با او زندگ يبود كه از زمان يزن فرانسو كي» استر  «

 ي، ول دبو» استال «  يو ياسم واقع. نبود  شيزندگ يچون خانم مارچ بدون وجود استر ، قادر به اداره . كرد  يحكومت م رزنيبه پ بايبود كه تقر

را  نشيمجبورش نكند كه د رزنيپ چوقتيبود كه ه رفتهيدستور را پذ نيا يعمه مارچ دستور داده بود اسمش را عوض كند ، و او هم به شرط

 !هم عوض كند 

مانطور كه زد ، استر ه يچرت م» مادام « كه عصرها  يمثال مواقع. كرد  يسرش را گرم م يليآمد و خ يخوشش م» مادموازل « از  يليخ استر

 گريد يسرگرم كي. ساخت  يرا مشغول م يميا يليدر فرانسه ، خ شياز زندگ يبيعج يكرد ، با گفتن استانها يمادام را مرمت م يصندل يبندها

زرگ و  ياشكاف ها يرا كه تو يدنيجالب و د يزهايآن منزل بزرگ را بگردد و چ ياجازه داشت كه سوراخ سنبه ها نين بود كه همچنيا يميا

و  يرا جمع آور زيكالغ ، همه چ كيچون كه عمه مارچ عادت داشت كع مثل .  ديو تماشا نما يانبار شده بودند ، وارس يميو قد قهيعت يصندوقها

بود كه  ياشكاف هند كي يميمحل ا نيمحبوب تر. نبودند  يفروش قهيعت يشباهت به مغازه ها يموز خانه اش ب ياتاق ها نيبنابرا،  دينما ميقا

فقط  يگرانبها ، برخ يقرار داشتند كه بعض ورآالتيبود كه در آن انواع و اقسام ز يمخف يكوچك و گوشه ها ي، خانه ها بيعج يپر از كشوها

 كي،  يبالشتك مخمل كي يجواهر ، كه در داخل آن رو يجعبه  يو تماشا اءياش نيدست زدن به ا. بودند  قهيعت يرفته همگ هميجالب و رو

دستبند ،  كيكه عبارت بودند از . شدند ، قرار داشتند  ياستفاده م شانيبايتوسط صاحب جوان و ز شيكه در چهل سال پ يورآالتيز يسر

 .كرده است  يقبل از ازدواجش استفاده م مارچكه مه  اقوتي يگردنبند و گوشواره 

كهربا ، و  يشوهرش ، انگشترها و سنجاق ها يكرده بود ، بعد هم الماس ها هيهد يكه پدرش در روز ازدواج اش به و ديمروار يسر كي بعد

. بسته ، درون آنها قرار داشتند  يكه دختركوچكش به دستش م ييالنگو ايدسته مو و  كي ايدوستان مرحوم و  ريكه تصاو بيعج يقاب ها

جواهرات  ريانگشتش كوچك بود ، مثل سا يبرا يلياال خعمه مارچ كه چون ح يعمو مارچ ؛ و باالخره انگشتر عروس رگساعت بز نيهمچن
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 . شديم ياشكاف نگهدار ني، در ا يمتيق

را  يكيمادموازل كدام « :  ديپرس يروز از و كي،  ديگنجه ها را قفل نما نيتا بعدا ا ستاديا ي يميسر ا يباال شهيمواقع هم ليقب نيكه در ا استر

 »؟ نديبنما تيوص شانيپسندد كه مادام برا يم شتريب

كرد ،  يجواهرنشان در وسط آن نگاه م بيآبنوس و صل يبا مهره ها ييطال ريبه آن زنج نيو تحس اقيبا اشت شهيكه مثل هم يدر حال يميا و

 نيا ديشا نيچون گردنبند ندارد ، و من عاشق گردنبند هستم ، بنابرا يدهم ،ول يم حيترج شتريالماس را از همه ب يمن آن سر« :داد  يپاسخ م

 ».انتخاب كنم  ار يكي

گردنبند  كينه به عنوان  يول. آن را دارم  يمن هم مثل تو آرزو« :چشم به آن مهره ها دوخته بود ، اظهار داشت  يبا آرزومند كهيدرحال استر

 ». ميخوب از آن استفاده نما كيكاتول كيتا مثل  حيتسب كيبلكه به عنوان 

 »؟ يكرده ا زانيات آو نهييآ يكه از باال ييخوشبو يچوب يمثل همان مهره ها« : ديپرس يميا

جواهر  كيانداختن آن به گردن مثل  يبه جا يقشنگ حيتسب نيچن كيبه كار بردن  نيچون به نظر مقدس. دعا كردن  يبرا يعني. كامال درسته  ـ

كه من قبل از مادام  ين بپردازند ، مثل همان خانم خوبو دعا كرد شهياگر مادموازل هر روز به تفكر و اند. تر است  دهيپسند يلي، خ يخوديب

آمد ،  يم شيپ شيبرا يگرفتار ايشد و  يكوچك داشت و هروقت دلتنگ م ينمازخانه  كياو . خوبست  شانيبرا يليكردم ، خ يش او كار ميپ

 . افتي يآرامش م يليكرد و بعد خ يدر آنجا با خود خلوت م

 ».كار را بكنم  نيمن هم خوبه كه ا يبرا ايآ« : ديپرس ارياخت يب يميا

، كم كم  ستيكمك دارد و ضمنا متوجه هم شده بود كه حاال كه بت كنار او ن يبه نوع اجيكرد كه تحت يدر آن خانه احساس م ييدر اثر تنها رايز

 .سپارد  يم يدارد كتاب كوچكش را به دست فراموش

 تيحاضرم آن اتاقك رختكن را برا يمن با كمال خوشحال يد بود و اگر دوست داشته باشجذاب خواه تيبرا يليموضوع حتما خ نيبله و ا ـ

خوب بكن و دعا كن كه  يو فكرها نيبنش ييرود ، برو آنجا و تنها يچرت م يتو يوقت ينگو ، ول يزيباره چ نيبدهم ، به مادام در ا بيترت

 . را بهبود بخشد  تخداوند خواهر

 يليچند خواهر خود را خ نيا يداشت و در نگران يقلب مهربان يو رايز. صادق بود  يليخ يمياش به ا هيبود و در توص ينداريواقعا زن د استر

دلش باز شود و خواهش كرد كه آن  يكم ينطوريا ديكه شا نيا دياستر خوشش آمد به ام ينقشه  نياز ا يميخالصه ا. دانست  يم ميسه

 . ديمنظور درست نما نيا يپشت اتاقش را برا كوچك يصندوقخانه 

كاش « : بست ، اظهار داشت  يم يگريبعد از د يكيگذاشت و كشوها را  يم شيجواهرنشان را دوباره سرجا حيآهسته آن تسب كهيدرحال سپس

 ». ديخواهند رس يجواهرات به ك ني، ا رديعمه مارچ بم يدانستم كه وقت يم

 دينامه اش بوده ام و با تيرا گفته است و من شاهد وص نيدانم ، مادام خودش ا يرا م نيبه تو و خواهرانت ، ا« :با خنده آهسته زمزمه كرد  استر

 ».باشد  نطوريهم ا

داد االن آنها را  يمن آرزو داشتم كه كاش او اجازه م يول! چه خوب« : انداخت ، اظهار داشت  ينگاه را به الماس ها م نيكه آخر يدر حال يميا

 ». ستيمطبوع ن اديكردن ز» تعلل «  يدان يم.  ميداشته باش
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به  ديكه نامزد شود ، گردن بند مروار ينفر نيمادام گفته اول.  زندياويبه خود ب زهايجور چ نيزود است كه از ا يليجوان خ يخانم ها يبرا يول ـ

چون كه مادام . خانه ، به تو بدهد  يبرو يخواه يكه م يرا هم وقت روزهيخواهد آن انگشتر ف يكنم كه مادام م يم الياو داده خواهد شد و من خ

 .تو خوشش آمده است  يدوست داشتن يو حالت ها دهياز رفتار پسند يليخ

 يلياون خ. بره خواهم شد  كيرا بدست آورم ، مثل  يآن انگشتر دوست داشتن كه بتوانم نيا ي؟ اوه ، پس من برا يكن يفكر م نطوريواقعا ا ـ

 .دوستش خواهم داشت  يليكار را بكند من خ نياگر عمه مارچ ا. است »  نيبرا يتيك« قشنگتر از مال 

 .واهد صاحب آن شود خ يدلش م يليرنگ را به انگشتش امتحان كرد و احساس نمود كه خ يخوشحال انگشتر آب يا افهيبا ق يميا بعد

كه از  يگذاشت ، در حال يخود م يها يرا به حساب سخنران نيكه ا ريپ ياز اطاعت محض بود و بانو ينمونه ا گريد يميآن روز به بعد واقعا ا از

 ااستر هم اتاق صندوقخانه را ب... كرد  يم نيدخترك بكار برده بود ، تحس تيترب يرا كه برا يدوره ا نيا تيبود ، موفق يراض يليروش خود خ

در بسته  ياز آن اتاق ها يكيرا كه از  يهم قاب عكس زيم يدرست كرده بود كه در رو يميا يدر پشت آن ، برا يصندل كيو  زيم كيگذراندن 

 .آورده بود ، گذارده بود 

آن را موقتا به امانت از اتاق مذكور برداتشه بود و  نيبنابرا. شده است  دهيخوب كش يندارد ، ول ياديعكس ارزش ز نيكرد كه ا يفكر م استر

 ينسخه  كيعكس در واقع  نيالبته ا. نخواهد داد  تياهم يليو تازه اگر هم بفهمد هم خ ديرا نخواهد فهم نيكرد كه مادام هرگز ا يفكر م

 كي نيريش يكه چهره  ريآن تصو يهرگز از تماشا يميا باپرستيز جهان بود و چشمان يها ينقاش نياز معروف تر يكياز  متيگران ق اريبس

كوچك  ينامه  تيو وص ي، كتاب اشعار مذهب زيم نيا يهم در رو يميا. شد  يانداخت ، خسته نم يمادر خودش م اديبود و او را  يمادر آسمان

 نيهر روز به ا يميا نيبنابرا. آورد  يم شيهر روز برا يبود كه الر ييگلها نيپر از بهتر شهيگلدان كه هم كيو به عالوه  بودخود را گذاشته 

 كي نياستر همچن» .  دينمود كه خواهرش را حفظ نما يكرد و به درگاه خداوند دعا م يخوب م يفكرها« زد و  يكوچك سر م ينمازخانه 

نفر پروتستان  كي يبرا نيكه شك داشت كه ا يدر حال يميا يداده بود ، ول ي، به و ينقره ا بيصل كيو  اهيس يها هدرست شده از دان حيتسب

 .كرد  يمناسب باشد ، آنرا كنار گذاشته بود و از آن استفاده نم

كه  يكرد كه به دست يمهربان خانه ، احساس م طيچون با تنها بودن و دور ماندن از مح. وفادار بود  يليخ زهايچ نينسبت به تمام ا دخترك

خداوند كه عشق پدرانه  يعنيو مهربان ،  يدوست قو نيبه جانب ا ارياخت ياست ، و ب ازمندين يليدراز شده خ يبه جانب و يبا مهربان ينطوريا

چون  يول ديبنما تيو هدا ييمادرش تنگ شده بود تا او را راهنما ياو واقعا دلش برا. آورده بود  يباشد ، رو يبچه ها م يحال همه  شاملاش 

 يزائر جوان بود و بار كي يميا يول. كرد  يخود را م يسع نيشتريب ني، بنابرا دينما دايگرفته بود كه خودش راه خود را پ اديزائر  كيبه عنوان 

 يدهد راض يكه انجام م يو خوشحال بوده و از اعمال ديكرد خودش را فراموش نما يم ياو سع. بود  نيسنگ شيبرا يلي، خ ديكش يكه به دوش م

 نيخوب باشد ، اول يليخ يليگرفت خ ميكه تصم ياز وقت يميا. نكند  قيو تشو نيو تحس نديكند نب يرا كه م ييكارها يكه كس نيباشد ولو ا

اش با  ييمرد ، تمام دارا ايشد  ضيكه اگر مر يبطور. مثل مال عمه مارچ .  سديخودش بنو يبرا ينامه ا تيبود كه وص نيا مشيتصم

 يبه اندازه  يكه در نظر و زشيناچ ييفكر از دست دادن دارا يخودمان باشد كه حت نيگرچه ب. شود  ميهمه تقس نيو عادالنه ب يسخاوتمند

 . ديگرد يباعث غم و غصه اش م يداشت ، كل ارزشعمه مارچ  ييهمان دارا

بكار  ياش شده و به كمك استر برا نامه تيوص يعنيمهم ،  يليمشغول نوشتن آن سند خ يمي، ا شيو باز يكارياز آن ساعات ب يكيدر  خالصه
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 يميآن را امضا كرد ، ا ريخوش قلب ز يكه دختر فرانسو ي، باالخره نوشتن آن را به اتمام رساند و موقع يو قانون يكلمات حقوق يبردن بعض

گذاشت تا  زشيم يكشو يآن را به دقت تو ينامه اش باشد ، تا آمدن الر تيشاهد وص نيدوم زين يو چون قصد داشت الر ديكش يتنفس راح

 ياز آن سالن ها يكياز پله ها باال رفت تا سر خودش را در  يمي، ا يتا آمدن الر نيبود ، بنابرا يروز باران كيچون آن روز . نشانش بدهد 

كه  يميدمده و قد يزهايبود كه پر بود از چ يسالن ، گنجه ا نيدر ا. را هم به عنوان همراهش با خود برد »  يپول« و ضمنا  ديبزرگ گرم نما

زرق  يبود كه آن لباس ها نيچون عاشق ا. محبوب دخترك بود  يهاياز سرگرم يكي،  يباز نيو ا دينما يبا آنها باز يمياستر اجازه داده بود تا ا

خش  يبكشد و از صدا نيزم يلباسها را خرامان خرامان رو يو دنباله  رديخانمانه بگ يژست ها نهيو برق دار رنگ و رو رفته را بپوشد و جلو آ

 .خش آن لذت ببرد 

زرد  يرنگ و دامن پنبه دوز يرنگ كه اصال هم با ان لباس زرق و برق دار آب يصورت] كاله زنان  ينوع[ توربان  كيكه  يدر حال يميا خالصه

 يموقرانه عقب و جلو م يكرد ؛ و با ژست يزد و سرش را باال م يبا بادبزن خودش را باد م ينداشت ، به سرش گذاشته بود و ه يرنگش هماهنگ

كند و از خنده  يم شيدارد تماشا يواشكيچطور  يكه الر دينشد و ند يمتوجه آمدن الر يعالم خودش فرو رفته بود كه حت يچنان تو ،رفت 

بود مثل  كيبود ، هر لحظه نزد دهيكه پوش يپاشنه بلند يبا دقت قدم بردارد چون با آن كفش ها يليمجبور بود كه خ يميا. روده بر شده است 

 يمنظره . بود  يخنده دار يكرد ، واقعا منظره  فيجو تعر يبعدا برا يكه الر يهمانطور. سرنگون شود  نيزم يبرق دار رو وعلم زرق  كي

 يميا يكرد ادا يم يرفت ، سع يراه م يبر كيكه درست پشت سرش  يهم در حال»  يپول«  رايبود ، ز يدنيواقعا د يميا دنيآنطور با ناز خرام

 »!ها!، ها زميكارت ، زبانت را نگه دار ، منو ببوس عز يبرو پ م؟يستين بايما ز« :گفت  يم يرا در آورد و غش غش بخندد و ه

عد با احترام شاهزاده خانم از خنده منفجر نشود ، به زحمت خودش را نگه داشته و ب نيجلو ا ارياخت ينكرده ب يخدا نكهيا يبرا يالر خالصه

 .شد  رفتهي، به داخل پذ اريبس يدست نواز ريبه در نواخت كه با حالت ز يتمام ضربه ا

.  اورميرا درب زهايچ نيتا من ا نيبنش« :راند ، گفت  يم يرا به گوشه ا يو پول ديكش يم يكه شكوه و جالل خودش را به رخ الر يدر حال يميا

 ». ميبا تو مشورت نما يجد اريمهم و بس يليموضوع خ يخواهم درباره  يبعدش م

 دهيعمه مارچ خواب يوقت روزيد. جان منست  يپرنده بال نيا« :داشت ادامه داد  يسرش بر م يرا از رو نيسنگ يهمانطور كه آن كاله صورت بعد

.  دنيطرف و آن طرف پر نياو داد كردن و  غيقفسش شروع كرد به ج يتو يصدا باشم ، پول يموش ب كيكردم مثل  يم يبود ، و من سع

بهش زدم و اون  يزيچ كيبزرگ افتاد ، من  يليعنكبوت خ كيقفس چشمم به  يتو يول اورميب رونيقفسش ب يكه او را از تو فتممن ر نيبنابرا

 يكرد ، چنان با لحن خنده دار و نگاه يآنرا تماشا م ريكه ز يو در حال ستاديا يرفت دنبالش و جلو جاكتاب ميهم مستق يو پول ديدو يجاكتاب ريز

را درآورده و باعث  يكار كفر پول نيو ا رميكه من نتوانستم جلو خنده ام را بگ» . زميعز ميخرده قدم بزن كيبا هم  رونيب ايب« :چپ چپ گفت 

 ».را دعوا كند  مانيشد كه عمه مارچ از خواب بپرد و هردوتا

 » را قبول كرد ؟ رمردهيعنكبوته دعوت پباالخره « : ديدهن دره كنان پرس يالر

و همانطور كه من دنبال عنكبوت كرده  دهيعمه مارچ پر يصندل يبود ، رو دهيكه تا سر حد مرگ ترس يدر حال يآمد ، پول رونيتا ب يبله ، ول ـ

 »! رياونو بگ!  رياونو بگ«  زديم اديبودم ، فر

 »!دروغه  نيا! دروغه  نيا« :زد  اديرا توك زده و فر ينوك كفش الر يموقع پول نيا در
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 ». يموذ ريپ يشكستم ، پرنده  ي، گردنت را م ياگر تو مال من بود« :داد ، گفت  يتكان م يكه مشت اش را به طرف پول يدرحال يالر

 ». تيراه دكمه هابه هم ريخ يدعا] حمد و سپاس  Allyluyer! [  ريلو يال« : ديغر يطرف كج كرد و با لج خلق كيهم سرش را به  يپول

را  نيخواهم تو ا يمن م. خوب حاال من حاضر هستم « :آورد ، اظهار داشت  يدر م بشيتكه كاغذ از ج كيبست و  يدر گنجه را م كهيدرحال يميا

خودش خبر  يكار را بكنم ، چون آدم از فردا نيا ديمن احساس كردم كه حتما با. نه  اياست  حيو صح يقانون ايكه آ ي، و به من بگوئ يبخوان

 ».كند  ينيقبر من سنگ يرو يندارم كه احساسات بد ليو من م اردند

 ييكذا ينامه  تيشروع به خواندن وص ينيقابل تحس ينيبرگرفته و بعد باوقار و سنگ شيو نگاهش را از خانم دور اند دهيرا گز شيلبها يالر

 .كرد 

 »من  يه نام تيو وص تيوص نيآخر «

 :گذارم  يبه ارث م ليخود را به اشخاص ذ يويدن ييتمام دارا لهينوسيسالمت عقل ، بد تيمارچ ، در نها سيكورت يميا من

دوست دارد به مصرف  كهيصددالر پولم را تا هرطور نيام را به انضمام قاب آنها ، همچن يهنر يعكس ، نقشه و كارها ينقاش نيپدرم ، بهتر به

 .برساند 

 .ام را همراه با عشق و آرزو  نهيعكسم را ، و مدال س نيدار ، همچن بيج يبند آب شيآن پ يرا ، به استثنا ميمادرم ؛ تمام لباسها به

آنرا ،  يرو يسبزم با ان كبوترها يجعبه  نيهمچن) البته اگر عمه مارچ آن را به من بدهد ( ام را  روزهيمارگارت ، انگشتر ف زميخواهر عز به

 .ام  دهيكش يدختر كوچك از و كي ادبوديكه را كه به  يريساتن اصلم را و تصو ي قهي نيهمچن

كه خودش درش را گم ( ام را  يدوات برنز ني، همچن) كرده ام  رشيرا كه با چسب مهر و موم تازه تعم يكيآن ( ام ،  نهيجو ، سنجاق س به

 .كه كتابش را سوزاندم متأسف هستم  نيام را ، چون كه من واقعا از ا يخرگوش گچ ني، و بهتر) كرده است 

تازه ام  يها ييدمپا نيام را ، و همچن يكتان يها قهيكشودار كوچكم را ، بادبزن و  زيو م ميتمام عروسك ها) اگر بعد از من زنده باشد ( بت  به

 ينكه جواناينامه ، تأسف خودم را از ا تيوص ني، ضمنا من همراه ا) نها را بپوشد الغرتر شد آ يكم شيخوب شد و پا نكهياگر بتواند بعد از ا( را 

 .دارم  يانداختم ، ابراز م يدست م شهيرا هم چارهيب

او  يبه جبران محبت ها نيگفت گردن ندارد و همچن ياسبم را كه او م يام را ، مدل گچ يدست فيام ، تئودور الرنس من ك هيدوست و همسا به

 .آنهاست  نيبهتر» نوتردام « . ام را كه دوست داشته باشد  يهنر يام ، هركدام از كارها يشانيات پردر ساع

 شهيخورد و او را هم يم شيداخل آن ، كه به درد گذاردن قلم ها ي نهييبنفش رنگ با آ يجعبه  كيالرنس ،  يو ارجمندمان آقا ريدوست خ به

 .خانواده اش و مخصوصا بت ، متشكر و قدرشناس بود  ياو درباره  يها ياز خوب شهيخواهد انداخت كه هم يدختر ادي

 . رديبوسه بپذ كيرا همراه با  ميو انگشتر طال يآسمان يبند آب شيآن پ»  نيبرا يتيك« محبوب من  يآرزو دارم كه همباز من

 . اورديآنها مرا به خاطر ب دنيبا د شهيهم نكهيا ديرا ، به ام ميها يخواست و تمام چهل تكه دوز يم شهيبانداژم را كه هم يهانا ، جعبه  به

 دهيمن هم همه را بخش.  نديرا سرزنش ننما يبوده و متوف يورثه راض يكه همگ دوارميباارزش خودم ، ام يها ييحاال با واگذار نمودن تمام دارا و

 . نيآم.  مييرا مالقات نما گريكدي ايكه در آن دن دوارميو ام

 .كنم  يو دوم نوامبر ، آنرا مهر و موم م ستيب يعنيامروز ،  خينامه ، انگشت خود را زده و به تار تيوص نيا به
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 1861 نويدوم يآن

 مارچ سيكورت يميا

 استال والنور ، تئودور الرنس:  شهود

 .آن را مهر خواهد كرد  داده كه دوباره آنرا با مركب خواهد نوشت ، و حيتوض يميبا مداد نوشته شده بود و ا ياسم آخر نيا

دوات را  كيو  يشمع موم كي نيقرمز و چسب مهر و موم و همچن طانيق يداشت تكه ا يمينامه ، همانطور كه ا تيبعد از تمام كردن وص يالر

بهت گفته  يبت حرف دنيبخش زيچ يدرباره  يكس ايكله ات انداخته است ؟ آ يفكر را تو نيا يچ« : ديموقر پرس يا افهيگذاشت ، با ق يجلو او م

 »است ؟

 »شده است ؟ يمگر بت چ« : ديپرس يداد و بعد با نگران حيباره توض نيدر ا يميا

 يروز چنان به شدت ناخوش بود كه م كياو .  ميبگو تيرا برا انيحرف را زدم ، مجبورم جر نيچون ا يول. من متأسفم صحبت او را كردم  ـ

 يلياو خ. عروسك است  نياش را به جو ، كه محض خاطر بت عاشق ا چارهيرا به تو ، عروسك ب شيرا به مگ ببخشد ، گربه ها شيانويخواست پ

عشق و  نيشتريپدربزرگ هم ، ب ي، و برا ديبخش هيسرش را هم به بق يها رهيداشت و گ دنيبخش يبرا يكم زيآنقدر چ نكهيا ازمتأسف بود 

 .نامه را نكرد  تيتو فكر وص او هرگز مثل يول. آرزو را 

درشت  يسرش را باال نكرد تا قطره  نيبود و بنابرا زيكرد ، ضمنا مشغول امضا كردن و مهر و موم كردن ن يهمانطور كه داشت صحبت م يالر

 كيبه  زين يشود تبصره ا ينم ايآ« :فقط گفت  يپر از اندوه شده بود ، ول يميصورت ا.  نديبب دينامه چك تيكاغذ وص يرو ارياخت يرا كه ب ياشك

 »اضافه كرد ؟ تيصو

 .نامه است  تيبله و اسمش متمم وص ـ

را  نيمن ا. گردد  ميدوستانم تقس نيشود و ب دهيمن چ يمو يكنم تمام حلقه ها يمن آرزو م سيمن بگذار و بنو ياز آنها را برا يكيپس  ـ

 .رديخواهم كه حتما انجام بگ يم يمرا زشت خواهد كرد ، ول ي افهيق يليموضوع خ نيكه ا يفراموش كرده بودم با وجود

 نيبه ا يليرا گرم كرده و خ يميسر ا يساعت يسپس برا. زد  يلبخند يميا يفداكار نيو بزرگتر نيآخر نياضافه كرده و به ا زيرا ن نيا يالر

 اواقع ايآ« :گوشش نجوا كرد  يلرزان تو يبا لبان يميخواست بلند شود و برود ، ا يوقت يول. عالقه مند شده بود  ديد يم يميكه در ا يراتييتغ

 »بت وجود دارد ؟ يبرا يخطر

 . زمينكن عز هيگر نيبنابرا. بود  دواريام شهيهم ديبا يكنم كه وجود داشته باشد ، ول يمن فكر م ـ

 .گذاشت  يميا يور شانه دهنده بود ، دستش را د يتسل يليبرادرانه كه خ يبا ژست يبعد الر و

 يرو شيگونه ها يكه از رو يينشسته و با اشكها زشيو در نور غروب پشت م دهياتاق كوچك خودش خز يرفت دخترك تو يكه الر يوقت

نخواهند  روزهيف ياز آن انگشترها ونهايليم يحت گريكرد حاال د يكه احساس م يماالمال از درد و اندوه و در حال يو قلب دنديچك يم زشيم

 . بت كوچك شروع به دعا كردن نمود  يپر كنند ، برا يو يرا برا ياز دست رفته ا كوچكخواهر  يتوانست جا

 ستميب فصل

 محرمانه
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 ريغ ي، ول يو دوست داشتن بايز اريبس يساعات. مادر و دخترها باشد  دارياز د يناش يقادر به وصف خوشحال ايدر دن يكلمات چيكنم ه يفكر نم من

 يواقع يكه خانه پر از شاد ميگو يو فقط م مينما يخوانندگان واگذار م ليحالت را به قدرت تخ نيا فيتوص گريمن د نيبنابرا.  فيقابل توص

 .كرد  دايپ تيپراحساس مگ صورت واقع ديبود و ام

. رز و صورت مهربان مادر بودند  يان شاخه كه به چشمش خورد ، هم يزيچ نيباالخره چشم باز كرد ، اول يبت از آن خواب طوالن يوقت رايز

 شيكرد باالخره آرزو يكه احساس م يزد و در حال ي، فقط لخند رديبه خود بگ يحالت تعجب و خوشحال ياز آن بود كه حت فتريچون ضع يول

بعد از آن دوباره به خواب رفت و دخترها .  ديگشوده شده بود ، خز شيكه به رو يبازوان مهربان يبرآورده شده است تو ادرم دنيد يبرا

، جدا كردن آن انگشتان  زيدر خواب ن ي، چون حت نديمجبور بود همانجا كنار بت بنش يو رايز. مادرشان كردند  يبرا يشروع به خوش خدمت

 .نمود  يممكن م ريبود ، غ دهيرا چسب شيوالغر كه آنطور محكم باز

 ديد يخود نم جانينشان دادن ه يبرا يگريراه ، راه د نياز ا ري، چون غ ديتدارك د دهيمسافر از راه رس يخوشمزه برا يصبحانه  كيهم  هانا

وضع پدر و  ياو درباره  يآهسته  يگذاشتند و ضمنا به نجوا يدهانش م يشناس ، صبحانه تو فهيمثل دو تا جوجه لك لك وظ زيو جو و مگ ن

كه پس از پشت سر نهادن  يآن احساس راحت نيراه و همچن يتو يزد پدر خواهد ماند و حادثه ن يو ابيبروك كه گفته بود در غ يقول آقا

 .دادند  يدست داده بود ، گوش م يبه و يالر دبخشيصورت ام دنيبا د ي، سرما و خستگ يهمه نگران

از منزل  رونيب يايتمام دن رايز.  ديرس يبخش به نظر م يدرخشان و شاد زيو چقدر همه چ! بود آنروز  يحال مطبوع نيو در ع بيصبح عج چه

و  يو نگران يچون همه خسته از شب زنده دار. چقدر داخل خانه ساكت و آرامش بخش بود . گفت  يخوشامد م يبرف زمستان نيبه اول ييگو

زد ،  يكه چرت م يهم در حالهانا . ، تمام خانه را در خود گرفته بود  كشنبهينوع آرامش مخصوص روز  كي، هنوز در خواب بودند و  جانيه

دوششان ، چشمان خسته شان را  يحاصل از برداشته شدن بار از رو ياحساس خوش يمگ و جو با نوع يعنيدخترها . پشت در را انداخته بود 

خانم مارچ ك لحظه .  مطمئن لنگر انداخته باشند ، مشغول استراحت بودند يطوفان زده كه باالخره در لنگرگاه قيقا اگذاشته و مثل دو ت هميرو

كرد و  يو بت را نگاه م شديم داريكه دائما ب يدر حال. بزرگ مشغول استراحت بود  يراحت يآن صندل يكرد ، همانجا رو يبت را ترك نم يا

 .مواظب بچه اش بود  ياش باشد ، چهارچشم هيكه مراقب گنج گرانما يصينمود ، مثل آدم حر يلمسش م

و  يميا يبرود ، چنان داستان خودش را با آب تاب برا ينزد و يميدادن ا نيدادن و تسك يتسل يبود برا افتهي تيكه مأمور ياحوال ، الر نيا در

 نيچنان در ا يميو ا» .من كه گفته بودم « هرگز تكرار نكرد  گريو د دياش را باال كش ينيكرد كه عمه مارچ واقعا خودش هم ب فيعمه مارچ تعر

دخترك . داد  يكوچك ، واقعا داشت اثر خودش را نشان م ينمازخانه  يخوب تو يكنم آن فكرها يدرآمد كه من فكر ماز آب  يمرحله قو

هم  ياز ته دلش واقعا با الر ريپ يكه بانو يمادرش صبر و حوصله داشته باشد و موقع داريد ينمود برا يالفور پاك كرد و سع يرا ف شياشك ها

به نظر  يحت.كرد  يرا نم روزهيفكر انگشتر ف گريرفتار كرده است ، اصال د» خوب  اريكوچك بس يبانو«  كيمدت مثل  نيدر ا يكه و دش دهيعق

و با لحن مهربانش ! كرد  شيهمراه دكمه ها ريخ يو دعا دينام» دختر خوب « او را  رايقرار گرفته است ، ز ريهم تحت تأث»  يپول« كه  ديرس يم

 يوقت يبروند ، ول رونيب يبا الر بايز يآن روز زمستان يخواست كه تو يدلش م يليخ يميا» ! زميعز ميبا هم بزن يقدم كي ايب« :  ردخواهش ك

، او را قانع  ستيبند ن شيپا يكند ، در واقع از فرط خواب به رو يكه م يبه اصطالح مردانه اش و تظاهر يبا وجود كوشش ها يكه الر ديفهم

مشغول  يطوالن يمدت يميا.  دياستراحت نما يكاناپه كم يتواند همانجا رو ي، او م سدينو يمادرش م يبرا يادداشتيكه دارد  يكرد كه در حال
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سرش نهاده به  يرا رو شيكه پسرك همانطور كه دستها ديبرگشت ، د يآنرا تمام كرد و به طرف الر يشده و باالخره وقت يسينو ادداشتي نيا

اش  يصندل يصدا رو يانجام دهد ، همانطور ب يكار نكهياست بدون ا دهيكه پرده ها را كش يدر حال زين و عمه مارچ استخواب فرو رفته 

 .دارد  يمهربان يلينشسته و برخالف معمول ، حالت خ

 ستميرا به گردش ببرد و من هم مطمئن ن يميامروز پسرك تا شب هم نتواند ا ديو عمه مارچ فكر كردند كه اصال شا يميا يا قهياز چند دق بعد

در آن روز  ديشا.  ديپر يكه چشمش به مادرش افتاده بود ، از خواب نم يميا ياز خوشحال يحاك اديفر يبود ، البته اگر به صدا يكه او قادر م

دامن مادرش نشسته بود و  يكه تو يدر آن موقع يميمنست كه ا يخصوص ي دهيعق نيا يدر شهر بودند ، ول يادي، دختران خوشحال ز بخصوص

و  افتي يم ي، دلدار يپر عطوفت و يو نوازشها ديياز تأ يحاك يكرد و با لبخندها يم فيتعر يو يو كوشش خود را برا يداشت داستان سع

تنها بودند و مادرش هنوز  يميكوچك ا ينمازخانه  يآنها تو. آنها بود  نيو خوشبخت تر نيگرفت ، خوشحال تر يپاداش زحمات خود را م

 .داد  حيتوض شيمنظور از آنرا برا يميا نكهيتا ا ستيچ ياتاق كوچك برا نيكه ا دانستينم

 يگل يكه حلقه  زيم يرو يبايز ريكه به دقت جلد شده بود ، و آن تصو يميكوچك و كتاب كوچك ا ي هيبه چهارپا كهيمارچ در حال خانم

. دوست دارم  يليكوچك را خ ينمازخانه  نيو متقابال من هم ا« :، گفت  ستينگر يقرار داشت ، م ريتصو يتو يسبزرنگ دور صورت ملكوت

 يزندگ يتو. شود ، به آنجا پناه ببرد  يم يداشته باشد تا هر وقت دچار غم و اندوه و مشكل ينطوريا يجا كياست كه آدم  ياتفاقا چه فكر خوب

تحمل نمود و  يآنها را به خوب شوديقلب و با تمام وجود از خداوند طلب كمك شود ، م مياگر از صم يلوجود دارند ، و يلحظات واقعا سخت ي،بعض

 ». آموخته باشد  يدرس را حاال به خوب نيكوچك من ا خترككنم د يمن فكر م

 نينسخه از ا كيت كنم و كتاب ها و خودم درس يبرا يگوشه ا كياز صندوقخانه ،  يدارم در گوشه ا اليبه خانه آمدم خ يبله مادر ، و من وقت ـ

قشنگ  ياديكنم ز يكپ شياز رو نكهيا يبرا يعني،  ستيخوب ن اديصورت زن ز. آن بكشم ، در آنجا قرار دهم  يكرده ام از رو يعكس كه سع

 .دوست دارم  يليبچه بهتر از آب درآمده است و من آن را خ يول. است 

در انگشت دخترك  يزيكرد ، خانم مارچ متوجه چ يمادرش نشسته بود اشاره م يزانو يخندان كه رو حيداشت به مس يميهمانطور كه ا يول

 . اورديخود ن يبه رو يزيچ يشده و خنده اش گرفت ، ول

تو صحبت كنم  با نيا يخواستم درباره  يم يراست« :موقر افزود  يمكث ، با لحن يبود ، بعد از لحظه ا افتهينگاه مادرش را در يكه معن يميا اما

و  كردو آنرا به انگشت من  دياو مرا نزد خود صدا زد و صورتم را بوس. انگشتر را امروز به من داد  نيعمه مارچ ا. فراموش كردم  يمادر ، ول

حلقه را هم  نيمن بزرگ بود ، ا يبرا يليچون خ يول. مرا نزد خود نگه دارد  شهيخواهد كه بتواند هم يكند و دلش م يگفت كه به من افتخار م

 »توانم مادر ؟  يم. دوست دارم آنرا دستم كنم  يليمن خ.  فتديدستم كردم تا از انگشتم ن رشيز

 يم ييانگشت سبابه اش خودنما يدرشت ، رو يآسمان يانگشتر آب كيكه  يميگرد و گوشت آلود و كوچك ا يمارچ همانطور كه به دستها خانم

فرو رفته  يميانگشت ا ينگه داشتن انگشتر ، تو يكوچك بهم حلقه شده كه برا ييآن حلقه مركب از دو دست طال دنيو از د ستينگر يكرد م

جوان  يليخ يورآالتيز نيبدست كردن چن يكنم تو هنوز برا يمن فكر م يقشنگ هستند ، ول يليآنها خ« :بود ، خنده اش گرفته بود ، گفت 

 ». زميعز يهست

است دوست داشته  يقشنگ زيآنكه آنقدر چ يكنم آنرا فقط برا يمن فكر نم. و خودپسند نباشم  نيخواهم كرد كه خودب يمن سع: گفت  يميا
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 ». ندازديب يزيچ يكي اديمرا  شهيكرد ، آن را دست كنم تا هم يرا دست م يكه النگوئ يخواهد مثل داستان آن دختر يباشم ، بلكه من دلم م

 »، عمه مارچ است ؟ زيچ كيمنظورت از « : ديبا خنده پرس مادرش

 .خودخواه باشم  ديكه نبا اورديبه خاطرم ب شهيآنست كه هم زيچ كينه ، منظور از  ـ

كوچك و  يو با احترام گوش به سخنران ديكش دنيكه مادرش دست از خند ديرس يبه نظر م يميحرف ، چنان مشتاق و صم نيموقع زدن ا يميا و

 .اد دخترش د يمعصومانه 

خواهم اگر بتوانم  يمن م نيآنهاست ، بنابرا نيخودم فكر كرده ام كه خودخواه بودن بزرگتر» بد  ياخالقها«  يدرباره  يلياواخر خ نيمن ا ـ

 يلياست همه او را آنقدر دوست دارند و از فكر از دست دادنش ، خ ليدل نيو به هم ستين يبت دختر خودخواه.  ميآنرا اصالح نما يبطور جد

از  شتريشدند و البته من سزاوار ب يبه خاطر من غصه دار نم نهميشدم، مردم نصف ا يم ضيبت مر يكه اگر من به جا يدر حال. غصه دار هستند 

كه مثل بت  مينما يسع خواهميم نيبنابرا. من تنگ شود  يدلشان برا نطوريمن دلم همه مرا دوست داشته باشند ، دوستانم ا يول. آنهم نبودم 

زنم كه  ي، حدس م ندازديآن ب اديرا داشته باشم كه مرا  يزيچ شهياما اگر هم.  مينما يخودم را فراموش م ميتصم نياوقات ا يبعض يول ،باشم 

 ؟ ميروش را امتحان نما نيممكنه ا. موفق شوم  ميتصم نيدر انجم ا

.  يكنم موفق شو يخودت را بكن فكر م يو سع زميانگشترت را دستت كن عز. اعتقاد دارم  شتريصندوقخانه ب يمن به آن گوشه  يبله ، ول ـ

نگه دار دختركوچكم و  نطوريات را هم هيروح. نزد بت بازگردم  ديبا گريحاال من د. مبارزه است  كينصف  مانهيقصد و همت صم شهيچون هم

 .گشت  يما به خانه باز خواه نيب بارهدو يبه زود

اتاق  يبدهد ، جو آهسته باال رفته و تو يو سالم مسافر را به و حينوشت ، تا خبر ورود صح يپدرش نامه م يكه برا يعصر مگ در حالروز  آن

و با  ستادهي، ا داديچرخ م شيموها يكه انگشتش را ال يدر حال يبعد چند لحظه ا.  افتياش  يشگيهم يو مادرش را در همان گوشه  ديبت خز

 .مصمم چشم به مادرش دوخت  ريو غ گرانن يژست

 »زم؟يشده عز يچ« : ديدهنده ، پرس نانياطم يا افهيژست جو ، دستش را به جلو دراز كرد و با ق نيا دنيمارچ به د خانم

 . ميبگو تيرا برا يزيچ خواهميمادر ، من م ـ

 مگ ؟ يدرباره  ـ

 .فكر مرا آشفته كرده است  يليخ ي، ول ستين يمهم يليخ كه مطلب يمگ است و با وجود يبله درباره !  يچه زود حدس زد ـ

نبوده  دوارميمن كه ام. بوده است  نجايا» موفت «  ايآ. بگو  ميرا برا زيصحبت كن و همه چ واشتري،  دهيبت خواب« :گفت  يبا تند بايمارچ تقر خانم

 ».باشد 

 .بستم  يم شينه ، اگر بود كه در را به رو ـ

منزل الرنس جا  يجفت دستكش خود را تو كيتابستان گذشته مگ « :نشست ، ادامه داد  يمادرش م يكنار پا نيزم يرو كهيجو در حال بعد

لنگه نزد  يكيبه من گفت كه آن  يتد نكهيتا ا ميرا فراموش كرد هيقض نيما هم كامال ا. آن پس فرستاده شد  يلنگه  كيگذاشته بود كه فقط 

 يكند و آقا يشروع به مسخره م يافتد ، الر يم رونيب بشيكه از ج كبارياش گذاشته بود و  قهيجل بيج يتو او دستكش را.  ستبروك ا يآقا

حاال .  ريفق يليجوان است و او خ يليچون مگ خ. جرأت بازگو كردن آنرا ندارد  يكند كه مگ را دوست دارد ، ول يبروك در پاسخ ، اعتراف م
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 »؟ ستيافتضاح ن يلين موضوع خيبه نظر تو مادر ا

 »نه ؟ ايدارد  يبه و يمگ هم توجه ايآ يكن يتو فكر م« : دينگران پرس يا افهيمارچ با ق خانم

عشق  يدرباره  يزيوقت چ چيمن ه! اوه ، پناه بر خدا « :كرد  اديبود ، فر نيو توه ريو تحق ياز عالقه مند يكه مخلوط يخنده دار ي افهيبا ق جو

شدن و سرخ شدن و غش و ضعف كردن و الغر  رهياحساس را با خ نيمعموال دخترها ا كيرمانت يدر داستانها!  شودينممزخرفات سرم  نجوريو ا

خورد و خوب  يموجود عاقل خوب م كياو مثل . كند  يكارها را نم نياز ا چكداميدهند ، حاال مگ ه يو رفتار كردن مثل احمق ها ، نشان م دنش

كند  يعشاق صحبت م يدرباره  يالر يكند و فقط وقت يچشم من نگاه م يتو ميزنم ، مستق يبروك حرف م يهم كه درباره  يخوابد و موقع يم

 ». دهد  يبه حرف من نم يتياهم يها نكند ، ول يجور شوخ نيا گريمن قدغن كرده ام كه د نيبنابرا. شود  يذره رنگش سرخ م كي، 

 به جان داشته باشد ؟ يكه مگ هم توجه يكن ينم اليحساب پس تو خ نيبا ا نيبنابرا ـ

 »؟ يك«:كرد  اديفر دهيپر شياز جا جو

 .صدا زدن را دوست دارد  نطوريو او هم ا ميشده ا كينزد يليخ گريكديبا  مارستانيما از ب. زنم  ياو را جان صدا م گريمن حاال د. بروك  يآقا ـ

بلكه اگر . راند  يكرده است و تو او را از خود نخواه يخوب يلياو نسبت به پدر خ. گرفت  يدانستم كه تو جانب او را خواه يمن م.  ياوه ، مارم ـ

كند  يشود و تو را كمك م يپاپا داوطلب م يپرستار يمخصوصا برا! حقه باز كلك .  ديداد كه با مگ ازدواج نما يمگ هم بخواهد ، اجازه خواه

 . يودش برسد و تو او را دوست بدارتا بتواند به مقص

 .ديكش يرا با ژست دردناك شيمو تيبعد جو با عصبان و

الرنس بود كه همراه من آمد و چنان نسبت به  يجان به درخواست آقا. خواهم گفت  تيآن برا يرا درباره  زينشو من همه چ يعصبان زميعز ـ

و او نسبت به مگ كامال باوجدان است ، چون كه خودش به ما گفت  ميعالقه مند و مجذوبش شد ارياخت يمهربان و فداكار بود كه ما ب چارهيپدر ب

او فقط از . دست و پا كند  شيراحت را برا يخانه  كيرا مطرح كند ،  شيتقاضا نيكه ا نيخواهد قبل از ا يدلش م يرا دوست دارد ، ول مگكه 

كه  مياجازه ده زي، به مگ ن ديايخوشش ب ياز و زيو اگر مگ ن ديكار نما يخاطر و يبرا مگ را دوست داشته باشد و ميما خواست كه اجازه ده

با  يجوان نيمگ به ا ستمين ليمن عجالتا ما يول.  ميرا رد نمائ يو يتقاضا ميتوانست ياست و ما نم ياو جوان واقعا خوب. داشته باشد  دوسترا  يو

 . ديجان نامزد نما

 يليحاال خ يكردم ، ول ياست ، آنرا احساس م انيدر جر ييها يبدجنس كيدانستم كه  يمن م! احمقانه خواهد بود  يليكار خ نيالبته كه نه ، ا ـ

 . خانه نگه دارم  يو او را تو ميتوانستم با مگ ازدواج نما يمن آرزو داشتم كاش خودم م. كردم  يم اليبدتر از آنست كه قبال خ

دارم كه فعال  ليكنم و م يجو من به تو اعتماد م« :گفت  نيموقر و سنگ يبا لحن يمارچ را به خنده انداخت ول جو خانم بيغر بيعج يآرزو نيا

احساس مگ را  ي، بهتر خواهم توانست نحوه  دميد گريكديمن آن دو را با . كه جان برگشت  يموقع.  يموضوع به مگ نگوئ نيراجع به ا يزيچ

 ». ميقضاوت نما ينسبت به و

 ريكه در ز يالقلب است ، مثل كره ا قيرق يليكند نگاه خواهد كرد و سپس چون خ يصحبت اش را م شهيكه هم يو يبه چشمان مردانه مگ  ـ

 يليفرستاد خ يرا كه بروك هر روز از واشنگتن م يياو گزارش ها. بروك ذوب خواهد شد  يآن نگاه احساسات رينور آفتاب ذوب شود ، در ز

 يم نيتحس شهيرنگ را هم يگرفت و چشمان قهوه ا يم شگونيزدم مرا ن يباره م نيدر ا يخواند و هر وقت من حرف يشما م ياز نامه ها شتريب
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و  يخوش نيا شهيهم يبرا نيمردك خواهد شد و بنابرا نيدانم كه او عاشق ا ياسم زشت است و م كي» جان « كند كه  يكرد و هرگز فكر نم

 . ديتكرار نخواهد گرد ميكه با هم داشت يو آن اوقات خودمان فتريپذخواهد  انيما هم پا حيتفر

طرف و آن طرف  نيشد كه دائما ا ميشده و ما مجبور خواه ازيآنها گوشه و كنار خانه مشغول راز و ن! زنم  يحاال حدس م نيتمام آن را از هم من

خود  يبرا يا ندهيشده آ يبا من خوب نخواهد بود ، بروك هرطور گريمگ كامال سرش گرم خواهد شد و د. تا آنها با هم تنها باشند  ميكوچ كن

خواهد نهاد و قلب مرا خواهد شكست و همه  يدر خانواده به جا يخال يحفره  كي بيترت نيساخته و مگ را از نزد ما ، خواهد برد و بد فراهم

 ! ميچرا اصال ما همه مان پسر خلق نشد! من  ياوه ، طفلك. خراب خواهد شد  زيچ

خانم . بود ، كرد  انيجر نيجان كرد كه در نظرش مسئول تمام ا يداد و مشتش را حواله  هيتك شيچانه اش را به زانو ريناپذ يتسل يبا حالت جو

 .، سرش را باال كرد  ديكش يم يكه نفس راحت يآه ، در خال نيا دنيو جو به شن ديكش يمارچ آه

به  يو شنهاديپ يعني انيجر نيكلمه از ا كيو  ميكارش بفرست ياو را پ اياصال ب. خوشحالم مادر  يلي؟ من خ يموضوع را دوست ندار نيتو هم ا ـ

 . ميهمه مان دور هم خوب و خوش باش شهيدوباره مثل هم بيترت نيو بد مينگوئ يزيمگ چ

 ي، ول ديكه متعلق به خودتان است برو ييكه شماها همه تان به موقعش به خانه ها هيعيطب يليخ نيا. ، جو  دميمن اشتباه كردم كه آه كش ـ

چون مگ . افتاد  يزود نياتفاق به ا نيخانه نگه دارم و متأسفم كه ا يتو شتريكه ممكن است ب يخواهد دخترانم را تا آنجائ يراستش من دلم م

 ميتصم نطوريمن و پدرت ا نيبنابرا.  ديمگ فراهم نما يبرا يتا جان بتواند خانه و زندگ ديطول خواهد كش يليهفده سال دارد و مسلما خ طفق

 يرا دوست داشته باشند ، م گريكدياگر او و جان  يول.  ديبه ازدواج نما دي، خود را مق يسالگ ستيتا قبل از ب ديكه در هر صورت او نبا ميگرفت

دختر قشنگ و .  ديرفتار نما يترسم كه با جان با نامهربان ياست و من نم ياو دختر باوجدان.  ندينما شيو عشق خود را آزما نديتوانند صبر نما

 !همراه باشد  شيبرا يو خوشبخت يبا خوش زيكه همه چ دوارميام! خوش قلب من 

 كيخواهد كه او با  يدلت نم شتريتو ب« : ديو تزلل شده بود ، پرس دي، دچار ترد يكلمات آخر نيا يمادرش در موقع ادا ي، همانطور كه صدا جو

 »؟ ديمرد ثروتمند ازدواج نما

 يمن دلم م. آن وسوسه بشوند  ياديرا بكشند و نه با ز يپول يكه دخترانم نه هرگز طعم تلخ ب دوارمياست جو و من ام يديخوب و مف زيپول چ ـ

 يرا برا يراحت يو زندگ فتادهيبه قرض ن يدارد تا آن دو در زندگ يفشده است و درآمد كا يپابرجا يدانستم كه جان سر كار خوب يخواهد م

اگر پول و مقام با . دخترانم ندارم  ينام و شهرت برا ايممتاز و  يتيباشكوه ، موقع يا ندهيو توقع آ ستميجاه طلب ن اديمن ز.  دينما راهممگ ف

. خوب هركدام از شماها لذت خواهم برد  ي ندهيقبول خواهم كرد و از آ يندتوأم باشد ، من آن را با شكر به درگاه خداو يعشق و فضائل انسان

وجود دارد و من به  يواقع ياندك ، باز هم امكان خوشبخت يكوچك و ساده هم و با درآمد يخانه  كيدر  يام كه حت افتهيبه تجربه در يول

مرد  كينظر كه صاحب قلب  نياگر اشتباه نكنم ؛ او از ا رايز.  دينما ياش را شروع م يبا تواضع زندگ نطوريمگ ا نميقانع هستم كه بب نيهم

 .باشكوه است  ي ندهيآ كيبهتر از  يليخ نيخواهد بود و ا يشد ، زن ثروتمند واهدخوب خ

از مگ  ينطوريا يتم ، ولمتوجه شدم مادر و كامال هم موافق هس« :و گفت  ستهيبازتر شده بود ، به باال نگر يكه اندك يا افهيموقع جو با ق نيا در

ه يتك تيبوده به دامن تجمل و اشراف شيايرو شهيكه هم يآنطور بيترت نيشود و بد يبودم كه او زن الر دهيچون نقشه كش. شدم  ديپاك ناام

 »نبود ؟ يخوب نقشه ا نيا ايآ. بزند 
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 . يدان يرا م نياو از مگ جوانتر است تو كه خودت ا يول ـ

دهد و قدش هم از مگ بلندتر است و اگر اراده كند ،  ياو از سنش بزرگتر نشان م.  يكم كيفقط « :را قطع كرد و گفت  يجو صحبت و يول

 نيبنابرا. ما را هم دوست دارد  يبه عالوه او هم ثروتمند و هم دست و دلباز است و همه . و بالغ داشته باشد دهيپسند يتواند رفتار يكامال م

 ». خراب شد  نطوريمن ا يه شد كه نقش فيح يليخ

 يدمدم يادي، ز دينما هيزن بتواند به او تك كي نكهيا يرفته فعال برا هميمگ بزرگ نباشد و رو يبرا يكاف يبه اندازه  يترسم كه الر يمن م ـ

 التدخ ميتوان ينم اديموضوعات ، ما ز ليقب نيدر ا.  دينما كينزد گريكدينقشه نكش جو ، بلكه بگذار تا زمان قلب دوستانت را به . مزاج است 

 . ديرا خراب ما مانيها يتا مبادا دوست يداد يرا در مغزت پرورش نم»  كيرومانت اتيچرند«  ليقب نيو بهتر بود به قول خودت ا مينمائ

 يم.  دياياز آب درب يوارونه و عوض نطوريا زيهمه چ نميكه بب نينفرت دارم از ا يول.  ديجور نقشه ها را نخواهم كش نيا گريخوب من د اريبس ـ

 رزبه  لي، غنچه ها تبد ميمتأسفانه اگر ما هم بزرگ نشو يول.  ميتا بزرگ نشو ميگذاشت يسرمان م ياتو رو كيمن اصال آرزو داشتم كاش  يدان

 ! فيبه گربه و چه ح ليشوند و بچه گربه ها تبد يم

 »؟ هيموضوع اتو و بچه گربه چ« : ديشد ، پرس يموقع مگ كه داشت نامه به دست وارد اتاق م نيا در

 ياز آن صحبت ها يكي، فقط  يچيه« :آورد ، پاسخ داد  يم رونيب يدگيجاندار ، از آن حالت خم يمعما كيكه خودش را مثل  يدرحال جو

 ». يمگ ايب. بخوابم  روميمن دارم م. من  ياحمقانه 

فقط . قشنگ نوشته شده است  يليخوبست و خ يليخ« :داد ، پاسخ داد  يداشت آنرا به مگ پس م يبه نامه انداخت و وقت يمارچ نگاه خانم

 ».آن سالم گرم مرا به جان برسان  ريكنم ز يخواهش م

 »مادر ؟ ديزن يشما او را جان صدا م« : ديزد و پرس يكرد ، لبخند يكه با چشمان معصومش به مادرش نگاه م يحرف در حال نيا دنيبه شن مگ

 ». مياو را دوس دار يليپسر رفتار كرد و ما خ كياو نسبت به ما مثل . بله « :انداخت و گفت  يبه و يمارچ در پاسخ نگاه مهربان خانم

 يقابل وصف ريبطور غ نجايبودن تو در ا.  زميعز يمارم ريشب بخ. تنها است  يليچون او خ. موضوع خوشحالم  نياز ا« :آهسته پاسخ داد مگ

 ».خش است ب يراحت

رفت ، مادرش  يم رونيمگ داشت از اتاق ب يبود كه وقت زيو محبت آم فيبوسه لط ني، آنقدر ا ديكه مگ صورت مادرش را بوس يهم هنگام بعد

 » .خواهد داشت  يبه زود ياو هنوز جان را دوست ندارد ، ول« :توأم با افسوس به خود گفت  يتيبا رضا

 كميو  ستيب فصل

 دهد يم يكند و جو آشت يم طنتيش يالر

 ي افهيمشكل بود كه ق يليجو خ يكرد كه برا يم ينيافكارش سنگ يآنقدر رو يآن راز كذائ رايقابل مطالعه شده بود ، ز يليجو خ افهيبعد ق روز

ق جو را بلد بود و دانستن موضوع به خودش زحمت نداد چون اخال يبرا يموضوع شده ول نيمگ متوجه ا.  رديبه خود نگ يمهم اي يزياسرارآم

،  اورديخودش ن يبه رو يزيمطمئن بود كه اگر چ بيترت نيو بد ديتواند او را وادار به حرف زدن نما يكه فط با قانون مقابله به مثل م انستد يم

و جو دهانش را باز نكرد ، مگ  افتيسكوت همچنان ادامه  نيكه برخالف انتظارش ا ديد يوقت نيبنابرا. جو خودش دهانش را باز خواهد كرد 

و تمام وقت خود را به  رديبه خودش بگ يباوقار يليخ ي دهيرنج ي افهيق كيجو  يو تودار يبدجنس نيتعجب كرد و باعث شد كه از ا يليخ
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ار بت اشغال كرده بود ، جو را به عنوان پرست يحاال كه خود خانم مارچ جا رايز. و تفكرش تنها گذارد  شهيمادرش اختصاص داد و جو را با اند

 .، استراحت و ورزش كرده و خود را سرگرم سازد  دنيكش اضتيبود تا بعد از آن همه ر تهجو را گذاش

برد ، حاال مجبور بود از او  يلذت م يليكه جو از محضر او خ يبا وجود يول. ظاهرا تنها پناهگاه جو بود  يالر نيهم كه در خانه نبود ، بنابرا يميا

را  رازششود مبادا او باالخره  كينزد يبه و ياديكه اگر ز ديترس ياست و م ريفضول اصالح ناپذ كيدانست كه او  ي، چون م ديهم اجتناب نما

 .بكشد  رونيب

زبانش پنهان كرده است و  ريهرا مهم زراز ظا كيكه احساس كرد جو  دينكش يطول طنتيچون جوانك عاشق ش. كامال هم حق با جو بود  اتفاقا

 .تن به فاش كردن راز خود ندهد كه ندهد  يباعث شد كه جو با سرسخت يسوءظن الر نيهم

 .بود ، جو لو نداد كه نداد  دهيفا يهمه ب يكرد ، قهر كرد ول ديدرآورد ، تهد يكرد ، رشوه داد ، مسخرگ يچاپلوس يالر

داند و بعد از آن هم  يرا م هيرو اعالم كرد كه خودش قض نياز ا.  اورديرا در ب هيقض يكردن جو ته و تو ريبا غافلگ ديگرفت شا ميتصم نيبنابرا

هرچه هست مربوط  هيكرد كه قض يتفاوت نشان داد و باالخره هم با پشتكار و استقامت مداوم؛ خودش را راض يظاهرا خودش را نسبت موضوع ب

كه چرا معلم سر خانه اش او را محرم اسرار خود ندانسته ، تمام هوش و ذكاوت خود را بكار  نياز ا يناش يدگيبا رنج يول. مگ و بروك است  هب

 . اوردياز طرف معلمش را در ب يياعتنا يو ب يرشماريحق نيا يتالف يقيكه به طر ديبست و نقشه كش

به  يمهم يليخ رييناگهان تغ يول. وع بازگشت پدر به خانه بود و تدارك موض هيرا فراموش كرده بود ، و در ته هياحوال ، مگ ظاهرا قض نيا در

هم ساكت شده بود و در  يليشد و ضمنا خ يكردند ، سرخ م يصحبت م يكه با و يموقع. رو شد  نياز آن رو به ا يو مگ به كل وستيوقوع پ

.  دياش گرم نما ياطيخ ياسباب ها يكرد همه اش سرش را با نشستن و خم شدن رو يم يو آزرده بود ، سع نيشرمگ يلينگاهش خ هك يحال

كرد كه او را به حال  يخواهش م ي، فقط از و زيداد ، كه حالش خوب است و در پاسخ سواالت جو ن يدر پاسخ سواالت مادرش فقط جواب م

 .خودش تنها بگذارد 

 عيسر يليبه سرش زده و خ يعشق و عاشق يمگ هوا« :خطاب به مادرش اظهار داشت  تيعحاالت مگ ، جو با قاط نيا دنيبعد از د نيبنابرا

برد و  يخورد ، خوابش نم ياست ، غذا نم يدستپاچه و عصبان يليخ. از آن حاالت را به خودش گرفته است  يلياو حاال خ. شود  يدارد عاشق م

هم  كباريكردم و  ريداده بود ، غافلگ ادي يكه بروك به و يل خواندن آن آوازكند به عالوه من او را در حا يم يكند و از همه دور يفكر م

 »؟ ميبكن ديحاال چكار با! گل الله قرمز شد  كيو بعدش هم مثل » جان « ، گفت  يبگوئ يكه تو عادت دار يآنطور

 ».حل خواهد شد زيمهربان و صبور باش و با آمدن پدر همه چ ياو را به حال خودش بگذار و با و. ميصبر كن ديو فقط با يچيه«:پاسخ داد  مادرش

مگ كه تمامش مهر و موم  يپاكت دار كيتو هم « :كرد ، گفت  يم ميكوچك پست را تقس ياداره  اتيكه داشت محتو يبعد جو ، درحال روز

 »!كند  يمهر و موم نم نطوريمرا ا ينامه ها چوقتيه يتد!  بيچقدر عج يول! شده است 

كه  يمتوحش به نامه ا يا افهيمگ با ق. از جانب مگ سرشان را باال كردند  ياديفر يبودند كه به صدا شانيمارچ و جو سخت مشغول كارها مخان

 .شده بود  رهيدر دست داشت خ

و مادرش هم هراسان به طرف  رديبگ يمگ شده بود از و يباعث ناراحت يبا بدجنس نطوريرا كه ا يكرد كاغذ يفورا به طرف مگ رفته و سع جو

 »؟ زميشده عز يچ« : ديو پرس ديمگ دو
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 ؟ يكار را بكن نيا ياوه جو چطور توانست. را فرستاده باشد  نيمحال است او ا. است  يحتما جعل نيا ـ

 .كرد كه انگار واقعا قلبش شكسته بود  يم هيگر يپنهان كرده و طور شيدستها يهم مگ صورتش را تو بعد

 »زند؟  يدارد حرف م يچ ياو درباره ! كار نكرده ام  چيمن ه! من « : ديپرس يجيبا گ جو

و آن را به طرف جو انداخت و سرزنش  ديكش رونيب بشيج يمچاله شده را از تو ينامه  كيو  ديو مهربان مگ از خشم زبانه كش ميمال چشمان

آنقدر  مانيو نسبت به هردو يطور پررو باش نيا يچطور توانست. و آن پسر بد هم به تو كمك كرده است  يرا نوشته ا نيتو ا« :كنان گفت 

 »؟ظالم

 :خواندند  ينوشته شده بود م يرا كه با خط مخصوص ييكذا ادداشتيچون او و مادرش داشتند آن  ديحرفها را نشن نيا بايجو تقر يول

كه برگردم حتما از سرنوشت خودم خبر  نيخواهم قبل از ا يتوانم صبر داشته باشم م ينم نياز ا شتريب گريمن ـ من د زيعز يليخ مارگارت

را  گريكديبفهمند كه ما  يكنم آنها وقت يفكر م يتو صحبت كنم ، ول نيموضوع با والد نيا يمن هنوز جرئت نكرده ام كه درباره . داشته باشم 

من ، مرا  نيريخوب مرا كمك خواهد نمود و سپس مگ كوچك ش يخانه  كيداشتن  يرنس براال يآقا. موافقت خواهند كرد  ميدار يدوست م

 غاميكلمه پ كيفقط  ي، ول ييموضوع به خانواده ات نگو نيا يدرباره  يزيكنم كه فعال هنوز چ يمن از تو خواهش م. خوشبخت خواهد نمود 

 . يفرستمن ب يبرا يتوسط الر

 تو جان قراريب

از حرف زدن مرا  يخواسته خوددار يطور نيا. اوه ، بدذات پست « : ديكرد ، غر يعدالت عجله م يفور يليخ ياجرا يكه برا يجو در حال بعد

 ». خواهم آورد كه معذرت بخواهد  نجايو او را ا ديحسابش را خواهم رس.  اورديدرب يكه به مادر داده ام ، تالف يقول يبرا

.  يوضع خودت را روشن كن ديتو اول با. جو  ستيجا با نيهم« :، گفت  شديم دهيكه به ندرت از او د ينگاه مادرش او را از عقب گرفته و با يول

 ». يدست داشته باش هيقض نيترسم كه خودت هم در ا يم نيو بنابرا يموضوع شده ا نيا چيپاپ يليتو خ

 يآن نم يهم درباره  يزيام و چ دهيرا ند ادداشتي نيو هرگز قبال ا! من نداشته ام . خورم مادر  يسوگند م« :جو چنان صادقانه اظهار داشت  يول

 ». دانم 

كار  نيا يتو ياگر من دست« :كرد ، اضافه كرد يپررت م نيزم يرا رو ادداشتي تيكه با عصبان يبعد درحال. را باور كرد  يمادرش حرف و كه

كردم كه تو  يفكر م يستيبا يمن م.  سميبنو ديايجور درب شتريكه به عقل ب ادداشتي كي. كار را بكنم  نيا نيكردم بهتر از ا يم يداشتم سع

 ».را نخواهد نوشت  اتيچرند نيكه هرگز ا يدان يو م يشناس يبروك را م

خط  هيشب نيا يول« :كرد ، گفت  يم سهيكه در دستش بود مقا يگريد يرا با نامه  ادداشتيشده بود و  ديدچار ترد يكه حاال كم يدرحال مگ

 ».خود اوست 

 »مگ ؟ يتو كه جواب آنرا نداد« : ديپرس مهيمارچ سراس خانم

 !چرا دادم  ـ

 .پنهان كرد  شيدستها يبعد مگ صورتش را دوباره از فرط خجالت تو و

. دهد  حيباره توض نيتا در ا نجايا اورميبدجنس را بمادر اجازه بده بروم آن پسرك « :افتاد ، گفت  يكه دوباره به طرف در به راه م يدر حال جو
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 ».نكشم آسوده نخواهم شد  رونيرا از او ب نيكه ا يمن تا موقع

 نيبگذار ا!  سيه« :، دستور داد  رونيبزند ب رجهيگرفت تا مبادا دوباره از در ش ينشست و ضمنا جو را م يكه كنار مگ م يخانم مارچ درحال يول

 » .بگو  ميكردم خوب حاال مارگارت تمام داستان را برا يبدتر از آن است كه فكرش را م يليرا من خودم روشن كنم ، چون خ هيقض

 يدرباره  يزيچ ديرس يكردم كه اصال به نظر نم افتيدر ينامه را توسط الر نياول« : شروع كرد  نطوريسرش را باال كند ، ا نكهيبدون ا مارگارت

.  يربروك را دوست دا يبعدا به خاطر آوردم كه تو چقدر آقا يول.  ميداشتم آن را به تو بگو الينگران بودم و خ يمن اول كم.  داند يموضوع م

 يم الياحمق هستم كه خ يليمن خ. داد  يبه آن نخواه يتينزد خودم نگه دارم ، تو اهم يراز كوچك را چند روز نيفكر كردم اگر ا نيبنابرا

. كردم  يداستانها تصور م يتو يبدهم ، خودم را مثل دخترها يگرفتم كه چه جواب يم ميكه تصم ياز آن خبر ندارد ، و در حال چكسيكردم ه

 ».نگاه كنم  يصورت و يتوانم دوباره تو يمن هرگر نم. شدم  هيتنب يحماقت خودم به قدر كاف نيمن حاال به خاطر ا. ببخش مادر  امر

 »؟ يبه او داد يچه جواب خوب« : ديمارچ پرس خانم

 نيدر ا ديرا از تو پنهان كنم و او با يراز چيندارم كه ه ليمن م نيجوان هستم و همچن يهركار يبرا يليمن فقط جواب دادم كه من هنوز خ ـ

توانم  ينم يمدت طوالن كي ياز محبت او ممنون هستم و دوست او خواهم بود و فعال برا يليمن پاسخ دادم كه خ.  ديباره حتما با پدر صحبت نما

 .او باشم  يدوست برا كياز  ريغ يزيچ

تو در واقع از « :را به هم زده و با خنده گفت  شيبه لب آورد و جو هم دستها يجواب خشنود شده باشد ، لبخند نيبا ا يليمارچ انگار كه خ خانم

 »نوشت ؟ ياو در جواب چ. ادامه بده مگ . زن عاقل و كاردان بود  كي يكه نمونه  يهم عاقلتر هست »يپرس نيكارول« 

من نفرستاده است و به خاطر خواهر  يبرا يعاشقانه ا ينامه  نيچن كياو نوشت كه هرگز اصال . نوشت  يپاسخ كامال متفاوت كياو در جواب ،  ـ

من دردناك و  يچقدر برا يبود ، ول زيمو احترام آ زيمحبت آم يلينامه خ نيا. متأسف است  يلياش گل كرده خ يشوخ نطوريمن جو كه ا طانيش

 .آور بود  لتخجا

 يآورد ، طول و عرض اتاق را م يراه بر زبان م يكه باز هم نام الر يدر حال زيو جو ن ديرس يناراحت به نظر م يليداده و خ هيبه مادرش تك مگ

ن كه خوب از يو آن دو نامه را برداشته و بعد از ا ستادهيبعد ناگهان ا.  موديپ يو آن دو نامه را برداشته و اتاق را م ستادهيبعد ناگهان ا.  موديپ

 يتد. دو نامه خبر داشته باشد  نياز ا كي چيكنم اصال بروك روحش از ه يمن فكر نم« :گفت  تيشان كرد ، با قاطع سهيتماشا و مقا كينزد

 يحرف هانمبتواند از د ينطوريچون كه محال بود هم. بكشد  رونيا از من براز مر ينطوريآنها را نوشته است و مال تو را نگه داشته كه ا يهردو

 ». بكشد  رونيب

مثل من كه رازم را به مادر . دردسر درست نكن  نهمهيآن را به مادر بگو و ا. ، جو  يرا در دلت نگه ندار يكن راز يسع« :اخطاركنان گفت  مگ

 ».گفتم 

 .مادر خودش آنرا به من گفته  يول.  زمياوه ، طفلك عز ـ

موضوع را در  يته و تو ديمن با.  نجايا اوريرا ب يتا من مگ را آرام كنم تو هم برو و الر. جو  ياوريب نجايرا ا يو الر يبرو يتوان يحاال م ـ

 .ها را موقوف كنم  يشوخ نيا شهيهم يدرآورده و برا

مورد  نياحساس تو در ا زميحاال عز« :مگ بازگو كرد و گفت  يبروك را برا يسات واقعموقع احسا نيرفت ، خانم مارچ در ا رونيجو ب يوقت
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خواهد فعا كامال آزاد  يدلت م نكهيا ايدرست كند  يخانه و زندگ كي تيكه برا يتا صبر كن ياو را دوست دار يتو هم به قدر كاف اي؟ آ ستيچ

 »؟ ينداشته باش يو تعهد يباش

 نجوريو ا يبا عاشق يكار شهيهم يخواهم تا مدتها بلكه هم برا ياصال من نم. شده ام و ناراحت هستم  جيگ يمن بكل« :گفت  يبا زودرنج مگ

را هم وادار كن تا زبانشان را  يبه او نگو مادر ، و جو و الر يزي، چ دانديمزخرفات نم نيا يدرباره  يزياگر جان چ نيبنابرا. حرفها داشته باشم 

 »!واقعا خجالت آور است . شود  ياحمق با من باز كيگول نخواهم خورد و نخواهم گذشت مثل  گريمن د.  نگه دارند

كرد با  يدار شده است ، خانم مارچ سع حهي، جر يمعن يب يشوخ نيشده و غرورش با ا يتند و عصب نطوريمگ ، حاال ا مياخالق مال نكهيا دنيد با

 .، او را آرام سازد  ندهيدر آ اطياحت تيدادن قول سكوت كامل و رعا

متهم را به حضور  ييو خانم مارچ به تنها ديكتابخانه پر يمگ تو ديچيدر سرسرا پ يالر ي مهيسراس يقدم ها يصدا نيموقع كه طن نيا در

به  يول.  ديايشود كه آنجا بكه اگر آنرا بداند ، حاضر ن ديترس يچون م. به آنجا احضار شده است  يچ ينگفته بود كه برا يجو به الر.  رفتيپذ

 يا افهيچرخاند ، با ق يدستش م يكالهش را تو كهيو در حال دياحضار را فهم نيخانم مارچ افتاد ، علت ا ي افهيبه ق يچشم الر نكهيمحض ا

 . ستاديرا لو داد ، جلو خانم مارچ ا يگناهكار كه فورا و

 يصدا. دادن در سرسرا  كيفرار كند ، شروع كرد به قدم زدن و كش شينگهبان كه بترسد مبادا زندان كيمثل  ي، ول دياز اتاق مرخص گرد جو

بود  يزي، چ ديرد و بدل گرد ييمذاكره ، چه صحبت ها نيدر طول ا يول.  افتيادامه  كساعتي يشروع شد و برا منيصحبت كردن در اتاق نش

 . دندياز آن مطلع نگرد چوقتيهكه دخترها 

را  يبود كه جو همانجا درجا و ستادهيكنار مادر ا يمانيتوبه كار و پش ي افهيبا چنان ق يكه دخترها به اتاق خوانده شدند ، الر يموقع رهباالخ

 يكه به و نيو بعد از ا رفتيرا پذ يو يمتواضعانه  يمگ هم عذرخواه.  اورديخودش ب يبه رو يزيكه چ ديعجالتا عاقالنه ند ي، ول ديبخش

 . ديآرام گرد يليراحت شد و خ الشي، خ دينخواهد فهم يشوخ نياز ا يزيداده شد كه بروك هرگز چ نانيطما

موضوع به  نياز ا يزيچ زيتا روز مرگم ن يدهم كه حت يمن قول م« :، افزود  ديرس يبه نظر م نيشرمگ يشوخ نياز انجام ا كهيدرحال يالر بعد

مرا ببخش مگ و من  نيبنابرا. بكشد  رونيراز را از من ب نينخواهد توانست ا يهم برود كس و مطمئن باش كه كه اگر سر من ميبروك نگو

 ». اتفاق متأسف هستم  نياز ا تينها يرا به تو ثابت خواهم كرد كه ب نيا جيبتدر

 يول. خواهم كرد  يسع« :پنهان سازد ، پاسخ داد  زيسرزنش آم ي افهيق كي ريدخترانه اش را ز يكرد آن آشفتگ يم يكه سع يدرحال مگ

 ». يالر يتوز باش نهيو ك يكردم كه تو آنقدر موذ يمن فكر نم. مردانه بود  ريغ يليخ نكاريا

 كرد ، نه مگ ؟ يتو صحبت خواه يماه با من صحبت كند ، ول كيتا  يكه كس ستميبوده است و من سزاوار ن يزشت يليرفته كار خ هميرو ـ

 يبهم گرفت ، كه با وجود آن جنجال يزيرا با چنان ژست التماس آم شي، دستها زديكه با همان لحن قانع كننده خود حرف م يدرحال يد الربع و

 يعكه س يو خانم مارچ هم با وجود ديمگ باالخره او را بخش نيبنابرا. باشد  يممكن بود كه آدم بتواند از دستش عصبان ريكه به پا كرده بود ، غ

 يجوان ، با انواع و اقسام شكنجه ها ، كفاره  زهيدوش كيكرم در برابر  كيحاضر است مثل  يكه الر ديشن ي، وقت رديكرد خودش را بگ يم

 .را از هم باز نكند شيگناهانش را پس بدهد ، نتوانست اخم ها

.  رديبه خود بگ يزيشماتت آم ي افهيق شده بود كه قفقط موف يول. داشت خود را سنگدل نشان دهد  يبود و سع ستادهيضمن جو كنار ا نيا در
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احساس  يليخ يالر نيو نرم شدن نشان نداده بود ، بنابرا ياز دل رحم يبه طرف جو انداخته بود چون دخترك عالمت يدو بار نگاه يكيكه  يالر

 .حرف اتاق را ترك كرد  يمگ كرد و بدون كلمه ابه خانم مارچ و  يكوتاه ميبعد آخر سر هم تعظ. كرده و پشتش را به جو كرده بود  يگآزرد

رفته و جو تنها ماند ،  نيكه مگ و مادرش پائ يخرده با او بخشنده تر بود و بخصوص موقع كيرفت ، جو احساس كرد كه كاش  يالر يوقت يول

بدست  يكتاب نكهي، كم كم وسوسه شد و بعد از ا يدار شتنيمقاومت و خو يبعد از مدت. تنگ شد  يتد يكرد و دلش برا يياحساس تنها يليخ

 .به طرف منزل الرنس رفت  راست كيگرفت ، 

 »الرنس منزل هستند ؟ يآقا« : ديآمد پرس يم نييداشت از پله ها پا كهياز مستخدمه ا جو

 . رنديرا بپذ يكنم االن كس يفكر نم يول. بله خانم  ـ

 هستند ؟ ضيمر ايچرا ؟ آ ـ

. را درآورده است  ريپ يبگو نگو داشته اند كه كفر آقا كيپكر و كج خلق هستند ،  يليخ يزيكه انگار سر چ يالر يبا آقا شانيا يول. نه خانم  ـ

 .بروم  چكدامشانيكنم سراغ ه يمن جرأت نم نيبنابرا

 كجاست ؟ يالر ـ

چون شام حاضر است ، . با شام چكار كنم  دانمينم. دهد  يجواب نم يچند بار در زده ام ، ول كهيكرده و با وجود يخودش را در اتاقش زندان ـ

 .كه آنرا بخورد  ستين يكس يول

 .ترسم  ينم چكدامشانيمن از ه.  ستيموضوع چ نميبب روميمن م ـ

 . زد  يكوچك الر منيبه در اتاق نش يمودبانه ا يجو از پله ها باال رفت و ضربه  نيبنابرا

 ».رسم  يكنم و حسابت را م يكارت واال در را باز م يبرو پ« :زد  اديفر يكننده ا ديداتاق با لحن ته يجوان از تو جنتلمن

واقعا كج خلق  ي افهيق دنيجو به د. با تعجب چشمش به جو افتاد  يباز شد و الر تيدر با عصبان. به در نواخت  گريد يضربه  يمعطل ي، ب جو

و توبه كار به خودش گرفت و  مانيپش ي افهيق كيفورا ) كار را بدهد  بيترت دياست ، چطور با نطوريا يدانست كه هروقت الر يچون م( ،  يالر

من آمده ام . بودم ، مرا ببخش  يآنقدر عصبان نكهيا يكنم برا يخواهش م« :كرد و با تواضع گفت  يجلو الر يميماهر تعظ ي شهيهنرپ كي ثلم

 ».نخواهم رفت  نجايكار را نكنم از ا نيتا آنرا جبران كنم و تا ا

 »! ريغاز را نگ كيخوب ؛ حاال بلند شو و ژست  اريبس« :گفت  ينواز ، در پاسخ تضرع و ردستيجوانمرد ز كيبا لحن  يالر

 ». يرس يتو پاك از عقل راحت به نظر م راي؟ ز ستيممكنست بپرسم موضوع چ يمتشكرم ول ـ

 ». ميتوانم آن را تحمل نما يكفرم درآمده است و نم يليخ« : ديغر ظيو غ يبا اوقات تلخ يالر

 »كفر تو را درآورده است ؟ يكس« : ديپرس متيبا مال جو

 ...دادم كه  ياز او بود نشانش م ريغ يگريهركس د! پدربزرگ ـ

 .استش داد ، تمام كرد ر يبه بازو ديكه به عالمت تهد يدار شده است ، جمله خودش را با ژست حهيبود احساساتش سخت جر دايكه پ يالر

 ».آورم  ي، من خودم هم اغلب اوقات كفر تو را در م ستين يكه موضوع نيخوب ا« :گفت  يبا لحن آرام كننده ا جو

 . اورديدهم كفر مرا درب ياجازه نم يمرد چيمن به ه يول.  ستين شتريب حيتفر كيو كار تو  يدختر هست كيتو ! پوف  ـ
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از چه  هيخوب حاال قض. به درآوردن كفر تو داشته باشد  يعالقه ا ي، كس يابر طوفانزا به نظر برس كيمثل  نطوريا شهيكنم اگر هم يمن فكر نم ـ

 قرار بود ؟

بازگو نكنم و  يمن قول داده ام كه آنرا به كس. كنم  فياو تعر يرا كه به مادرت قول داده بودم ، نخواستم برا يموضوع نكهيفقط به خاطر ا ـ

 .كه محال است قولم را بشكنم مسلم بود 

 ؟ يو دلش را نشكن يكن يراض يگريراه د كيپدربزرگت را از  يتوانست يخوب نم ـ

از مگ  يتوانستم آن قسمت مربوط به خودم را بدون بردن اسم يمن م.  قتيجز حق يزيتمامش را ، نه چ. خواست  يرا م قتينه ، او فقط حق ـ

مرا  ي قهيآقا  يوقت يرا تحمل كردم ، ول شيتوانستم و قول داده بودم ، زبانم را نگه داشتم و سرزنش ها يچون نم يكنم ، ول فيتعر شيبرا

 .بكنم  ديكنم كه نبا يو كار ميكه مبادا خودم را فراموش نما دميترس يخونم به جوش آمد و فرار كردم اتاق خودم چون م گريگرفت ، د

 .من هم كمكت خواهم كرد . كن  يآشت يو با و نيپائ ايب نيبنابرا. دانم  ينبود و او حتما متأسف است ، من م يكار خوب نيا ـ

 يمن نسبت به كار. كوچك آنقدر وعظ و خطابه و سرزنش بشنوم  طنتيش كيمن حوصله ندارم فقط به خاطر . كنم  يكار را نم نيسرم برود ا ـ

 از پدربزرگ معذرت بخواهم ؟ ديبا گريچرا د يمرد هم معذرت خواستم ، ول كيودم و مثل مگ كرده بودم متأسف ب يكه درباره 

 .داند  ياو موضوع را نم ـ

كه من قادر هستم از  رديبگ اديرا  نيا ديندارد ، جو او با يا دهيبچه رفتار نكند ، فا كيو با من مثل  ديبه من اعتماد نما ديبه هر حال با يول ـ

 .به گردنم ببندد  شبنديپ يندارم كه كس ياجيو احت ميخودم مواظبت نما

 »؟ يرا حل كن هيقض نيا يچطور يدار اليپس خ!تو  يهست يچه فلفل مزاج« :و اظهار داشت  ديكش يآه جو

 .چرا اوقاتم تلخ است ، حرف مرا باور كند  ميتوانم بگو يكه نم ميگو يم ياز من معذرت بخواهد و وقت دياو با ـ

 .كار را نخواهد كرد  نيا چوقتياو ه! پناه برخدا ـ

 .نخواهم رفت  نييكار را نكند ، پا نيخوب من هم تا او ا ـ

.  يكن يخودت را زندان نجايهمه اش ا يتوان يتو نم. خواهم داد  حيتوض شيمن خودم برا. نزد پدربزرگ  ميبرو ايو عاقل باش و ب ايب يحاال تد ـ

 ؟ هيشدن چ ياحساسات ي دهيفا

من تنگ شد  يبرا يكاف يپدربزرگ دلش به اندازه  يوقت. سفر كنم  ييدارم به جا اليمن خ. بمانم  نجايا يمدت طوالن يندارم برا اليمن خ يول ـ

 .، آن وقت خودش دنبال من خواهد فرستاد 

 . يو او را نگران كن يبرو يبگذار ديتو نبا يول ـ

 . مينما يخوشگذران يكم كي يناراحت نيخواهم بعد از ا يم. به بروك بزنم  يسردارم به واشنگتن بروم و  اليمن خ. وعظ نكن جو  ـ

 يكرد ، ب يكه عجالتا معلم اخالق بودنش را فراموش م ي، پاك حواسش را پرت كرده بود ، در حال تختيموقع جو كه فكر سفر به پا نيا در

 ». ميايتوانستم فرار كنم و همراه تو ب يكاش من هم م! دارد يفياوه ، چه ك« :گفت  ارياخت

. خواهد بود  يفوق العاده حساب يشوخ كي نيا. كن و من هم كفر بروك را درخواهم آورد  ريو پدرت را غافلگ ايچرا كه نه ؟ ب!  ايخوب پس ب ـ

 نيا. دارم  يكاف يمن پول به اندازه . چاك به  ميزن يگذارد كه حالمان خوب است و بعدش م ميخواه ينامه از خودمان باق كيما . جو  ميبرو ايب
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 .پدرت  شيپ يرويم يچون كه درواقع دار. نخواهد داشت  يضرر چيتو هم خوبست و ه يخبر برا يسفر ب

جو  ي هيبا روح يليبود و خ يبكر ي، نقشه  يالر يشده بود چون كه نقشه  دهيهم عق يگرفته بود كه ظاهرا با الر يا افهيلحظه جو ق كي يبرا

پدرش  دنيتنوع تنگ شده بود و به عالوه فكر د كي يجو كه از محدود بودن و تحت مراقبت بودن خسته شده بود ، دلش برا. داشت  يسازگار

و آرزو به طرف پنجره  اقيكه با اشت يچشمان جو درحال نيبنابرا. كرد  يوسوسه اش م يليخ حيو تفر يو آزاد مارستانياردوگاه ، ب يو جاذبه 

 .مقابل افتاد ، با افسوس سرش را تكان داد  يميقد ينگاهش به طرف آن خانه  يوقت يول. برق افتاده بود  زهايچ نيگشتند ، از فكر ا يبرم

 ديدختر هستم ، با كيكه من بدبختانه  يياز آنجا ي، ول ميخوش بگذران يو حساب ميفرار كن گريكديبا  ميتوانست يپسر بودم ، ما م كياگر من  ـ

 .است  يوانگينقشه د نيا.  يمرا وسوسه نكن تد نيبنابرا. خانه بمانم  ياعمالم همه درست باشند و تو

 ».دارد فياش ك نيهم« :گرفته بود ، اظهار داشت  شيو پاره كردن بندها يبه خودسر ميكه تصم يالر يول

تو . بس كن  نيبنابرا. كه دختر باشم  نستيسرنوشت من ا!  يالرزبانت را نگه دار « :زد  اديكرد ، فر يرا پنهان م شيكه اشك ها يدرحال جو

دور  ياخالق يزهايبشنوم كه بدتر فكرم را از چ ييزهايچ نكهيانجام بدهم نه ا يكار اخالق كيآمده ام تا  نجايمن ا.  يكن يمرا وسوسه م يدار

 ». سازد

كردم كه تو  يكند و فكر م يم سي، بالش اش را خ يشنهاديپ نيچن كي دنيكردم فقط مگ است كه با شن يم اليمن خ« :گفت  هيبا كنا يالر

 ». يدار يشتريدل و جرأت ب يكي

 . ياضافه كن زينكن كه به گناهان من ن ي،و سع شينديگناهان خود ب يو درباره  نيبنش!ساكت باش پسر بد  ـ

 »كرد ؟  يو معذرت بخواهد فكر رفتن را از سرت به در خواهتا از ت اورميب نجاياگر من پدربزرگ را ا نيبب« : ديپرس يهم با لحن جد بعد

 يتو نم يبله ، ول« :شده اش برگردانده شود ، گفت  ماليپا تيثيح ديكرد كه اول با ياحساس م يكند ، ول ينبود تا آشت ليم يكه ته دلش ب يالر

 ». يكار را بكن نيا يتوان

 ».مسنتره هم خواهم شد  فيجوانتره بشوم حر فياگر من بتوانم حر« : ديافتاد غر يكه راه م يدرحال جو

 .دو دستش گرفته بود ، تنها گذارد  نيراه آهن خم شده بود و سرش را ب ينقشه  كي يكه رو يرا درحال يرفت و الر رونياز اتاق ب بعد

 »!تو  ايب« :گفت  يشد كه م دهيخشنتر بود ، شن شهيالرنس كه از هم يآقا يبه در اتاق كتابخانه نواخت ، صدا يجو ضربه ا يوقت

 »بگذارم  شيرا سرجا يمن هستم كه آمده ام كتاب. آقا  ستين يكس« :شد ، مودبانه اظهار داشت  يكه داشت وارد اتاق م يدرحال جو

 »؟ يخواه ينم يگريد زيچ« : ديداشت آنرا نشان ندهد ، پرس يسع يآمد ول يگرفته و غضب آلود به نظر م يليكه خ يدر حال ريپ جنتلمن

اش را به جو  هيكتاب خوب ، توص كيقبال به عنوان  رمرديكه خود پ» بوزول « اثر » جانسن « امانت گرفتن جلد دوم  يبود با تقاضا دواريكه ام جو

خوشم آمده ، جلد دوم »  ريسام پ« از  يليخواستم خواهش كنم چون خ يچرا م« : ، اظهار داشت  اورديب نيياز سر خشم پا يكرده بود ، او را كم

 ».و بخوانم  رميآنرا هم بگ

. در آنطرف قرار داشتند ، سر داد » جانسن  اتيادب« كه  ينردبان متحرك را به طرف رمرديهم رفته و بعد پ يتو يدرهم و برهم كم يابروها آن

گردد ، در واقع داشت فكر  يكرد دارد دنبال كتاب موردنظرش م يكه وانمود م يآن نشست و درحال يآخر يپله  يجو از نردبان باال رفت و رو

گذشت  يكه داشت در مغز جو م يزيالرنس ظاهرا به چ يآقا.  ديمالقات را عنوان نما نيتواند منظور خطرناك خود از ا يم يچطور كرد يم
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را به طرف جو برگرداند و غفلتا چنان شروع به صحبت  شي، رو موديبار طول و عرض اتاق را پ نيكه چند نيمشكوك شده بود چون كه بعد از ا

 .افتاد  نياز دست جو با صورت به زم ارياخت يب»  سراسال« كرد كه 

. كرده است  يطنتيش كيكاسه است و  مين ريز يكه كاسه ا دميبه خانه آمد ، من فهم يوقت ياو را بكن ينكن پشت يآن پسره چش بود ؟ سع ـ

 يو در را رو دي، از پله ها باال دو ديخواهم كش رونيب يرا از و قتيكردم كه حق دشيتهد يو وقت اورميدرب يرف از وكلمه ح كينتوانستم  يول

 .كرد  قفلخودش 

 ».  مييبازگو ننما يكلمه از آن را به كس كيكه  ميو قول داد ميديما او را بخش يكرده بود ، ول ييكار خطا كياو « :با اكراه پاسخ داد  جو

به  ديكرده با ياگر او كار غلط.  دينما تيخوش قلب حما يقول از شما دخترها كيتواند خودش را با گرفتن  ي، و او نم ستيدرست ن نيا يول ـ

 .را روشن خواهم كرد  هيقض نيحرف بزن جو و بدان كه من باالخره ا. گردد  هي، معذرت بخواهد و تنب ديآن اعتراف نما

بدبختانه  يكرد ، ول ياز اتاق فرار م يستيبا يتوانست ، م يصحبت كرد كه اگر م يبه جو انداخت و با چنان لحن يا رهيالرنس چنان نگاه خ يآقا

گرفت كه همانجا سنگر  ميتصم نيبنابرا. بود  ستادهيدر سر راهش ا ريش كيالرنس هم مثل  يبود و آقا ركردهينردبان گ يپله ها يآن باال رو

 .رو به رو شود  ريش نيو با شجاعت با ا گرفته

اعتراف كرده و معذرت هم خواست و به قدر  يالر. مادر آن را قدغن كرده است .  ميموضوع را به شما بگو نيتوانم ا يدر واقع آقا ، من نم ـ

به وجود  يشتريدردسر ب ديياست و اگر شما دخالت نما گرينفر د كيبلكه به خاطر  ستياز او ن تيسكوت به خاطر حما. شد  هيهم تنب يكاف

اصال آنرا  دييايپس ب. دوباره رو به راه شده است  زيحاال همه چ يول. من بود  ريهم تقص يقسمت! آقا  ديكنم اصرار نكن يخواهش م.  مدخواهد آ

 . ميصحبت نمائ يگريمطبوع د زيچ كي اي» رامبلر «  يو درباره  ديفراموش نمائ

نسبت به شماها  يگستاخ اي يشما ، حق ناشناس يهمه محبت ها نيمن ، بعد از ا يپسر الابال نيو اقرار كن كه ا نيپائ ايب! رامبلر را ولش كن  ـ

 .خودم حسابش را برسم  يدست ها نينكرده باشد تا با ا

 نيانست كه با وجود اد يشناخت و م يمزاج را م نيآتش رمرديپ نينترساند چون كه ا اديجو را ز يوحشتناك بود ، ول يليظاهرا خ ديتهد نيا

 يباف استيرا با س طنتيش ي هيآمد و قض نييپس جو با اطاعت از نردبان پا.  دينوه اش بلند نما يهرگز محال است انگشتش را به رو دهايتهد

 .كرد  فيتعر ريجنتلمن پ ي، برا ديرا فاش نما قتيحق نكهيا اي ديمگ را رسوا نما نكهيا بدونكامل 

 يكرد ، نفس راحت يرا باز م شيوسط ابروها نيو چ ديكش يخود م يبه موها يكه دست يداستان در حال دنيالرنس بعد از شن يموقع آقا نيا در

 ».مشكل است  يليموجود گستاخ و سركش است و رام كردنش خ كيخوب ، او  اريبس -هوم : و گفت  ديكش

افتاده  گريبازخواست و دردسر د كي ريو بازخواست خالص نشده ، گ يگرفتار كيكرد جانب دوستش را كه هنوز از  يم يكه سع يدرحال جو

 ».سازند  عي، بهتر از صد اسب سركش قادرند مرا رام و مط زيكلمه حرف محبت آم كي يمن هم مثل او هستم ، ول« :، اظهار داشت  رديبود ، بگ

 »هان ؟.  ستميمهربان ن يليمن خ ييگو يم يعني« : ديپرس يبه تند رمرديپ

 ديكن يخودتان فكر نم.  ديشو يتندخو م يليآورد ، خ يكه او كفر شما را در م يمواقع يول.  ديوقتها واقعا مهربان هست يشما بعض. نه آقا  ـ

 ؟ ديهست نطوريا

ه بود ، به خود كه بر زبان آورد يگستاخانه ا يجمله  نيكه بعد از ا يشود و با وجود هيتنب نكهيجو مصمم بود كه جرفش را بزند ولو ا ظاهرا
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 . ديجلوه نما نيكرد آرام و مت ي، سع ديلرز

حق با توست دختر « :اظهار داشت  ينهاد و بعد با لحن صادقانه ا زيم يرا رو نكشيع يبا آشفتگ رياو ، جنتلمن پ يتعجب و خوشحال انيدر م يول

 مببر نيرا از ب يحالت و نيچطور ا دانميو من نم اورديكند كفر مرا درب يم يسع شهياو هم يول. پسرك هستم  نيمن عاشق ا. هستم  نطوريمن ا. 

 ». ديو آخرش به كجا خواهد كش

 .او آخرش فرار خواهد كرد . من به شما خواهم گفت  ـ

د در مقابل كه بتوان ستين يآدم يبود كه به او هشدار بدهد كه الر نيمنظور دخترك ا. احساس تأسف كرد  يليحرف را زد ، خ نيا يوقت جو

 .با پسرك باحوصله تر باشد  ياندك رمرديهشدار ، پ نيبا ا ديبود كه شا دواريو ام اورديدوام ب يليخ اديز تيمحدود

 يكه در باال يا افهيمرد خوش ق ريبه تصو يآزرده نگاه يو با صورت افتهي رييالرنس ناگهان تغ يآقا يبرافروخته  ي افهيهشدار ، ق نيا دنيشن به

.  ودازدواج كرده ب رمرديپ ليو برخالف م ختهياش از منزل پدرش گر يبود كه در جوان يعكس پدر الر نيا. بود ، انداخت  زانيكتابخانه آو زيم

رفع و رجوع  يآرزو كرد كاش زبانش را نگه داشته بود و برا نيگذشته انداخته است و بنابرا اديالرنس را به  يحرفش آقا نيكه با ا ديشيجو اند

و كتاب  ساز در يوقتها وقت يناراحت شود و بعض يليخ نكهيمگر ا. كار را نخواهد كرد  نياو ا يول« :كه زده بود باز هم ادامه داد  يكردن حرف

كه  يمخصوصا از موقع. كار را بكنم  نيكنم كه دوست دارم ا يمن هم اغلب احساس م. زند  يكند و حرفش را م يم ديشود ، فقط تهد يخسته م

 يتو و ديكن يدو تا پسر گمشده آگه يبرا ديتوان يما تنگ شد ، م ياگر دلتان برا نيبنابرا. اوقاتم تلخ است  يليرا كوتاه كرده ام خ ميموها

 »! ديكه عازم هندوستان هستند ، دنبال ما بگرد ييها يكشت

از جوش و خروش  بايگرفته است ، تقر يود كه موضوع را شوخب دايكه پ يالرنس هم درحال يو آقا ديخند يكرد ، م يهمانطور كه صحبت م جو

 .افتاده بود 

 نطوريبا من ا يكن يگستاخ چطور جرأت م يدختره « : گرفت ، گفت  يم شگونيجو را ن يگونه  يالرنس همانطور كه با خوش خلق يآقا بعد

 يول. هستند آنها  ييچه بالها.  ديايدور و زمانه برب نيا يدخترها و پسرها نيو احترامت كجا رفته ؟ خدا خودش از پس ا تي؟ ترب يصحبت كن

 يها افهيكن آنقدر ق حتيرو به راه است و به او نص زيبه او بگو كه همه چ.  نييپا اوريشام ب يحاال برو و آن پسرك را برا!بال نكند  يخدا ما را ب

 ».را ندارم  شيگرفتن ها افهيقجور  نيمن طاقت ا.  رديپدربزرگش نگ يبرا زيترحم انگ

.  دي، حرفش را باور نكرده ا ديشما بگو يرا برا هيتواند قض يكه گفته اخالقا نم يچون كه وقت. دمغ و دلخور است  يحساب. او نخواهد آمد  يول ـ

 .دار شده است  حهيجر يليكنم احساسات او خ يمن فكر م

 ديكرد و جو فهم دنيالرنس شروع به خند يشكست خورده باشد ، چون آقا يستيبا يظاهرا م يول.  ديايبه نظر ب زيترحم انگ يليكرد خ يسع جو

 .كه برنده شده است 

 . مي، تشكر نما دينما ينكرد متقابال نسبت به من گستاخ يسع نكهياز او به خاطر ا يستيبابت متاسفم و با نياز ا يليمن خ ـ

 .آمد  يه نظر مخودش خجالت زده ب يظاهرا از تند مزاج رمرديپ

همه . نخواهد آمد  نينرسد ، پائ شيمعذرت نامه برا كيكه تا  ديگو ياو م. نوشتم آقا  ياو م يمعذرت نامه برا كيشما بودم ،  ياگر من به جا ـ

، به او ثابت خواهد كرد كه چقدر احمق بوده  يرسم يمعذرت نامه  كي نيبنابرا. كند  ياحمقانه صحبت م يواشنگتن و نقشه ها ياش درباره 
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 نيآمد و ا يآور خوشش م حيتفر يو كارها ياز خوشمزگ شهياو هم. آقا  ديرا امتحان كن نيا. خواهد آمد  نيپسر خوب پائ كيو مثل  ستا

 .خواهم داد  ادشياش را  فهيخواهم برد و وظ شيمن آنرا برا. بهتر از حرف زدن است  قيطر

هم بدم  اديمن ز يول.  يهست يگربه موذ كيتو « :را به چشمش گذاشت و آهسته گفت  نكشيبه جو انداخته و بعد ع ينگاه تندالرنس  يآقا

 ». را انجام بدهم  يمعن يكار ب نيتكه كاغذ به من بده تا ا كيحاال . كنم  يكه از تو و بت فرمانبردار ديآ ينم

گردد ، نوشته شد و جو آنرا  ي، رد و بدل م قيعم ياحترام يب كيدو جنتلمن بعد از  نيكه معموال ب يبا آن عبارات ييكذا ادداشتي نيبنابرا

كه نامه را  نيبعد از ا. در اتاق الرنس بگذارد  ريالرنس كرد ، دوان دوان رفت تا آنرا ز يآقا ديسف يحواله موها يكه ماچ نيبرداشت و بعد از ا

و  رهيباشد و غ ستهيكه متواضع ، فروتن و شا يكردن الر حتيبه نص ديشروع كرد از سورراخ كل دهيالق ترشمعلم اخ كيدر اتاق كرد ، مثل  ريز

 ... رهيغ

رفت كه قفل در باز  يم نيصدا و آرام پائ يجو داشت ب قهيبعد از چند دق. كار خود را بكند  ادداشتيچون در هنوز قفل بود ، جو گذاشت تا  يول

 وحالت  نيتر دهي، با پسند ديجو به او رس يو وقت ديپله ها منتظر دخترك گرد يسر خورد و در انتها نييده ها به پاشد و جنتلمن جوان از نر

 »!جو  يهست يتو چه آدم خوب« :گفت  افهيق

 »؟ يكرد شيتا راض يحتما از نفس افتاد« :هم با خنده اضافه كرد  بعد

 .بود  ميمال يليرفته او خ همينه رو ـ

 ».رود  يجلدم م يدارد تو طانيآه ، من بد شده بودم جو و احساس كردم كه ش« :گفت  يبا حالت معذرت خواه يالر

 !، پسر من  يصفحه را ورق نزن و از اول شروع كن تد. حرف نزن  ينطوريا ـ

را  سميكه صفحات دفتر چركنو يكنم ، همانطور يزنم و خرابشان م يدارم صفحات را ورق م نطوريمن هم« :گفت  يزيبا لحن غم انگ يالر

 ».رسد  يآن نم انيبه پا چوقتيكنم ، ه يو دائما از بس از سر شروع م مينما يمرتب خراب م

 .كنند  يغرغر م يليباشد خ يشكمشان خال يوقت شهيمردها هم. بعد از شام حالت بهتر خواهد شد . حاال برو شامت را بخور  ـ

 . ديپر رونيحرف ، جو از در جلو ساختمان ب نيبعد از ا و

كرد ،  يمحترمانه رفتار م يليكامال خوش اخالق شده بود و خ گريپدر بزرگش را كه حاال د يرفت تا پوزش خواه يالر يروز بعد از ظهر وقت آن

 ».منست  فرق سر يبرچبس رو كي« :گفت  يمياز ا دي، در پاسخ پدربزرگش به تقل ديقبول نما يشناس فهيبا وظ

اتفاق افتاده بود و با  طنتيهر چه بود آن ش يرفته است ، ول انياست و آن ابر كوچك كدورت ، از م رفتهيپذ انيپا هيكردند كه قض يفكر م همه

 طنتيش نيا يول. اشاره نكرد  هيقض نياز ا ياو هرگز به كس. آن را فراموش نكرد  چوقتيمگ ه يكه همه آن را فراموش كردند ول يوجود

،  يتمبر افتني يخواهرش را برا زيكه جو داشت م كباريفرو برد و  يطوالن ييايمدت ها به رو يدخترك گول خورده و برا چارهيباعث شد كه ب

 يزيآن غرش غم انگ دنيو پر شده بود ، كه جو با د يخط خط» خانم جان بروك « تكه كاغذ افتاد كه با كلمات  كيكرد ، چشمش به  يجستجو م

را به درون  ييانداخته است ، كاغذ كذا شيخواهرش پ يموعود را برا يطاني، روز ش يالر يجايب يشوخ نيكرد ا يكه احساس م يد و در حالنمو

 . آتش انداخت 

 و دوم ستيب فصل
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 باصفا يچمنزارها

 يآقا يعنيها  ضيحال مر. بودند  بايطوفان ، آرامش بخش و ز كيبعد از  ديتابش خورش يكه به دنبال آمدند ، درست به اندازه  ييها هفته

كه بت اجازه  دينكش يطول. سال نو كرده بود  يو تدارك برا هينبود ، و خانم مارچ شروع به ته ينگران يجا گريمارچ و بت رو به بهبود رفته و د

و  ديسرگرم نما زشيعز ياپه دراز بكشد و خودش را با بچه گربه هاكان يآمده و رو نييدر تختخواب بماند ، پا نكهيا يافت تا روزها را به جاي

افتاده بودند  يبه وضع بد يليكه خ شيعروسك ها يو دوخت و دوز لباس برا ياطيكه خودش را با خ افتيهم بهتر شد اجازه  گريد يبعد كه كم

 يبازوان قو يرا تو يو رنجور شده بودند كه جو هر روز و فيعآنقدر فرز و چاالك بودند ، حاال آنقدر ض يبت كه زمان يپاها.  دينما غول، مش

 يخوشمزه ا يها يسوزاند تا خوراك يكرد و م يم اهيرا س دشيسف ي، دستها يبا خوشحال زيمگ ن. داد  يم يياش گرفته و دور و بر خانه هوا

شناس و وفادار ، بازگشتش به خانه را با  فهيغالم حلقه به گوش وظ كيهم مثل  يميكه از آن طرف ا يدر حال. درست كند »  زيعز تب«  يبرا

 .به خواهرانش جشن گرفته بود  شيها نهيگنج دنيبخش

 فاتيتشر يبرگزار شنهاديكرد و جو غالبه با پ ي، خانه را پر م يشگيهم زياسرارآم يشد ، همان حال و هوا يم كينزد سمسيكه كر همانطور

از او نداشت و  يهم دست كم يالر.  ختير يشاد مخصوص ، خانواده را به هم م سمسي، به افتخار كر احمقانه رممكنيغ يباشكوه 

به  رهيكمان باشكوه و غ نيو رنگ ي، موشك انداز يخواست آتش باز يخودش بود ، م اريبودند و مثال اگر به اخت يرعمليغ يليخ شيشنهادهايپ

شده بود و  دهيكه نوكشان چ يزوج جاه طلب ظاهرا در حال نيا ياريبس يامسال هم باالخره بعد از كشمكش ها و تو ذوق زدن ها.  ندازديراه ب

 يم گريكديهر وقت به  يكارشان رفتند ول يعبوس و اوقات تلخ پ يها افهيپروراندند ، با ق يرا در سر نم بيرو غ بيعج يآن نقشه ها گريد

 ريز يبه در نرفته و هنوز كاسه ا دانيزوج ماجراجو كامال از م نيشدند و خالصه ظاهرا ا يافتاد از خنده منفجر م يه هم مو چشمشان ب دنديرس

 !كاسه شان بود مين

كه امسال » كرد  ياحساس م شياستخوان ها يتو« داد و هانا به قول خودش  يباشكوه را م سمسيروز كر كيخبر از  ييبايو ز ميمال يهوا

و همه كس جمع  زيهمه چ ديرس يبه نظر م رايدانست ، ز يم يواقع يشگويپ كيروز فوق العاده خوب خواهد بود و خودش را  كي،  سمسيكر

را با آنها  سمسيفرستاده بود كه حتما روز كر يمارچ نامه ا يبود كه آقا نيمثال اول از همه ا.  نديبزرگ را عرضه نما تيوفقم كيشده بودند تا 

لباس  كيمادرش را كه عبارت از  ي هيبهتر است و هد يليخ يليبعدش هم بت همان روز صبح احساس كرده بود كه حالش خ. د خواهد گذران

چون آن دو تا .  نديعلم كرده بودند ، بب يرا كه جو و الر يزيبود تا چ ستادهيكنار پنجره ا جاني، تنش كرده و با ه بودرنگ  يارغوان يمنزل پشم

خنده دار به  هيهد كيبودند و  دهيشدن نبود ، كار خود را كرده و مثل دو تا جن تمام شب را حمت كش دهيقابل چ چوقتيكه در واقع نوكشان ه

از برگ  يتاج سرش يرو. باغ قدعلم كرده بود  رونيو وقار تمام در ب بتيبود كه با ه يدختر برف كيعبارت از  هيهد نيا. وجود آورده بودند 

 يشال رو كيقرار داشت و  يقيموس يصفحه  كي زيدستش ن يكيآن  يو گل قرار گرفته بود و تو وهيم ليزنب كي زيقرار داشته و در دستش ن

آن  يرو سمسيقطعه از سرود مخصوص روز كر كيبود كه  زانيرنگ آو يتكه كاغذ صورت كيسردش انداخته بود و از دهانش  يشانه ها

 :نوشته بود 

 به بت ميتقد

 !زيبه همراهت ، ملكه بس عز ريخ يدعا
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 ازاردياو را ن زيچ چيه

 ي، صلح و خوشحال يسالمت جز

 مبارك ، سمسيكر روز

 زنبور پركار ماست يها برا وهيم نيا

 دماغ او يگلها برا نيا و

 اوست يانويپ يآهنگ برا نيا

 او يگرم كردن پاها يشال برا نيا و

 از جووناپرتره  كي

 2رافائل شماره توسط

 ديآن زحمت كش يبرا يليخ كه

 .و زنده نشان دهد بايآنرا ز تا

 ريروبان قرمز را از من بپذ كيكنم  يم تقاضا

 دم مادام پوور يبرا

 درست شده يكه توسط مگ دوست داشتن يبستن كي

 .مون بالن در سطل است  يمثل قله  كه

 آرزوها از طرف سازندگان من نيبهتر با

 . ريرا بپذ يدختر آلپ نيا

 و جو يطرف الر از

ها از بس  هيهد ميها را ببرد تو و جو موقع تقد هيتا هد ديدو يو بعد الر ديخند يم ارياخت يكه اشك به چشم آورده بود ، همانطور ب يدرحال بت

 .مضحك زده بود ، همه را به خنده انداخته بود يحرفها

كه  يخوشمزه ا ياز آن انگورها يو با كم دياستراحت نما يبرد تا كم منيفرو نشست ، جو بت را به اتاق نش جانيو قال و ه ليكه ق نيا از بعد

هستم كه  يمن چنان پر از شاد« : گفت  تيبا رضا ديكش يكه آهسته آه م ي، بت در حال ديتازه نما ييكرده بود ، گلو هيهد يبه و يدختر برف

 ». داشته باشم  ايدن يتو ييكردم كه ممكنست آرزو يفكر نم گريبود ، د نجايفقط پدر هم ا راگ

اوه ، من هم « :كرد ، اضافه كرد  يدرون آن قرار داشت ، پاره م»  نتروميو س نياوند« را كه كتاب محبوش يبسته ا يهمانطور كه كاغذ رو جو

 ».  نطوريهم

و اظهار  ديشده بود كش هيهد يبه و بايقاب ز كي يكه از طرف مادرش تو» مادونا و بچه «  يتابلو يگراور شده  ي پهيبه ك يدست زين يميا

 ». نطورميمن هم مطمئنم كه ا« : داشت 

الرنس در دادن آن به مگ اصرار  يكرد كه آقا ياش را با دست صاف م يشميلباس ابر نيرنگ اول ينقره ا يها نيكه چ يهم درحال مگ
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 ».البته كه من هم هستم « : بود ، گفت  دهيورز

را كه  ييطال ي نهيآن سنجاق س شيدوخت و دستها يشوهرش به صورت خندان بت م ينامه  يچشمانش را از رو كهيمارچ درحال خانم

چقدر . وه خدا رو شكر نباشم ؟ ا نطوريتوانم ا يمن هم م ايآ« :اظهار داشت  يكردند با حقشناس ياش زده بودند ، نوازش م نهيدخترانش به س

 ».كنم  يم عادتو س ياحساس خوشبخت

اهسته داخل  يليخ منيدر اتاق نش يو سرش را از تو ديهم از راه رس يو خوشحال كننده ، الر نديخوش آ يصحبت ها نيساعت بعد از ا مين

 يسرخپوست غيج كيمعلق بزند و  يخواست از خوش يبود كه انگار م يآنقدر مملو از شاد شيبود و صدا جانيآنقدر پر از ه يصورت الر. كرد 

« :گفت  يبيعج يفقط نفس زنان و با صدا يالر يول.  دنديپر شانياز جا ارياخت يخبر خوش را داده و ب كي يكه همه دلشان گواهيبكشد ، بطور

 ».مارچ يخانواده  يبرا گريد سمسيكر ي هيهد كي نهميا

مرد قد بلند  يكه به بازو يبلندقد چشم بند به چشم ، در حال يآقا كي شيو به جا ديخودش را كنار كشكامال حرفش تمام شود ،  نكهيقبل از ا و

 و ختيدلشان فرو ر كبارهيمنظره همه به  نيا دنيالبته با د. موفق نشد  ي، ول ديبگو يزيكرد چ ياو سع.  ديداده بود ، ظاهر گرد هيتك يگريد

زد و  يحرف نم يكلمه ا چكسيشده بودند و ه ريغافلگ يليآنها خ. كه همه حواسشان را از دست داده بودند  ديرس يبه نظر م قهيچند دق يبرا

 ،خودش را برده بود  يبا از حال رفتن آبرو بايجو هم تقر. بودند ، گم شده بود  دهيكه او را در آغوش كش يچهار جفت بازوان نيمارچ در ب يآقا

 يكه با دستپاچگ يآنطور(  ديبروك هم اشتباها مگ را بوس يآقا. دهد و نگهش دارد  هيظروف تك يبه قفسه مجبور شد او را  يكه الر يبطور

 اكه ب ي، درحال زديكرد به پا خ ينم يافتاده بود ، سع نيزم يو همانطور كه رو ديپر هيچهارپا كي يهم از رو يميا) داده بود  حيبعدا خودش توض

بود كه به خودش آمد  يكس نيموقع خانم مارچ اول نيدر ا. كرد  يم هيبود ، گر دهيپدرش را در آغوش كش يچكمه ها يوضع نيمتاثركننده تر

 ». ميبت را بكن تيرعا ديما با! سيه« : ديكرد انگشتش را بلند كرده و بگو يو سع

و با  ديدر ظاهر گرد يمز در آستانه باز شد و موجود كوچك با شال قر منيموقع در اتاق نش نيچون در ا. شده بود  ريد يليخ گريد يول

 يبرا ينداشت كه چه اتفاق يتياهم گريو بعد از آن د ديپدرش دو يبه سو كراستيناتوانش بدهد و بعد  يبه پاها يكرد حركت يسع يخوشحال

شده بودند ،  افتيكه در يا هيهد ينيريگذشته را شسته و فقط ش يشده و اشكها تلخ زيلبر كبارهيپر به  يدلها يچون كه همه .  تپدر افتاده اس

 .ماند  يبرجا

دستش بود ،  يبوقلمون چاق تو ينيبود و س ستادهيپشت در ا كهيچون كه هانا درحال. خنده از ته دل همه را دوباره سرحال آورد  كيهم  بعد

آشپزخانه داشت به اتاق  يه باعجله از توبغض كرده بود و اصال آنطور ك يمارچ خشكش زد و بعد هم به شكل خنده دار يآقا دنيهمانطور به د

، خانم  رفتيپذ انيهمه پا يهانا و خنده  ي هيگر يباالخره وقت. بگذارد  زيم يبوقلمون را رو ديرفته بود كه با ادشيرفت  يم رجهيش منينش

 يموقع بود كه آقا نينمود و تازه در ا يبروك از شوهرش شروع به تشكر كردن از و يآقا يوفادارانه  يمارچ به خاطر زحمات و مواظبت ها

 يصندل كي يسپس پدر و دختر ناخوش تو. به استراحت دارد  اجيو احت ستديانقدر سرپا با دينبا چارهيمارچ ب يبروك به خاطر آورد كه آقا

 .كردن نمودند  يو شروع به وراج دهيگرد ديبزرگ تبع يراحت

كه هوا خوب  كروزي نيو بنابرا نديو خوشحال نما ريخبر آمدنش ، آنها را غافلگ يداشته كه با ب ليدخترها شرح داد كه چطور م يمارچ برا يآقا

 نيبروك وفادارانه در تمام ا يشرح داد كه چطور آقا نيهمچن يو.  فتديبه راه ب يعنيسازد  يخود را عمل ليتما نيشده ، دكترش اجازه داد كه ا
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مكث كرد و  قهيدق كيمارچ  يحرف ، آقا نيحاال چرا بعد از ا. است  يكوكاريو ن قيجوان ال يليخ همرفتهيكرده است و رو يپرستار يمدت از و

 گريچشم به همسرش دوخت ، د زياستفهام آم ي، با نگاه زديرا به هم م يبخار يآتش تو خيداشت با س يبه مگ ، كه با دستپاچگ يبعد از نگاه

 بايكه تقر يتكان داد و با حالت ينگاه ، سرش را به آرام نيچرا ، خانم مارچ در جواب ا نيمچنه. گذارم  يخود شما م يرا به عهده  نيا ريستف

. گذارم  يشما م ليتخ يقوه  يجواب را به عهده  نيا رينه ؟ باز هم تفس ايبخورد  يزيدارد چ ليشوهرش م ايآ ديبه موضوع نداشت ، پرس يربط

و در را به هم  اورديب ييرفت تا چا يعبوس م ي افهيچون كه همانطور كه با ق.  ديآنرا فهم يو معن ديرا د يسوال و جواب چشم نيجو ناقال ا لبتها

 » !نفرت دارم قيال يچشم قهوه ا يراستش من از مردها« :، غرولند كنان به خودش گفت  زديم

 كي. بود  ييتماشا يليفرستاد ، خ زيرا سر مهانا آن  يبوقلمون سرخ كرده وقت يمنظره . نداشتند  يسمسيشام كر نيتا به حال چن چوقتيه

 .بود  يدنيد يليآلو خ نگيپود يهم منظره  نطوريهم. ها  يبا انواع و اقسام خوراك افتهي نيخوش رنگ شكم پر و تزئ يبوقلمون قهوه ا

 كيمثل  يميرنگارنگ كه ا يژله ها نطوريهم. شود  يدهان آب م يتو دهيشده كه هنوز به دهان نرس ييها نگيكه معلوم بود از آن پود چون

به آب نداده  يهانا ، دسه گل يگذشته بود و حواس پرت ريبه خ زيخالصه ظاهرا همه چ. زد  يظرف عسل ، دور و بر آنها پرسه م كيمگس دور 

كردم و بوقلمون را با كشمش را عوض بوقلمون سرخ ن نگيمعجزه بود كه پود كي نيخانوم واقعا آنقدر حواسم پرت بود كه ا« :هانا گفت ! بود 

 ».پر نكردم  نگيپود

 نيو ا ديباعث شده بود كه كفر جو درآ ريبروك كه وجود مهمان اخ يهم آقا نطوريالرنس و نوه اش هم به شام دعوت شده بودند و هم يآقا

آنها پدر و بت نشسته بودند  يشام گذاشته شده بود كه در رو زيم يپهلو به پهلو در باال يراحت يدو صندل.  ديگرد يالر حيباعث تفر يموضوع كل

كردند ، آواز خواندند و  في، داستان تعر دندينوش گريهمد يآنها به سالمت. كردند  يم يرا همراه هيبق وهيم يو با قناعت به خوراك جوجه و اندك

. شده بود  ينيشبيبعد از شام پ يبرف هم برا يرو يلوژ سوار يه برنام كي. را گذراندند  يخاطره كرده و ساعات خوش ديها تجد يميبه قول قد

خوشحال خانواده دور آتش  ياعضا يرا ترك كرده و همه  يزودتر مهمان يمهمانان كم نيدخترها از كنار پدرشان تكان نخورده و بنابرا يلو

 .نشستند 

بود كه ما به خاطر  شيسال پ كيدرست « :، به وجود آمده بود ، شكسته و گفت  يطوالن يرا كه بعد از گفتگوها يموقع جو سكوت كوتاه نيا در

 »د؟يآ يم ادتاني،  ميزد يو غر م مي، دلخور بود ميداشت شيكه در پ يكسالت آور سمسيكر

 هميرو« :گفت ، پاسخ داد  يم كيبا وقار تمام با بروك رفتار كرده بود به خودش تبر نكهيزد و از ا يرو به آتش داشت و لبخند م كهيدرحال مگ

 ». نبود  يرفته سال مطبوع

 ».بود  يرفته سال سخت هميكنم رو يفكر م« :شده بود ، پاسخ داد  رهيكه در دست داشت خ يمتفكر به برق انگشتر يكه با نگاه يدرحال زين يميا

ما  شيچون تو پ. شحالم كه سال زودتر تمام شد من خو« : پدرش نشسته بود ، نجواكنان پاسخ داد  يزانو يآن طرف بت همانطور كه رو از

 ».پدر يبرگشت

راه  كي بايتقر« :گفت  ستينگر يپدرانه به چهار صورت جوان كه به دور او حلقه زده بودند م يتيكه با رضا يمارچ در حال يموقع آقا نيا در

نمانده تا  يزيچ گريكنم د يو من فكر م ديراه گذشت نيشماها با شجاعت از ا يول. مخصوصا قسمت آخرش . من  يزائران كوچولو يناهموار برا

 ». ديبگذار نيرا زم تانياباره
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 »را به شما گفته ؟ ني؟ مادر ا ديديشما از كجا فهم« : ديپرس جو

 .من خودم امروز چند تا كشف كرده ام  يول.  يلينه خ ـ

 ».بگو  مانيهستند پدر ؟ برا يب آنها چخو« :گفت  جانيكه كنار پدرش نشسته بود ، با ه مگ

 . نجاستيا مياز كشف ها يكي ـ

كه به پوست خشن انگشت سبابه ،  يداده بود ، در دستش گرفته و درحال هيتك يو يصندل يدسته  يرا كه رو يمارچ دست يموقع آقا نيدر ا و

دست كامال  نيآورم كه ا يرا به خاطر م يمن زمان« :كرد ، اظهار داشت  يكوچك در كف آن اشاره م ي نهيدر پشت آن و چند تا پ يسوختگ كي

قشنگتر هم شده اند ،  يليمن خ ياكنون برا يقشنگ بودند ، ول يليآنها خ نيبنابرا. از آنها بود  يتو ، نگهدار يسع نيبود و مهمتر مو نر ديسف

 ياز خود گذشتگ كياز  تيحكا يسوختگ نيا. استان جذاب را خواندم د كي، شرح  يسوختگ نيكوچك و ا ي نهيچند تا پ نيچون كه من در ا

انگشت سوراخ ، دوخته  نيكه با ا ييزهايكوچك بدست اورده است و اون چ ي نهيبهتر از چند تا پ يليرا خ ييزهايخشن چ ستكف د نيدارد و ا

جفت  كياز  شتريب يليرا خوشحال و گرم نگه دارد خ يمهارت زنانه كه بتواند خانه  كي يمن برا. دوام خواهند كرد  يمدت طوالن كيشده تا 

 شهيكنم كه هم يدست كوچك هنرمند را فشرده و آرزو م نيكنم كه ا يمن افتخار م. مد روز ، ارزش قائل هستم  ياداشتن هنره اي ديدست سف

 ». ميبه آن افتخار نما

 نكيپدرش ا يكننده  دييو لبخند تأ مانهيفشار دست صم نيبود با ا يكه گذرانده بود ، م ياعات سختس يپاداش برا كي افتيمگ منتظر در اگر

 .كرده بود  افتيآنرا در

 نيدر ا يليچون كه او خ. او بگو  يهم درباره  يزيچ كيكنم  يپدر ؟ خواهش م يپس جو چ« :گوش پدرش گفت  يموقع بت آهسته تو نيا در

 ».نسبت به من خوب بوده است  يليخ يليمدت كوشش كرده و خ

توأم با آرامش از چهره  ميمال يحالت شهينشسته بود انداخت كه برخالف هم شيكه رو به رو يبه دخترك قدبلند يزد و نگاه يمارچ لبخند يآقا

 .رنگش مشهود بود  يقهوه ا ي

 يترك كردم و اسمش جو بود ، به خاطر نم شيپ كساليرا كه  يآن پسرك گريو كوتاه ، من د يفرفر يموها نيبا وجود ا« :مارچ گفت  يآقا

نه سوت بزند . صاف و مرتب بزند ، بند كفشش را مرتب ببندد  يلياش را خ قهيكه توانسته سنجاق  نميب يخانم جوان را م كي نكيبلكه ا. آورم 

 تيو احساس مسئول يدر اثر نگران يصورت او حاال كم. عادت داشت  شهيدراز بكشد ؛ آنطور كه هم يقال يصحبت كند و نه رو انهيمو نه عا

 دهيآهسته تر گرد شيتر شده و صدا ميچون كه حاال مال.  ميصورت را تماشا نما نيمن دوست دارم ا ي، ول دينما يتر م دهيو رنگ پر كتريبار

مادرانه  يكند و با ژست يحركت م ميزدن ، آرام و مال رجهيش و دنيطرف و آن طرف پر نيا يزند و به جا يتوپ و تشر نم گرياو حاال د. است 

و  يآن دخترك وحش بايتقر گريمن حاال د. سازد  يخوشحال م يليحالت مرا خ نيكه ا دينما يموجود كوچكتر از خودش مواظبت م كياز 

 يم تيو دلسوز را به دست آورده ام كه كامال احساس رضا يخانم جوان و خوش قلب ، قو كيدر عوض  يسركش خود را از دست داده ام ، ول

را  يزيدانم كه در تمام واشنگتن نتوانستم چ يرا م نيا يباوقار كرده است ، ول نطوريمرا ا اهيگوسفند س نيا يزيدانم چه چ يالبته نم.  دينما

 ».بخرم  شيم و براكن دايمن فرستاده بود ، پ يخوبم برا دخترككه  يو پنج دالر ستيقشنگتر از آن ب

و  ديگرائ ي، به سرخ يدر پرتو نور آتش بخار كشياز اشك تار شد و صورت بار يلحظه ا ي، چشمان مهربان جو برا نيتحس نيا دنيشن به
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 .پدرش را داشته است  يها نيتحس نياستحقاق ا ياحساس كرد كه تا اندازه ا

 ».بت  يخوب حاال درباره « :خودش عجله داشت با صبر و حوصله گفت  يدرباره  دنيشن يكه باطنا برا يميجا ا نيا در

حرف  اديترسم اگر درباره اش ز يم ي، ول ديآ يبه نظر نم يمثل گذشته خجالت گريكه حاال د ياو ندارم چون كه با وجود يدرباره  ياديز زيچ ـ

 .بزند  بشياز وسط ما غ كهويبزنم 

فشرد و  يكه او را به خود م ياز دست بدهد ، درحال شهيهم يرا برا زيموجود عز نيكه ممكن بود ا نياحرف با به خاطر آوردن  نيبعد از ا و

. هم نگهت خواهم داشت  نطوريو هم زميمن دوباره ترا بدست آورده ام عز« :متأثر گفت  بايتقر يچسباند با لحن يگونه اش را به صورت او م

 ».شكر  اخدا ر

كرد ،  يبراقش را نوازش م يكه موها ينشسته بود انداخت و درحال شيپا يجلو يقال يكه رو يميبه ا يسكوت ، نگاه يا قهيبعد از دق سپس

طرف و آن طرف  نيدستورات مادرش ا يكمك كرد و تمام عصر را به دنبال اجرا زيم دنيموقع شام ، به چ يميمن متوجه شدم كه ا« :گفت 

شود و  يمثل گذشته كج خلق نم گريمتوجه شدم كه د نيهمچن. شد  هيضمنا با صبر و حوصله منتظر بقرا به مگ داد و  شياو سر شام ج ديدو

ندارد كه توجه همه را به  يكند و سع يصحبت نم اديكه به دستش دارد ز ييبايراجع به انگشتر ز يكند و حت يبه خودش نگاه نم نهيآ يتو اديز

گرفته و  ميخودش ؛ و تصم يتا درباره  شدينديب گرانيد يدرباره  شتريب گريگرفته حاال د ادياو  گرفتم كه جهين من نتيبنابرا.  ديآن جلب نما

من از . سازد  باتريشكل ببخشد و آنها را ز زيخود ن ياخالق اتيبخشد به خصوص ياش را شكل م يكوچك گچ يكند همانطور كه مدلها يم يسع

دختر  كيكنم ، از داشتن  يساخت دخترم افتخار م يبايز يمجسمه  كيچون كه همانطور كه به . هستم  حالموضوعات خوش نيداشتن تمام ا

 ». سازد  باتريز گرانيد يخود و برا يرا برا يكند زندگ يم يكه سع يدختر. احساس غرور خواهم كرد  شتريب يدوست داشتن

فكر فرو رفته  يداد ، جو از بت كه تو حيتوض يانگشترش به و يتشكر كرد و درباره  يپدرش از و يها فيتعر نيبه خاطر ا يميكه ا يموقع

 »بت ؟ يكن يبه چه فكر م« :ديبود پرس

اند كه در  دهيچمنزار باصفا رس كيبه » هوپ فول « و  نيستيچطور كر اريخواندم كه بعد از زحمات بس» زائر  ريخط س« كتاب  يمن امروز تو ـ

كه بعدا  نيما تا ا يمثل همن حاال. چمنزار به استراحت پرداختند  نيتمام سال در حال گل دادن بودند و آنها باالخره در ا رهالوفيچمنزار ، ن نيا

 .باز هم به سفر خود ادامه دهند 

واز است و من حاال موقع آ« :كوچكش رفت  يانويو به طرف پ ديخز رونيبازوان پدرش ب يكرد آهسته از تو يهمانطور كه داشت صحبت م بعد

. پدرم سروده ام  يآهنگ و شعر آنرا برا نيمن ا. خواهد آواز پسرك چوپان را بخوانم  يمن دلم م.  نميام بنش يميقد يجا يتو خواهديدلم م

 ». ن نوع آوازها را دوست دارد يچون او ا

 يفكر نم چكسيكه ه ينيريش يكرد و با صدا انويپ يدهايشروع به لمس كل يكوچكش نشست ، به آهستگ يانويكه پشت پ نيبعد از ا نيبنابرا

 . كرد دوباره آنرا بشنود ، شروع به خواندن كرد 

 و سوم ستيب فصل

 آورد يمارچ جواب سوال را به دست م عمه

را فراموش كرده  زيمارچ بودند و همه چ ي، روز بعد مادر و دخترها به دنبال آقا فتنديراه ب يخود دسته جمع يكه به دنبال ملكه  ييزنبورها مثل
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 ياو در رو. دادند  يشد ، م يآنها خفه م يداشت از فرط صحبت كردن ها گريتازه وارد كه د نيا يها فيبودند و فقط گوش به داستانها و تعر

اتاق  يد توكر يسرش را م يهانا هم گاهگاه. دخترها در كنارش نشسته بودند  ي هيبت ، لم داده بود و بق يكاناپه  كيبزرگ نزد يصندل كي

خانواده كم نبود و همه  نيا ياز خوشبخت يزيچ گريكه د ديرس يحالت به نظر م نيو در ا ندازديب»  زيعز يآقا نيبه ا ينگاه« تا به قول خودش 

از ظاهرشان  يكردند ، ول يبه آن اعتراف نم چكداميكه ه يفكر بزرگترها را به خود مشغول كرده بود كه با وجود يزياما چ. بود  ليتكم زيچ

جو  يدوختند ، ول يم گريكديچشم به  يكردند ، سپس با نگران يم بياقا و خانم مارچ همانطور كه با نگاهشان مگ را تعق يگاهگاه. بود  دايپ

راهرو خانه جا مانده  يبروك كه تو يغضب آلود به طرف چتر آقا ينگاه ي، چون كه گاهگاه ديفهم ينگاه ها را م نيا يمعن ياريبا هوش اظاهر

 يم شياز جا ديرس يزنگ به گوشش م يبود و هر وقت صدا نيو ساكت و شرمگ» هپروت « عالم  يبه قول جو تو زيمگ ن. انداخت  يبود ، م

 يليموضوع خ نيا يهستند ، ول يزيهمه منتظر چ نكهيمثل ا« :اظهار داشته بود  يميا.  شديآمد سرخ م يم» جان « اسم  يوقت نكهيا ايو  ديپر

 ». است  ياست ، چون كه حاال كه پدر سالم در خانه تو بيعج

 . نديآ يبه سراغ آنها نم شهيمثل هم شانيها هيچرا همسا نكهيبود از ا ريمعصومانه متح زيبت ن و

چون ! به او دست داد  يكيملودرامات يليچشمش به مگ افتاد كه كنار پنجره نشسته بود ، ناگهان حالت خ يشد و وقت شيدايطرف عصر پ يالر

را از جانب  يرا به هم فشرد ؛ انگار كه انتظار التفات و توجه شيدستها زيالتماس آم يرا آشفته كرده و با حالت شيبرفها زانو زده و موها يكه رو

اش را با دستمال پاك  ياليخ يكارش برود ، او اشك ها يو پ اورديرا درن هايلوس باز نيكه مگ به او اخطار كرد كه ا يمگ داشته باشد و موقع

 .كرد و به دنبال كارش رفت 

 »دارد ؟ يپسرك چه منظور نيا« :نمود خودش را به آن راه بزند و گفت  يكرد و سع يموقع مگ خنده ا نيا در

 »ست؟ين زيغم انگ ايا. كارش خواهد رفت  يپ واشي واشي نطوريكند به تو نشان بدهد كه جان تو ، ا يم ياو سع« :استهزاكنان پاسخ داد  جو

 . ستيدرست ن نيا. جان من  يبگوئ يحق ندار ـ

 .لذت هم برده بود » جان تو « كلمات  دنيهم خشم آلود نبود و ظاهرا از شن اديمگ ز يصدا يول

و مثل  ميدوستانه داشته باش يرفتار گريكديبا  ديبا يدهم ، ول يبه او نم يتياهم اديمن كه گفته بودم كه ز.  اوريكنم كفر مرا درن يجو خواهش م ـ

 . ميسابق ادامه بده

هم  نطوريتو را در نزد من لو داده و هم يالر طنتيآمده است و ش انيصحبت ها به م ني، چون كه ا ميتوان ينم يول« :گفت  يجو با كج خلق يول

 يو سع اورميمن قصد ندارم كه كفر تو را در ب.  ياز من دور شده ا يليو خ يستيخودت ن هيذره هم مثل سابق و شب كي گريتو د. در نزد مادر 

. تنفر دارم  دنيمن از انتظار كش. كرد  يم دايزودتر خاتمه پ هيقض نيخواست كاش ا يدلم م يول.  ميمرد تحمل نما كيرا مثل  هيقض نيكنم ا يم

 ». مرا راحت كن  اليزودتر كلكش را بكن و خ يرا دار اليخ نياگر ا نيبنابرا

كنم كه  يهم نم اليتوانم با او صحبت كنم و خ ينزده نم يمن تا او حرف« :كرد ، پاسخ داد  ياش خم م ياطيخ يكه سرش را رو يدرحال مگ

 ». جوان هستم  يليچون كه پدر به او گفته كه من هوز خ. بزند  يحرف

 .ق نبود كه زده مواف يپدر راجع به حرف ي دهيهم با عق اديزد كه انگار ز يبيبعد هم لبخند عج و

كه  نيا اي يشو يكه سرخ م نيا اي هيگر ريز يزن يم ايو به عوض جواب فقط  يكن يرا گم م تيبه تو بزند ، تو حتما دست و پا ياگر او حرف ـ
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 . يو خودت را راحت كن يبگوئ يمصمم و حساب» نه «  كي ديبا كهيدرحال.  يرو يو م يكش يراهت را م

دانم چه  يالبته نم. ، چون كه فكرش را كرده ام  ميبگو ديكه درست چه با دانميو م ستمين فياحمق و ضع يكرده ا اليمن آنطور هم كه تو خ ـ

 .خدا كند حاضر باشم  يخواهد افتاد ، ول ياتفاق

كند كه به همان اندازه رنگ  يكه مگ ناخودآگاه به خودش گرفته بود ، نتوانست از خنده خوددار يمهم يليحالت خ دنيموقع جو به د نيا در

 .داشت  يتازگ يو يبود ، برا دهيمگ دو يكه به گونه ها يقشنگ

 »گفت ؟ يدارد بدانم به او چه خواه ياشكال« : ديپرس يشتريجو با احترام ب بعد

 يتجربه  نيا ديو شا يراز من باشكه محرم  يبزرگ هست يكاف يبه اندازه  نيو بنابرا يندارد ، چون كه تو حاال شانزده سال دار يابدا اشكال ـ

 .، به دردت بخورد  ديايب شيخودت پ يبرا يجور مسائل نيا يوقت ندهيمن در آ

من فقط حكم  يبرا گرانيد ياظهار عشق ها دنياوه ، نه ابدا فكرش را هم نكن د« :فكرش آشفته شده بود ، پاسخ داد  يكه اندك يدرحال جو

 ».  ديآ ياحمقانه به نظرم م يليكار را بخواهم بكنم ، خ نيخودم ا يروز كيكنم  يفكر م يدارد و وقت حيتفر

انداخت و انگار كه  يبود م دهيبه چمنزار جلو خانه كه اغلب عشاق را در غروب آفتاب در حال قدم زدن در آن د يهمانطور كه داشت نگاه مگ

باشد  نطوريكنم ا يو او هم تو را دوست داشته باشد فكر نم يته باشدوست داش يليرا خ ياگر تو كس يول« :زد ، گفت  يداشت با خودش حرف م

 .« 

 يبده ارويبه  يدار اليرا كه خ يآن جواب يخواه يمن فكر كردم م« :كرد پاسخ داد  يم عيكوچك خواهرش را ضا يدلخوش نيكه ا يدر حال جو

 ».را  يخوديب يحرفها نينه ا ييبگو

من با پدر موافق هستم كه من هنوز  يول ديمهربان هست يليشما خ. بروك  يمتشكرم آقا: و مصمم خواهم گفت  ياوه من فقط كامال به آرام ـ

 يمثل دو دوست باق نطوريهم ديو بگذار دينكن يمورد با من صحبت نيدر ا گريكنم د يخواهش م نيبنابرا. جوان هستم  يلينامزد شدن خ يبرا

 . ميبمان

حرف را  نياگر ا دانميو م يجواب را به او بده نيا ديايكنم تو هرگز دلت ب يمن كه باور نم. خشك و سرد است  يفجواب به قدر كا نيا! هوم  ـ

احساساتش را  دياياز آنكه دلت ب شتري، تو ب فتديب تيكتابها ، به پا يو اگر مثل عشاق دل شكسته تو! به مذاقش خوش نخواهد آمد  اديز يبزن

 .شد  يخواه مي، دلت به رحم آمده و تسل يدار كن حهيجر

 .خواهم رفت  رونيخود را گرفته ام و با وقار تمام از اتاق ب ميمن به او خواهم گفت كه تصم. كار را نخواهم كرد  نينه ، من ا ـ

در پله ها به گوش  يياپ يكند ، صدا نيرفتن از اتاق را تمر رونيكه خواست ژست ب يدرست موقع يبلند شد ول شيموقع مگ از حا نيا در

را كه از  يخنده ا زيجو ن. بپردازد و تظاهر كند كه مشغول به كار است  ياطيبدود و دوباره تند تند به خ شيفورا سرجا يو باعث شد كه و ديرس

در اتاق را گشود كه  يوسعب ي افهيخجوالنه به در نواخت ، با چنان ق يضربه ا يكس يوقت. بهش دست داده بود ، فرو خورد  يناگهان رييتغ نيا

 .نوازانه نبود  همانياصال م

، من آمده بودم تا چترم را ببرم ،  ريعصر بخ« :دستپاچه شده بود اظهار داشت  ياندك زياسرار آم ي افهيآن دو ق دنياز د كهيبروك درحال يآقا

 ».حال پدرتان امروز چطور است  نميبب نكهيا يعني
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 .ديهست نجايبه او خواهم گفت كه شما ا. اتاقش استراحت كرده است  ياو تو. حالش خوب است  ـ

بروك ژست  ياش را انجام دهد و بتواند برا يفرصت را به مگ داد تا سخنران نيخودش ا اليو به خ ديخز رونياز اتاق ب طنتيجو با ش بعد

 يخواهش م.  نديدارد شما را بب ليمادر م« :زمزمه كنان گفت ، مگ شروع كرد به طرف در رفتن و  ديگرد ديجو ناپد نكهيبه محض ا ي، ول رديبگ

 ». تا او را صدا بزنم  دينيبنش دييرماكنم بف

 ، مارگارت ؟ ديترس ياز من م اي، آ دينرو ـ

 يانجام داده است و تا نوك حلقه ها يا حانهيوق يليانداخت كه مگ احساس كرد عمل خ يبه جانب و يا وسانهيبعد بروك چنان نگاه مأ و

» مارگارت « را  يبروك و يبود كه آقا فتادهيتا به حال اتفاق ن چوقتياش افتاده بودند از خجالت سرخ شد ، چون كه ه يشانيپ يكه تو شيمو

 كهيو درحال يو دستپاچگ ينگران بعد با. و جذاب آمده است  نيريو ش يعيكلمه آنقدر به نظرش طب نيچطور ا نكهيخطاب كند و متعجب بود از ا

آنقدر شما  كهيچطور ممكنست من از شما بترسم در حال« :، دستش را به جلو دراز كرد و گفت  رديبه خود بگ يخواست ژست دوستانه ا يم

 ». ميمحبت شما را بنما ني؟ آرزو دارم بتوانم جبران ا ديا بودهنسبت به پدرم مهربان 

كه باعث  ستينگر يبه مگ م يرنگ مملو از عشق ، طور يگرفت ، با چشمان قهوه ا يمگ را در دستش م دس كوچك كهيبروك درحال يآقا

چطور  ميبگو ديخواه يم« :بروك گفت  يآقا.  زديخواست بگر يخواست بماند و هم دلش م يدخترك هم دلش م. شد قلب مگ به طپش افتد 

 »؟ ديجبران كن ديتوان يم

اوه نه ، « :، پاسخ داد  ديرس ي، نگاهش ترسان به نظر م بشيرغم تكذ يبكشد و عل رونيكرد دستش را ب يم يسع كهيدر پاسخ درحال مگ

 »...  يدانم چطور يكنم ، نم يخواهش م

نسبت به من  ياندك ايخواهد بدانم آ ي، من فقط دلم م دينخواهم رسان يبيمن به شما آس« :گفت  يبا دلسوز ديحالت مگ را د يبروك وقت يآقا

 ».دوست دارم مارگارت  يليمن شما را خ.  ريخ اي ديتوجه و محبت دار

را  يكذائ يمگ نتوانست سخنران ي، ول ديخود را شروع نما يآرام و عاقالنه  يسخنران ستيبا يبود كه مگ م يدرست همان لحظه ا نيا ظاهرا

من « :انداخت و جواب داد  نييفراموش كرد و فقط سرش را پا كبارهيخواست بزند به  يرا كه م ييموقع تمام حرفها نيچون كه در ا. انجام دهد 

 »! دانمينم

 . ديشن يجواب كوتاه احمقانه را به سخت نيجواب را داد كه جان ا نيچنان آهسته ا و

. ه خود هموار سازد زحمت بكشد و رنج آن را ب ياز دهان مگ ، اندك شيجواب مورد آرزو دنيشن يبرا ديداند با يآمد كه جان م يبه نظر م يول

خود گفت  يدختر را فشرد و با همان لحن قانع كننده  يمشت شده  يدستها يزده و با قدرشناس تياز رضا يحاك يموقع لبخند نيچون كه در ا

 يكه آن را ندانم نخواهم توانست شروع به سع يرا بدانم ، چون كه تا زمان نيخواهد ا يدلم م يليمن خ. مارگارت  يو بدان يكن يسع نستممك« :

 ». ميتو بنما يبرا ميو كوشش و كار و آماده كردن زندگ

جوان  يليمن خ... من « :برد ، با لكنت زبان گفت  يحالت لذت هم م نيحال از ا نيدانست چرا آنقدر آشفته است و در ع ينم كهيدرحال مگ

 »!هستم 

 يمشكل يليدرس خ اي، آ يگرفت كه مرا دوست داشته باش يخواه اديمدت تو هم  نيد ، در ضمن در اندارد ، من صبر خواهم كر ياشكال ـ
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 ؟ زميخواهد بود عز

 ... ي، نه ، ول رميبگ ادياگر بخواهم  ـ

كنم  يخواهش م« :گرفت تا نتواند صورتش را برگرداند ، حرف او را قطع كرد و گفت  يدستش م يمگ را هم تو گريدست د كهيدرحال جان

 ».آسان تر است  ياز درس دادن زبان آلمان يليدرس را به تو بدهم و درس دادن آن خ نيمن دوست دارم ا. مگ  يريبگ اديكن  يسع

 زيو بروك ن ديخوشحال د يليرا خ يانداخت ، چشمان و يبه صورت و نيو شرمگ دهيدزد يمگ نگاه يوقت يبود ، ول زيبروك التماس آم لحن

موفت را در  يآن يساخت و درس ها نيلبخند مگ را خشمگ نيهم يول. از موافقت به لب آورد  يحاك ينگاه معصومانه لبخند نيا دنيمتقابال با د

را از  شي، دستها ديگو يدانست دارد چه م يداشت و نم يبيبود و احساس عج جانزدهيه يليكه خ يبه خاطر آورد و در حال يدلبر ومورد ناز 

 ».كنم برو و مرا به حال خود بگذار  ي، خواهش م رميبگ اديخواهم  ينه من نم« :گفت  يو با تند ديكش رونيدست بروك ب يتو

چون كه . سرش خراب شده بود  يرو شياليخ يبايامد كه انگار قصر ز يچنان به نظر م رمنتظرهيجواب غ نيا دنيبروك با شن يآقا چارهيب

 .آمد  يزده به نظر م رتيپاك حبود و  دهيند نطوريتا به حال مگ را ا چوقتيه

مرا دوست داشته  يخواه يكه نم نستيواقعا منظورت ا ايآ« : ديپرس يرفت با نگران يشد م يهمانطور كه دنبال مگ كه داشت از او دور م بروك

 »؟ يباش

جوان هستم و من هم  يليكه من خ ديگو يپدر م. موضوعات بشوم  نيگرفتار ا يخوديب چوقتيخواهد ه يمن دلم نم.  نستيبله واقعا منظورم ا ـ

 .با او موافق هستم 

 نيدر ا يحرف گريد يكه خودت نخواه ي؟ من صبر خواهم كرد ، مگ و تا زمان يعوض نمائ جيات را به تدر دهيعق ديمنتظر شوم تا شا دينبا ايآ ـ

 .ندارم  ياليخ نطورياتو  ينكن مگ ، چون كه من اصال درباره  يكنم با من باز يخواهش م. باره نخواهم زد 

اصال « :كرد ، پاسخ داد  يبار م طنتيش يتياحساس رضا يكرد ، اندك يم زيلبر نطوريصبر عاشقش را ا يكه داشت كاسه  نياز ا كهيدرحال مگ

 ». نطوري، من هم هم يبه من فكر نكن گريبهتر است د

. كرد  يشان م نيشده بود كه مگ دوستشان داشت و تحس ييقهرمان رمان ها هيشب شتريو ب ديرس يو ساكت به نظر م نيغمگ يليحاال خ بروك

با افسوس و  يو طور ستاديهمانطور ساكت ا ياش ، بلكه فقط چند لحظه ا يشانيو نه مشت به پ ديكوب ني، پا به زم ياو نه مثل قهرمانان كذائ يول

 يمارچ تو يعمه  يجالب سر و كله  يلحظه  نياگر درست در ا يولشد كه مگ احساس كرد دلش به رحم آمده است ،  رهيدخترك خ بهغصه 

 ...عمه مارچ  ياز ماجرا دي، پس حاال بشنو شديبروك چه م فيو تكل ديكش يماجرا به كجا م نينشده بود ، معلوم نبود كه آخر ا داياتاق پ

و  دهيرا د يالر زين يو ضمنا در موقع هواخور ديرا تحمل نما يميا يعنيبرادرزاده اش  يدور اديكه عمه مارچ نتوانسته بود ز يياز آنجا حاال

 ختمنزل س يموقع تمام خانواده در قسمت عقب نيدر ا.  نديسرزده آمده بود تا او را بب نيبود كه برادرش به خانه بازگشته است ، بنابرا دهيشن

ساخته بود كه مگ  ريغافلگ يآندو را طور بيترت نيو بد دينما ريآهسته وارد خانه شده بود تا آنها را غافلگ رزنيپ نيمشغول بودند و بنابرا

 .شده بود  ديناپد منياتاق نش يالفور تو يف زيبروك ن ياست و آقا دهيكرد روح د ياحساس م

پناه بر « :سر و صدا راه انداخت و گفت  يمرد جوان و صورت سرخ دخترك ، با فضول ي دهيصورت رنگپر نيمنظره و همچن نيا دنيبه د رزنيپ

 »چه خبر است ؟ نجهيمعلوم هست ا چيخدا ه
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 دنياز د يليمن خ. او دوست پدر است « :حاضر كند ، من من كنان پاسخ داد  يسخنران كي يخودش را برا ديكرد با ياحساس م كهيدرحال مگ

 ». شدم عمه مارچ  ريشما غافلگ

واضح است او دوست پدر است ،  نكهيخوب ا« :زد پاسخ داد  يم نيبه زم ياش ضربه ا يكه با چوبدست يحالنشست و در  يصندل يمارچ رو عمه

 ».دارم حتما آن را بدانم  ليدر كار است من م يطنتيسرخ كرده است ؟ اگر ش قيتو را مثل شقا نطوريدوست پدرت به تو چه گفته كه ا نيا يول

ما فقط « :دادن كرد  حيو سالم از خانه خارج شده باشند شروع به توض حيصح گريچترش االن دبروك و  يكرد آقا يآرزو م كهيدرحال مگ

 ».بروك آمده بود تا چترش را ببرد  يآقا.  ميكرد يصحبت م ميداشت

را  زيهمه چ دميمعلم سر خانه ؟ آهان ، حاال فهم يبروك همان پسره « :زد  اديفر ديرس يبه نظر م ينگاهش هنوز جنجال كهيمارچ درحال عمه

پس با او خلوت كرده .  ديرا به من بگو انينوشت مجبورش كردم كه جر يم يواشكيرا  ييزهايروز كه جو داشت چ كيدانم ،  ياو م يدرباره 

 »؟ ستين نطوري، ا چه، ب يبود

 »؟ ديهست نجايكه شما ا ميبروم و به مادر بگو ديخواه ي، م نجاستياو ا سيه« :گفت  يبا دستپاچگ مگ

ـ تو  نميبه من بگو بچه بب. خودم را راحت كنم  اليخ كبارهيو  ميرا به تو بگو يزيخواهم چ يهنوز نه ، م« :آمرانه و با تحكم گفت  يبا لحن رزنيپ

به  را نيا نيبنابرا.  دياز ثروت من به تو نخواهد رس يپن كي يمطمئن باش كه حت ي؟ـ اگر بكن يبكن يبچه آشپز عروس نيبا ا يندار اليكه خ

 ». دختر عاقل باش كيخاطر داشته باش و 

 نيحد وفور برخوردار بوده و از ا هيافراد  نيتر ميدر مال يمخالف حت ي هيبود كه از هنر به وجود آورده روح يعمه مارچ از آن دسته افراد اصوال

و اصرار در درون خود  يذره خودسر كيهستند ، جوان و عاشق  يافراد هم خصوصا وقت نيبهتر يچون حت گريبرد ، از طرف د يكار هم لذت م

. كار ندارد  نيا يبرا يميداد كه فعال تصم ياگر مثال عمه مارچ به مگ اصرار كرده بود كه زن بروك شود ، احتماال دختر جواب م ني، بنابرا رنددا

 نياخود را گرفت و ظاهرا  ميدخترك فورا تصم نيداد كه حق ندارد مرد جوان را دوست بدارد ، بنابرا يآمرانه به او دستور م نطوريچون ا يول

و مودب نبود ،  ميمال شهيكه مثل هم يو با حالت جانيبا ه بايموقع دخترك تقر نيچون در ا. نمود  شياريگرفتنش  ميدر راحت تصم يخودسر

ثروتت را به هر كس كه دوست داشته  يتوان يلم بخواهد ازدواج خواهم كرد عمه مارچ و تو ممن با هركس كه د« :زد  اديفر رزنيخطاب به پ

 ».  يبخشب يباش

 مانيكارت پش نياز ا واشي واشي،  يكن يكلبه زندگ كي يتو يكه مجبور شو يدختر ؟ وقت يده يمرا گوش م حتينص ينطوريا! بارك اهللا  ـ

 ». يازدواج شكست خورده ا نيكه در ا ديفهم يشد و خودت خواه يخواه

 »؟ ستيكه آدم خوشبخت نباشد چ يباشكوه در حال يخانه  كيكردن در  يزندگ ي دهيفا« :با عزت نفس پاسخ داد  مگ

 يحت. بود  دهيند يحالت نيظاهرا تا به حال او را در چن رايبه دخترك انداخت ، ز قيدق يرا به چشم گذاشت و نگاه نكشيعمه مارچ ع نجايا در

دفاع » جان « خوشحال بود كه دارد از  يليكرد و خ ياحساس شجاعت و استقالل م يلياو خ. نشناخته بود  نطوريخودش تا به حال خود را ا زين مگ

بحث را  نياصال اشتباه كرده كه ا ديموقع عمه مارچ كه د نيدر ا نيبنابرا. دانست  يرا حق خود م يدوست داشتن و يقطع نطوريو ا دينما يم

، تو  زميمگ عز نيبب« :لحن ممكن ، گفت  نيتر ميكرد لحن خود را عوض كرده و با مال ي، سع يآنطور شروع كرده است ، بعد از مكث كوتاه

تو .  ياشتباه خراب كن كيرا به خاطر  تيخواهم تمام زندگ يتو است و نم يمن منظورم فقط خوشبخت.  يريمرا بپذ حتيو نص يباش ينطقم ديبا
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 ». يمرد پولدار شو كيتوست كه زن  ي فهيوظ نيو ا ييازدواج خوب كرده و به خانواده ات كمك نما كيكه  يمجبور

 .است او را دوست دارند ريكه جان فق يكنند و با وجود يفكر نم ينطوريا چكداميپدر و مادر ه يول ـ

 . ستياز دو تا بچه ن شتريعقلشان ب زميتو عز نيوالد ـ

 ».موضوع خوشحالم  نيو من از ا« :محكم پاسخ داد  يبا لحن مگ

هم  يثروتمند شياست و ظاهرا قوم و خو يريپسر فق» روك «  نيا« :به حرف مگ نداد و همچنان به نطق خود ادامه داد  يتيعمه مارچ اهم يول

 »؟  ستين نطوريا. ندارد 

 .دارد  يخوب يليعوضش دوستان خ ينه ول ـ

 دارد ؟. هم ندارد  يشغل و تجارت و كار درست و حساب نكهي، بعالوه مثل ا يكن يبا دوستان او زندگ يتوان يتو كه نم زميآخر عز ـ

 . ديدارد كه به او كمك نما اليالرنس خ يآقا يول. نه هنوز  ـ

 نيبنابرا. حساب كند  شيكه آدم رو ستين نيمزاج است و قابل ا يدمدم رمرديپ كيالرنس  مزينخواهد بود ، چون كه ج يكمك دائم نيا يول ـ

،  يكن يكار م يو سخت تر از حاال كه دار شتريب يليو خ يو بدون كسب و كار ازدواج كن تيپول ، بدون موقع يمرد ب كيكه با  يدار اليتو خ

 نيكه عاقلتر از اكردم  يواقعا من فكر م. كرد  يخانم استراحت خواه كي، تمام روز را مثل  يكه اگر حرف مرا گوش ك يدرحال.  ينجان بك

 .مگ  يباش

خرده صبر و تحمل داشته  كياگر « :آمد ، پاسخ داد  يبه نظر م شهيكرد ، قشنگتر از هم يبا حرارت صحبت م نكهيكه به خاطر ا يدر حال مگ

حوصله  نيبا ا نياهل كار است و بنابرا يليعالمه استعداد دارد و خ كياست ، او  يجان مرد خوب و عاقل. درست خواهد شد  زيباشم بعدا همه چ

كنم كه مورد توجه او  يافتخار م يليگذارند ، من خ يهمه او را دوست دارند و به او احترام م. موفق خواهد شد  يكه دارد ، به خوب ياعتو شج

 ».، جوان و احمق  ريدختر فق كي. هستم  يچون كه مگر خود من چ. قرار گرفته ام 

 !جانم  يديفهم يريموضوع باعث شده كه تو مورد توجه او قرار بگ نيو هم يثروتمند دار ليفام كيد كه تو او خبر دار يول ـ

خود در حق جان روا داشته بود ،  يجا يبا سوءظن ب رزنيكه پ يعدالت يرا جز آن ب زيهمه چ كبارهيبه  كهيحرف درحال نيا دنيبا شن مگ

توهمات است  نيباالتر از ا يليجان خ ياخالق تي؟ شخص يصحبت كن نطوريا يكن يتو چطور جرأت م! عمه مارچ « :زد  اديفراموش كرده بود ، فر

ندارم ، چون  يبودن واهمه ا ريمن از فق. و من قصد دارم منتظر او بشوم  ميكار كن ميدار اليما خ. كند  يبه خاطر پول ازدواج نم هرگزجان من . 

 »... او مرا دوست دارد ، من هم . دانم كه با او خوشحال و خوشبخت خواهم بود  يم

با حرارت را  يسخنران ني، ا ياز خود راندن و نطوريكه با جان كرده بود ، و هم يمتنقاض يصحبت ها يمگ با به خاطر آوردن ناگهان نجايا در

 .كار گذاشت  مهين

شوهر مناسب و ثروتمند بكند و به عالوه  كيقشنگش  يدلش را خوش كرده بود كه برادرزاده  شهيچون كه هم. بود  يمارچ واقعا عصبان عمه

 .بكند  يدر صورت خوشحال و جوان دخترك بود كه باعث شد عمه مارچ هم احساس اندوه و هم احساس تلخ يزيچ

از  شتريحماقتت ب نيو با ا يخودسر هست يبچه  كيبه كار تو ندارم ، تو  يو كار ميشو يم ليمسا نيا يدست از همه  گريخوب من د اريبس ـ

 يپدرت را نداردم و وقت دنيد يحال و حوصله  گريو فعال هم اصال د دميگرد وسيمن واقعا از تو مأ. كرد  ي، خود ضرر خواه يآنچه فكر كن
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 يبرا گريمن كه د. تو ، به تو توجه كنند » روك «  يان دوستان آقارا نداشته باش، بهتر است هم يزيانتظار چ گرياز جانب من د يدكر يعروس

 .حسابم را از تو جدا كردم  شهيهم

به نظر  يول. رفت  رونيرا به حركت درآورد و ب شيصندل اريبس يو اوقات تلخ ظيزد ، عمه مارچ با غ يدر را به صورت مگ م كهيبعد ، درحال و

دانست  يو نم ستاديهمانطور ا يمگ تنها ماند ، لحظه ا يوقت رايز. با خود برده بود  زياعت دخترك را نكه او با رفتن خود ، تمام شج ديرس يم

« :گفت  يم جانيبروك كه با ه يآقا ي لهيكه كدام كار را انجام دهد ، بوس رديخود را بگ ميتصم نكهيقبل از ا يول. كند  هيگر ايبخندد  ديبا

» . يذره نسبت به من توجه دار كيكه  يو نشان داد يكه به خاطر من دفاع كرد نيمتشكرم از ا.  دميشما را شن يمن نبود كه صحبت ها ريتقص

 . ديگرد ريافلگغ

 ».كه او به شما تهمت بزند  ميتوانستم تحمل نما يمن نم« :با لكنت زبان پاسخ داد  مگ

 ؟ زميممكنست عز. و خوشحال باشم تو بمانم  يپهلو ديبلكه با. كارم بروم  يپ ديمن نبا نيبنابرا ـ

 چكداميمگ ه يبدهد ول يو ليتحو يباوقار يموعظه  كيكند و  طيبروك را خ يبود تا مگ با اصطالح جو آقا گريفرصت خوب د كيهم  نيا

 شهيهم ي، برا يو ي قهيو باالخره هم با پنهان ساختن صورتش در جل» .بله جان « :خود كه گفت  يصادقانه  يكارها را نكرد و با نجوا نياز از ا

 !چشم جو انداخت  ازخود را 

 ي، با حالت دياز داخل نشن ييصدا يو وقت ستاديا منيو پشت در اتاق نش ديخز نيعمه مارچ ، جو آهسته از پله ها پائ متيبعد از عز قهيدق پانزده

 هياست و قال قض دهي، مگ حسابش را رس ميبود دهيدرست همانطور كه نقشه كش« :زد و به خودش گفت  يش را تكان داد و لبخندسر تمنديرضا

 ». كرد  ميخواه حيتفر يمگ چه كار كرده است و كل نميبرو تو و بب نيبنابرا. شده است  دهكن

 يكه دهانش به اندازه  يو در حال هيگر ريبود بزند ز كينكرد ، بلكه نزد يحي، نه تنها تفر ديد شيكه در جلو رو يجو از منظره ا چارهيب يول

دشمن شكست خورده و  كي يكردن از منظره  يخوش يبه جا رايز. ماند  رهياتاق خ يچشمانش گرد و گشاد شده بودند ، همانطور به تو

 ينشسته به رو يدشمن دنيد يعني،  يمنظره ا نيچن كي عاشق سمج ، روبرو شدن با كيدادن به  يگوشمال يبرا يمصمم و قو يخواهر نيتحس

كه  ديكش يشوك آور بود و چنان آه چارهيجو ب يمحض ، واقعا برا ميبه حالت تسل يا افهيبا ق يكاناپه و خواهر مصمم ، زانو زده در مقابل و

را برگردانده و چشمشان به جو  شانيآه ، هر دو عاشق و معشوق ، رو يصدا نيبا ا. باشند  ختهيسرش ر يرو يانگار ناگهان كاسه آب سرد

به قول جو ، شروع به خنده كرد و » مرد « آن  يول. آمد  يو با صورتش هم مغرور و هم خجالت زده به نظر م ديپر شيمگ از جا! افتاد 

 »؟ يبگوئ كيبه ما تبر يهخوا يخواهر جو نم« :گفت  ي، با خونسرد ديبوس يتازه وارد متعجب را م كهيدرحال

با  يا انهيكه فقط تظاهرات وحش يتحملش بود كه در حال تيخارج از ظرف هيقض نيپاك نفس جو بند آمده و آنقدر ا گري، د يحرف آخر نيا با

و  دياتاق پدر و مادرش دو ياز پله ها به طرف باال هجوم برد و تو كراستيبعد هم . شد  ديچشم به هم زدن ناپد كيكرد ، در  يم شيدست ها

كار را  نيآورد و ظاهرا هم مگ ا يدر م يوحشتناك يجان بروك دارد مسخره باز!  نينفر برود پائ كياوه ، « : ديمنفجر گرد يزيانگ تأثربا لحن 

 ».دوست دارد 

بت و  يآن اخبار دردناك را برا جانيو ه هيو گر غيتختش افتاده و با ج يموقع آقا و خانم مارچ با عجله اتاق را ترك كرده و جو را كه رو نيا در

 افتهيدلچسب و جالب  اريرا بس شامديپ نيكوچك اتفاقا ا يجو ، دخترها يبا وجود تمام ناراحت يول. كرد ، به حال خود گذاردند  يم فيتعر يميا
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 فيپناهنده شد و شروع به تعر يروانيرشيبود به اتاق ز افتهي نيتسك يكه عجالتا اندك يجو درحال نيبنابرا. دادن جو نمودند  يو شروع به دلدار

 . نمود » اسكربل «  ياخبار برا

بروك آرام ،  يآن آقا يو ط ديصحبت رد و بدل گرد ياديمقدار ز يچه گذشت ، ول منيداند كه آن روز عصر در اتاق نش ينم چكسيه

را مطابق  زيهمه چ بيآنها شرح داد و آنها را قانع كرد كه ترت يرا برا شيو حالت جالب خود متعجب ساخته ، نقشه ها يدوستانش را با سخنور

 .داد  اهدخود و مگ خو ليم

، زنگ عصرانه نواخته شد و او  ديرس انيمگ بسازد ، به پا يداشت برا اليكه خ يبروك راجع به بهشت يآقا يكه سخنران نيهم قبل از ا باالخره

 يكج خلق اي ياحساس حسود مديكه جو جدا دلش ن ديرس يشاد به نظر م شانيچنان حالت هردونشستند و  زيمغرورانه به همراه مگ سر م

 . دينما

 يم يكه از خوشحال يمگ قرار گرفته بود و بت هم دورادور با چشمان ينيجان و وقار و سنگ يو وفادار يفتگيش ريتحت تأث يليخ يميا

زوج جوان را داشتند كه كامال حق با عمه مارچ بود كه آنها را مثل  نيا يمارچ همچنان هوا يكرد و خانم و آقا ي، عاشقانه نگاهشان م دنديدرخش

 يميقد منيكه اتاق نش ديرس ينمودند و به نظر م يخوشحال م يليهمه خ ينخورد ، ول يزيچ اديز چكسيه. بود  دهينام» معصوم  يدو تا بچه « 

 .شده است  يروشن و نوران يليخانواده ، خ كيواقعه رمانت نياول نيخانه ، با ا

مگ « : دي، پرس رديزوج عاشق بكشد ، الهام بگ كي يداشت درباره  اليكه خ ييتابلو يزوج برا نيا يكرد از منظره  يم يسع كهيدرحال يميا

 »باشد ، نه ؟  يم تيزندگ يواقعه  نيمطبوع تر نيكه ا يكن يحتما فكر م

 ».است  نطوريبله كامال هم« :دوخت پاسخ داد  يمثل نان و كره فراتر م يمعمول يزهايكه نگاهش را از چ يدر حال ييايرو يبا حالت مگ

 راتييتغ بايكنم تقر يشوند و احساس م يها غالب م يها دارند به ناراحت يكنم كم كم خوش يموقع احساس م نيدر ا« :مارچ اظهار داشت  خانم

 يول. بوده است  ليقب نيسال گذشته ما هم از ا. باشد  عيمملو از وقا كساليممكنست  يگاه. است  نطوريدر اكثر خانواده ها ا. شروع شده اند 

 ».گذشت  يو خوش ريبه خ زيداشت و همه چ يخوش انيپا نكهيالحمداهللا مثل ا بخ

 شينبودند كه برا شتريب يندنفركه چ راي، ز نديبب يگريكس د يدلباخته  نطوريتواند در جلو چشمش ،مگ را ا يكرد نم يكه احساس م جو

 زين ندهيسال آ دوارميام« :غرولند كنان افزود  نيتحمل بود ، بنابرا رقابليغ شيكه بود برا يبودند و از دست دادن آنها به هر صورت زيعز يليخ

 ».داشته باشد  يخوش انيپا

سال  دوارميام« :او ممكن شده است ، اظهار داشت  يبرا زيهمه چ گريداشت كه انگار االن د يزد و حالت يبه مگ م يكه لبخند يدر حال بروك

 يرا عمل ميدارم جدا تمام نقشه ها اليچون كه من خ. خواهد بود  نطوريالبته حتما هم ا. داشته باشد  يخوش انيپا زيسوم هم از حاال به بعد ن

 ».ازمس

 »؟ باشد يا يزمان طوالن يليخ دنيانتظار كش يبرا يكن ياوه ، فكر نم« ديرس، پرا نداشت يجشن عروس يبرا دنيكه ظاهرا طاقت انتظار كش يميا

پس .  رميبگ اديقبل از آن ، آنها را  ديهست كه با زهايچ يليخ« :نشده بود ، پاسخ داد  دهيكه هرگز قبال در صورتش د ينيريش تيبا جذاب مگ

 ». نخواهد بود  شيب يكه زمان كوتاه يكيمن  يبرا

 » كار بكنم ديمن هستم كه با نيو ا يانتظار بكش ديتو فقط با يول« :مگ سر صحبت را باز كرد و اظهار داشت  يبا بلند كردن دستمال سفره  جان
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« : ديبكشد و به خودش بگو يدر خانه نفس راحت يصدا دنيكار را انجام داد كه باعث شد جو سرش را تكان دهد و به شن نيا يبا چنان حالت و

 ». بزنم  يتوانم چند تا كلمه حرف حساب يراحت شدم اقال حاال م. است  يهم الر نيب اخو

كرد ، با حالت  يحمل م» جان بروك « خانم  يرا برا يدسته گل بزرگ مخصوص عروس كيكه  يدرحال يجو اشتباه كرده بود ، چون كه الر يول

جو را ناكام  يمسائل را تحت الشعاع قرار داده و تنها دلخوش ي، همه  يعال يليو تدارك خ هيته نيبود كه با ا يهيو بد دياتاق پر يتو يشاد

 .گذاشت

چون كه . دانستم كه بروك موفق خواهد شد  يمن م« :كرد ، اظهار داشت  يم ميرا به زوج جوان تقد كاتشيو تبر هيداشت هد نكهيضمن ا يالر

 ». انجام دهد  دي، آن را با ديايب نياگر آسمان هم به زم يحترا انجام بدهد ،  يزيكه چ رديگ يم ميتصم يوقت شهياو هم

 نيبه خاطر ا« :درآمده است ، پاسخ داد  ياز در آشت طانشيشاگرد بدجنس و ش نيا يداشت كه انگار با تمام نوع بشر و حت يبروك كه حالت يآقا

 ». كنم  يام دعوت م يعروس يحاال در جا از تو برا نيو هم رميگ يم ندهيآ يبرا يكيفال ن ياز تو ممنونم و آن را به نشانه  فتيتعر

سفر  نيارزش ا ييمراسم ، خودش به تنها نيجو ، در ا ي افهيق دنيچون كه د. هم باشم خود را خواهم رساند  اياگر آن ور دن يحت« :گفت  يالر

 ».را خواهد داشت  يطوالن

خانم ،  زهيدوش يرس يسرحال به نظر نم يليخ« : ديافتاد پرس يرفت ، به راه م يم منيشاز اتاق ن يكه دنبال جو كه به گوشه ا يهم درحال بعد

 »؟ ستيموضوع چ

 »آن حرف نزنم هيكلمه هم عل كيو  ميگرفته ام كه آن را تحمل نما ميتصم يكنم ، ول ينم دييازدواج را تأ نيمن ا« :پاسخ داد  ي، با لحن آرام جو

 ».من مشكل است  يكه جدا شدن از مگ چقدر برا يرا بفهم نيا يتوان يتو نم« :، افزود  ديلرز يم شيصدا ياندك كهيبعد هم درحال و

 ». ديشو ي، بلكه فقط دو قسمت م يشويتو كه از او جدا نم يول« :اظهار داشت  يبا همدرد يالر

 ».ا از دست خواهم داد دوستم ر نيزتريمثل سابق نخواهد بود و من عز زيچ چيه گريد يول« :و گفت  ديكش يآه جو

با تو  شهيدهم كه هم يقول م يدانم ، ول يرا خودم م نيا.  ستمين يخوب يليمن آدم خ.  يمرا داشته باش يتوان يم يول« :گفت  يبا مهربان يالر

 ».كار را خواهم كرد  نيبه شرافتم سوگند كه ا. را  ميزندگ يتمام روزها يعنيبمانم جو ، 

دانم كه  يم« :فشرد ، اظهار داشت  يكه دستش را با حق شناس نيحرف را زد كه جو به طرف او برگشت و بعد از ا نيا تيميبا صم يطور يالر

 ». يتد يمن بوده ا يتسال ي هيما شهيتو هم. بابت ممنون هستم  نياز ا يليو خ ستاديا يقولت خواه يرو

راحت  التيخوشحال است ؟ خ يليمگ خ يديفهم. رو به راه است  زيه چاست و هم ياو آدم خوب.  يكن كه كج خلق نباش يخوب پس حاال سع ـ

واقعا چه  مينيكوچكش بب يخانه  يمگ را تو يپدربزرگ او را كمك خواهد كرد و وقت. خواهد كرد  اياو مه يرا فورا برا زيباشد بروك همه چ

 يكشد كه كالج را تمام كرده و بعدش م ينم يداشت ، چون كه طول ميرا خواه يا يعال يليما بعد از رفتن او ؛ اوقات خ!  داشتخواهد  يفيك

 !كنند ؟ يتو را خوشحال نم نهايا ايآ.  ميبرو گريخوب د يبه سفرها اي،  ميبه خارجه مسافرت كن ميتوان

 ».بدهند  يممكنست رو يسه سال چه اتفاقات نيا يدانم تو ينم يول.  بايكنم تقر يفكر م« :متفكرانه پاسخ داد  جو

 ندهيبه آ ينگاه يتوانست يكاش م يآرزو نداشت ايجو آ. است  هيكه قسمت جالب قض ستيزياتفاقا همان چ نيخوب ا« :در پاسخ گفت  يالر

 ». آرزو داشتم  يليمن كه خ! ؟ مي، ممكنست كجا باش ينيانداخته و بب
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را  نيتوانم ا يرسند ،تا آنجا كه نم يخوشحال به نظر م يلياالن همه خ.  نميرا بب يكننده ا نيغمگ يزهايچون كه ممكن بود چ. من ندارم  يول ـ

 .ها همه وارونه شوند  يشاد نيا يباور كنم كه ممكنست روز

 . ديرس يمطبوع و دلچسب به نظر م يليخ ندهيآ ي، چون كه دورنما زدنديگشت ، برق م يچشمان جو همانطور كه دور اتاق م و

سال  ستيخود كه در ب كيرومانت يفصل زندگ نياول اديمنظره به  نيا دنيكه از د ديرس ينشسته بودند و به نظر م گريكديو مادر در كنار  پدر

خودش فرو رفته  يبايعالم ز يتو يكرد و حساب يم يزوج عاشق را نقاش يداشت تابلو يميا. كردند  يخاطره م دياتفاق افتاده بود ، تجد شيپ

كاناپه  يبت رو. كردن آن عاجز بود  يبود كه هنرمند كوچولو از كپ يزوج عاشق افتاده بود ،طور نيشاد ا يكه در صورتها يظاهرا آن نور وبود 

كرد  يدستش را به طرف او دراز كرده بود كه او احساس م يكرد و طور يخود صحبت م يميبا دوست قد يبود و با خوشحال دهياش دراز كش

كوتاه  هيپا يصندل يجو هم رو.  دينما ي، او را همراه موديپ يكه دخترك م ييتواند در آن راه پر از صلح و صفا يباشد كه م يم يتآن قدر يدارا

 يفرفر يداده بود ، چانه اش به موازات كله  هياو تك يكه به عقب صندل يهم در حال يالر. زد  ينم يمحبوبش لم داده بود و ساكت بود و حرف

 يدر آن افتاده بود ، سرش را برا شانيكه عكس هردو يبلند يقد ي نهيآ يبه لب داشت و تو يحالت لبخند نيو با دوستانه تر شتجو قرار دا
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